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Sammanfattning 

Marknaden är i ständig utveckling och det uppstår mer och mer konkurrens, därför måste 

butiker skilja sig från andra butiker på marknaden. Detta kan de göra genom ett starkt 

varumärke som kunden föredrar framför andra. Det centrala i marknadskommunikationen är 

varumärket, detta skall kommuniceras på ett korrekt sätt till den definierade målgruppen för 

att det är dessa som reklamen riktas till.  

Vi vill således med denna uppsats belysa marknadskommunikationens betydelse i arbetet med 

att skapa ett starkt och attraktivt varumärke. Detta för att visa vikten av en bra 

marknadskommunikation som kan visa sig vara deras främsta tillgång, för att skapa ett 

starkare band med den nuvarande och tänkbara kunden.  

Den undersökning som vi har gjort byggdes på öppna individuella intervjuer med åtta 

butikschefer i fristående klädesbutiker. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de 

olika butikerna arbetar med sin marknadskommunikation för att signalera sitt varumärke. Vi 

var intresserade av butikschefernas inställning till sitt varumärke och hur de skapar positiva 

associationer till butikens namn. Vi valde att undersöka fristående butiker då dessa kan vara 

mer kreativa i sin marknadskommunikation och inte har styrning på samma vis som de 

kedjeanslutna butikerna har. Dock har de fristående butikscheferna kanske inte samma 

ekonomiska möjligheter som de stora kedjorna. 

Resultatet visar att det främsta en butik måste göra är att definiera en tydlig målgrupp som de 

skall rikta sin marknadskommunikation till. Är målgruppen alldeles för bred skapas inget 

fokus i reklamen och målgruppen känner inte igen sig i den. Att utnyttja rätt 

kommunikationskanaler som målgruppen använder sig av är väldigt viktigt. Utformning av 

marknadskommunikation är tidskrävande och kostnadskrävande, därför måste butikerna 

arbeta effektivt med utformningen av marknadskommunikationen så att det ger ett bra 

resultat. 

En produkts livscykel är idag väldigt kort inom klädesbranschen och nya varor etableras 

ständigt, det är därför extra viktigt att skapa ett gott omdöme om sitt varumärke som 

målgruppen känner ett lojalt förhållande till. Att bygga ett starkt och attraktivt varumärke är 

en oavbruten process, att utveckla och uppgradera sig är en förutsättning för att få ett 

framgångsrikt varumärke. 
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1 Inledning 

Uppsatsen skall ge läsaren en förståelse för hur marknadskommunikation används i fristående 

klädesbutiker, för att skapa korrekta associationer till butiken som ett varumärke och på så vis 

hjälpa till att bygga ett starkt och attraktivt varumärke. Vårt antagande är att 

marknadskommunikationen har en stor påverkan på hur varumärket kommer att uppfattas av 

målgruppen. Undersökningen kommer att baseras på öppna individuella intervjuer med åtta 

butikschefer i fristående butiker, detta för att få en djupare insyn i deras arbete med att skapa 

ett starkt varumärke till deras butik. Utifrån det samlade underlaget kommer vi vidare att 

jämföra och analysera resultatet med den teori som ligger till grund för problemställningen. 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kommer att besvara uppsatsens syfte, samt 

rekommendationer för hur butikerna kan arbeta med sin marknadskommunikation för att 

stärka butiken som ett varumärke. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Sverige har sedan flera decennier tillbaka haft stort fokus på produktionen, medan försäljning 

och marknadsföring har haft en betydligt mindre roll. När det då handlar om att bygga ett 

varumärke till ett företagsnamn, har det varit av stor betydelse för att företagen skall erbjuda 

produkter utöver det vanliga som kan lösa konsumenters problem för att nå framgång och 

etableras ordentligt på marknaden. Att lägga stora resurser på marknadsföringen för att 

lansera ett nytt varumärke, var förr i tiden inte aktuellt. För det mesta räckte det att presentera 

sitt varumärke och sätta stämpel på den med vart varan var producerad. Men på grund av 

utvecklingen som har skett på senare år och som sker fortfarande, är en lansering utav ett 

varumärke inte lika lätt som det var förr. I dessa tider krävs det en högre grad utav 

professionalism för att kunna etablera ett starkt varumärke, både i form utav en produkt eller 

ett företagsnamn.1  

På dagens marknad är konkurrensen oerhört kraftig. För ett decennium sedan var butikerna 

ganska trygga med sin plats på marknaden, men genom ökad konkurrens har butikers position 

på marknaden blivit mer osäker. Butikens position på marknaden har därmed blivit det hetaste 

ämnet i branschen.2 Marknaden består av en som erbjuder och en som efterfrågar det som 

erbjuds. Butiker erbjuder likartade produkter dock har vissa betydligt större 

                                                           

1 Fredlund. m.fl. (2006) S. 12 
2 http://market.se/Importerat1/2006/6/Konkurrens-hetaste-branschfragan/ 
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konkurrensfördelar än andra. Trots att marknaden bjuder ut likartade produkter efterfrågar 

kunder mer från vissa butiker än andra. Varumärket är därför butikens kommunikativa kärna 

som består av butikens identitet och samlar och förmedlar de olika egenskaper och 

associationer som butiken innehar.3 

 

Då marknaden är kraftigt konkurrensutsatt är det nödvändigt för butiker att differentiera sig 

från sina konkurrenter. Det är genom marknadskommunikation som butiken och dess varu-

märke kan visa kunderna sina utmärkande drag och unika image, innan kunden kommer till 

butiken. När kunden skall välja bland alla butiker på marknaden kan den enskilda butiken 

genom en bra marknadskommunikation särskilja sig från mängden och underlätta för kunden i 

valet av butik. Därför handlar marknadskommunikation om att förklara för kunden vad 

butiken står för och varför kunden just skall välja denna butik, det vill säga förmedla 

varumärkets rätta budskap.4  Genom att förmedla det rätta budskapet om sitt varumärke kan 

detta bidra till goda konkurrensfördelar. Varumärket är det centrala verktyget inom 

marknadskommunikation då det kan skapa associationer, vilket kan leda till att kunder 

föredrar en butik framför en annan. Genom att butiken skapar korrekta tankeanknytningar till 

sitt varumärke, ökar deras möjligheter att vinna kunden.5 Det är därför intressant att i denna 

uppsats studera hur butiker arbetar för att bygga ett starkt och attraktivt varumärke via just 

marknadskommunikation, med anledning av varumärkets stora betydelse för butikens 

långsiktiga överlevnad.  

1.2 Problemformulering 

Hur kan fristående butiker genom marknadskommunikation bygga ett starkt och attraktivt 

varumärke? 

1.3 Syfte 

Vi vill således med denna uppsats belysa marknadskommunikationens betydelse i arbetet med 

att skapa ett starkt och attraktivt varumärke. Vi skall i denna uppsats undersöka hur 

butikschefer i fristående klädesbutiker kan utforma marknadskommunikationen, att den på så 

vis genom varumärket leder till ett starkare band med den existerande kunden och fångar 

intresset hos den potentiella kunden.  

                                                           

3 Dahlén & Lange (2003) S. 188 
4 Dahlén & Lange (2003) S. 11 
5 Dahlén & Lange (2003) S. 191 
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1.4 Undersökningen  

Undersökningen kommer att grunda sig i att studera hur butiker kan bygga ett starkt och 

attraktivt varumärke. Den bransch vi kommer att bearbeta är klädesbranschen där vi på 

förhand kommer att välja ut åtta lämpliga butiker som är fristående. Undersökningen kommer 

att bygga på öppna individuella intervjuer med de åtta butikscheferna. Vi har valt att studera 

butikschefens perspektiv om hur deras syn på ett attraktivt och starkt varumärke ser ut. Här 

kommer vi att undersöka hur de arbetar för att skapa goda associationer till butikens namn, 

som bidrar till att kunden väljer deras butik framför en annan. Vi anser att det är intressant för 

uppsatsen att studera butikschefernas åsikter om ämnet då dessa butiker är fristående och inte 

har någon styrning och korrigering från någon ledning och kan därför vara mer kreativa i sin 

utformning av sitt varumärke. Det är även intressant då våra valda butiker kanske inte har 

samma ekonomiska resurser som kedjeanslutna butiker har, vilket kan begränsa deras 

möjligheter att kommunicera sitt budskap exempelvis till en större utsträckning av kunder. 
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1.5 Dispositionsmall 
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Detta kapitel beskriver bakgrunden till vår problemformulering, samt 
syftet, detta för att väcka ett intresse hos läsaren. 

Kapitel 1 
Inledning 

Detta kapitel innefattar teorier och modeller som är intressanta för 
uppsatsens problemformulering. 

Här kommer vi att beskriva vårt val av metod samt hur vi har gått till 
väga i undersökningen.  

Kapitel 2 
Metod 

Här kommer vi att beskriva en sammanfattning av vårt 
undersökningsmaterial. 

Kapitel 4 
Empiri 

I detta kapitel kommer vi att jämföra det underlag som vi fått i 
undersökningen för att sedan dra kopplingar till den teoretiska 
referensramen. 

Kapitel 5 
Analys 

Här skall vi tolka och diskutera resultatet av analysen för att kunna 
besvara uppsatsens problemformulering samt syfte. 

Kapitel 6 
Slutsats och 

rekommendationer 

Kapitel 3 
Teoretisk referensram 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att redogöra för de teorier och modeller som vi har valt att använda oss 

av och vilka vi anser är relevanta för att klargöra vår problemställning.  

Marknadsföring kan beskrivas med många definitioner, men de vanligaste definitionerna av 

ämnet grundar sig i den så kallade ”Marketing mix-skolan”.6 Marketing mix är en modell 

som består av olika aktiviteter som företag kan använda sig utav för att konkurrera med. Den 

mest kända marketing-mix modellen innefattar de fyra p: na som står för produkt, plats, pris 

och påverkan.7 Men i butikssammanhang är inte denna modell tillräcklig då den fokuserar på 

produkten. Ett annat sätt att marknadsföra sin butik är genom konkurrensmedelsmixen, 

sexhörningen, där de sex hörnen består av sortiment, läge, service, kommunikation, 

människor och pris.  Tillsammans skapar dessa en helhetsupplevelse för kunden, vilket bidrar 

till ett högre värde för pengarna.8 

Kommunikation innebär hur en butik väljer att marknadsföra sig internt, via 

butikskommunikation,9 respektive externt, via marknadskommunikation.10 Genom att lägga 

fokus på marknadskommunikation som ingår i ett av konkurrensmedlen, kan butiken 

förmedla ett budskap som bidrar till att kunden utesluter andra alternativ på marknaden vid 

val av butik. Butiker konkurrerar om kunderna, i detta skede gäller det att få kunden att bli 

intresserad av butiken och dess produkter för att sedan besöka butiken och göra inköp. Det 

centrala begreppet inom marknadskommunikationen är varumärket. Det är varumärket som 

gör det möjligt att differentiera sitt erbjudande från konkurrenterna, varumärket ger 

möjligheten att signalera budskap till kunden. Ett varumärke har som roll att identifiera ett 

företag eller en produkt, med hjälp av detta redskap kan kunden prata om det med andra och 

komma ihåg det.11 Om det inte fanns varumärken hade det varit svårare för kunderna att 

särskilja produkterna på marknaden.12  

                                                           

6 Hernant (1996) 
7 Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005) S. 33-34 
8 Hernant (1996)  
9 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) S. 125 
10 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) S. 145 
11 Dahlén & Lange (2008) S. 191 
12 Nilsson (2000) S. 60 
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2.1 Vad är ett varumärke? 

Definitionen av ett varumärke kan beskrivas på detta vis: Produkten + Förpackningen + 

Mervärden = Varumärket. Det vill säga att en och samma produkt kan förpackas på olika sätt, 

eftersom produktens funktion är den samma hos många tillverkare är det nödvändigt att 

särskilja dem på andra sätt. Detta kan ske genom förpackningens utseende men också genom 

att skapa ett mervärde, vilket innebär att skapa associationer hos målgruppen till varumärket. 

Ett varumärke bidrar till stora immateriella tillgångar som oftast har ett betydligt större 

ekonomiskt värde än företagets materiella tillgångar. Ett starkt varumärke medför en del 

fördelar vilket leder till att de marknadsförningsåtgärder som företaget satsar på ger ett 

avsevärt bättre resultat än med ett svagare varumärke.13  

Varumärket är en symbol med en stor potential. Symbolen kan skildras på olika sätt, den kan 

representera många olika värdedimensioner och symbolen kan vara något som företaget 

vårdar och bygger eller utnyttjar och försummar.14 Ett starkt varumärke presenterar ett 

förtroende, att skapa en tillit till varumärket är nödvändigt för ett framgångsrikt 

varumärkesladdande, inte enbart för företagets del utan även för kundens del.15 Genom ett 

effektivt varumärkesarbete kan företag skaffa sig stora fördelar. Först och främst bidrar det till 

ekonomiska fördelar och för det andra har personalen lättare att identifiera sig med 

företaget.16 Ett varumärke ger även butiken flexibilitet, affärsmöjligheter och 

konkurrensimmunitet. Detta menas med att butiker inte behöver begränsa sig och endast 

arbeta med specifika produktkategorier, utan de kan utöka sitt sortiment med fler produkter, 

så länge associationerna till varumärket är korrekta och tydliga. Butiker kan marknadsföra 

flera olika varumärken inom samma produktkategori, produkterna kan vara väldigt lika men 

skillnaden mellan de olika produkterna kan vara attributen eller marknadskommunikationen. 

På så vis ger detta affärsmöjligheter då butiken inte enbart behöver rikta sig mot ett segment 

på marknaden. Genom att varumärket är så annorlunda från konkurrenternas skapar detta en 

konkurrensimmunitet. Om butiken framgångsrikt skapar goda relationer mellan varumärket 

och kunden resulterar detta i att kunden inte uppmärksammar konkurrenternas 

marknadsföring i samma utsträckning.17  

                                                           

13 Mårtensson (2009) S. 57-58 
14 Nilsson (2000) S. 17 
15 Nilsson (2000) S. 18 
16 Nilsson (2000) S. 20 
17 Dahlén & Lange (2003) S. 192-193 
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Varumärket har också två funktioner för kunden och dessa är att varumärket är en 

informationsbärare och tumregel. Att ett varumärke är en informationsbärare innebär att 

kunden är medveten om vad kända varumärken representerar, vilket leder till att kunden 

troligen skulle välja det kända varumärket framför det okända. Ett varumärke som fungerar 

som en tumregel betyder att kunden kan utnyttja tidigare erfarenhet av varumärket som har 

samlats i minnet och på så vis göra sin beslutsprocess mindre omfattande. För att varumärket 

skall uppfattas enligt dessa två parametrar krävs det att kunden upplever att varumärket är 

annorlunda från konkurrenternas och därför måste butiker skapa detta medvetande hos 

kunden. Ett viktigt verktyg för att skapa ett starkt varumärke är marknadskommunikationen, 

genom detta kan företaget skapa rätt tankeanknytningar till varumärket och förklara 

varumärkets betydelse och varför kunden skall välja just detta varumärke framför andra.18 

2.2 Varumärkesutveckling 

Nedan följer en beskrivning av de olika stegen som måste bearbetas innan ett varumärke kan 

lanseras. Det första butikschefen måste göra är att skapa ett namn till varumärket som vidare 

följs av en utformning av en logotyp. Därefter skall varumärket registreras för att 

avslutningsvis marknadsföras på marknaden.19 

2.2.1 Varumärke = Namnet 

Namnet är en av de aspekter som människor kommer att ha på minnet då de tänker på 

varumärket. Namnet kan antingen utformas efter företagets och dess produkters härkomst, 

men kan även skapas utefter ett familjenamn som hör till företaget. Det är också vanligt att 

namnet på ett varumärke kan komma att skapas då företaget har valt att endast ta de 

förkortningar som bildas från organisationens namn eller ursprung.20 Som exempel kan det 

vara väldigt svårt att lägga H&M:s ursprungliga namn Hennes & Mauritz på minnet. Då 

namnet på ett framgångsrikt varumärke fördelsaktigt skall vara enkelt att minnas och uttala, 

gör företaget klokt i att förkorta ett sådant långt och svåruttalat namn. Det kan dock ibland 

vara negativt att använda sig utav företagets ursprung i sitt namn, då ett namn tillexempel kan 

syftas till företagets geografiska plats. Om företaget etableras på andra geografiska orter, blir 

det underligt att använda namnet på varumärket på den nya orten.21 

                                                           

18 Dahlén & Lange (2003) S. 193-194 
19 Fredlund. m.fl. (2006) S. 12 
20 Fredlund. m.fl. (2006) S. 14 
21 Fredlund. m.fl. (2006) S. 14 
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2.2.2 Varumärke = Logotyp 

Nästa steg är en viktig del i arbetet med att få ett starkt varumärke. Företaget måste kunna 

kommunicera varumärket utan att endast använda namnet. Då är det ytterst viktigt att en 

symbol utformas till varumärket, som gör att den befintliga och potentiella kunden nås och 

symbolen kommunicerar med denne på ytterst få sekunder. Utformningen av den grafiska 

designen på symbolen kräver hög precision. Betraktaren skall kunna känna igen symbolen på 

ett enkelt sätt, då läggs det stor prioritet på att arbeta med rätt färger och mönster som 

kommer att bli en identitet till varumärket utan att behöva nämna namnet. Exempelvis 

företaget Löfbergs lila som känns igen med färgen lila, samt IKEA som kan kopplas till 

färgerna gult och blått.22 

2.2.3 Varumärke = Trademark 

När namnet och symbolen är färdigställda, är nästa steg att registrera sitt varumärke så att det 

inte utnyttjas utav någon annan. På bolagsverket skall namnet på företaget registreras, det är 

dock inte fullt säkert här med att säkra sitt namn på marknaden, då det kan förekomma att 

samma namn används utav något annat företag men i en annan bransch. Produkter och 

tjänster med tillhörande varumärken är däremot enklare att skydda. Den här typen utav 

varumärken registreras på Patent- och Registreringsverket, skyddet gäller då inte bara i 

Sverige utan även runt om i världen. När företaget ansöker om skydd för sitt varumärke, kan 

det göras för endast namnet eller symbolen men även en kombination utav dessa.23 

2.2.4 Varumärke = Brand 

När en butik arbetar med att bygga sitt varumärke krävs det att de ovannämnda stegen är 

klargjorda. Butiken skall vara representativt för ett bra utbud av produkter, namnet på 

varumärket skall vara väl genomtänkt och butiken skall utforma en tydlig symbol som på ett 

enkelt och snabbt sätt kan kommunicera med betraktaren. När dessa delar dessutom är 

skyddade på ett juridiskt vis, börjar arbetet med att marknadsföra sitt varumärke på 

marknaden. Detta kan göras genom olika typer av marknadskommunikation. Men för att hålla 

varumärket levande och framgångsrikt, krävs det att butiken representerar sitt varumärke på 

ett bra sätt. Personalens uppförande och kunskap gentemot kunden, service och hur butiken 

                                                           

22 Fredlund. m.fl. (2006) S. 15 
23 Fredlund. m.fl. (2006) S. 15-16 
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som är kopplat till varumärket upplevs i samhället spelar en stor roll.24 Byggandet utav 

varumärket sker inte endast under begynnelsen av utformningen, utan det är ett förlopp som 

alltid är aktivt under hela livslängden på varumärket.25 Arbetar butiken på ett professionellt 

sätt vid utformningen utav varumärket, så kan konsumenten förknippa vissa saker i sitt minne 

som kopplas till butiken och dess varumärke. Handlar det om positiva associationer, kan det 

gynna butiken framgångsrikt.26  

2.3 Målgrupp 

Att definiera sin målgrupp är väldigt viktigt för en butik, det är främst målgruppen som skall 

uppmärksamma butikens budskap, vilket skall leda till att målgruppen skapar goda 

associationer till butikens varumärke.27 Kommunikationen av ett budskap, leder till en 

relation mellan två människor, kommunikatören och målgruppen. Därför måste butiken ha 

stor kunskap om sin målgrupp för att kunna beskriva den på ett bra sätt. Butiken ska kunna 

förstå dem, veta vad som är viktigt för dem för att veta hur de reagerar på reklamen. Hur är de 

som person, vilken roll har de i beslutsprocessen, är de inköpare, användare eller 

initiativtagare? Det är även viktigt att veta hur deras relation är till konkurrenter samt till vår 

butik som ett varumärke. Om det då finns mycket kunskap om målgruppen så underlättar det 

utformningen av kommunikationen. Butiken får kunskapen om hur de tänker och kan då 

använda det för att välja kanal, mängd och tid för mediet.28 Ett exempel på en definierad 

målgrupp kan vara, unga män som är modemedvetna och efterfrågar endast exklusiva 

varumärken. När en butik skall definiera sin målgrupp, är det viktigt att den består av en 

grupp människor som är omtyckt och respekterad av butiken. Det blir annars väldigt svårt att 

kommunicera sina budskap till dem, på grund av att det inte finns mycket kunskap och 

förståelse om målgruppen.29 

2.4 Marknadskommunikation 

Kunder möts varje dag av olika budskap som har som syfte att påverka dennes val i 

köpprocessen. Marknadskommunikation innefattar följaktligen alla de budskap som butiker 

sänder till marknaden. Detta kan göras med en rad olika aktiviteter som syftar till att lyfta 

fram fördelarna med butiken och varumärket, samt att berätta varför kunden skall välja en 
                                                           

24 Fredlund. m.fl. (2006) S. 16 
25 M´Rad (2005) S. 29 
26 Fredlund. m.fl. (2006) S. 16 
27 Mårtensson (2009) S. 57-58 
28 Mårtensson (2009) S. 459 
29 Mårtensson (2009) S. 460 
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specifik butik framför en annan. Genom att kommunicera sina erbjudanden, hjälper butiken 

till att förenkla kundens köpprocess.30 För att stärka butikens varumärke så att det associeras 

med något unikt, är det viktigt för butikschefen att ha god kännedom om kundernas behov och 

beteenden samt konkurrenternas val av kommunikation.31 Således är 

marknadskommunikation den främsta resurs butikschefen har i konkurrensen om kunderna. 

Den har som ansvar att skapa rätt associationer till butikens varumärke och ge butiken en 

attraktiv image, då det är med hjälp av marknadskommunikationen som butiken kan få sin 

image unik.32 För att lyckas med sin marknadskommunikation bör butikschefen arbeta utifrån 

tre utgångspunkter som inkluderar tre frågor; 

1. Vilka vill vi nå? 

2. Vad vill vi säga till dem? 

3. Hur skall vi säga det? 

Steg ett handlar om att butiken först och främst måste identifiera sin målgrupp, för att vidare 

utforma rätt budskap och avslutningsvis kommunicera detta i de kanaler som används av 

målgruppen. Marknadskommunikationens beståndsdelar illustreras i figuren nedan.33 

 

 

 

 

 

Figur1. De tre beståndsdelarna I marknadskommunikationen.34 

2.4.1 Kommunikationskanaler 

För en butik som skall kommunicera sitt varumärke till avsedd målgrupp, är det viktigt att den 

media som används av målgruppen utnyttjas. Butikschefen skall kunna planera hur ofta 

varumärkets budskap skall kommuniceras och vid vilka tider, som är mest lämpliga för den 

                                                           

30 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) S. 145 
31 Dahlén & Lange (2003) S. 13 
32 Dahlén & Lange (2003) S. 11 
33 Dahlén & Lange (2003) S. 19 
34 Dahlén & Lange (2003) S. 19 
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valda målgruppen. Mediet som används skall även vara lämpat för respektive budskap.35 

Butiken måste ha stor kunskap om deras målgrupp, för att kunna komma fram till den 

mediekanal som passar bäst att kommunicera i.  

Medievalet kan delas in två olika delar, aktiva media och passiva media. Aktiva media 

innebär att kunden själv är aktiv och medveten om vad den söker. Här bestämmer kunden 

själv om den vill ta del av reklambudskapen eller inte. Exempel på aktiva media är tidningar, 

direktreklam, Internet och events. Passiva media är budskap som målgruppen tar del av mer 

omedvetet. Kunden kan inte bestämma om reklamen är intressant att ta del av eller inte, utan 

denne är passivt involverad i reklamen. Det kan vara reklam budskap som målgruppen hör 

eller ser oplanerat. Exempel på passiva media är TV, bio, radio och stortavlor. En butik som 

vill etablera sitt varumärke på marknaden, skall tänka över vilken typ av kanal som är mest 

effektiv för lanseringen av butiken som ett varumärke. Användandet av passiva media kan 

vara ett effektivt sätt för att etableras på marknaden, då det är reklam som är svår att undgå.36  

Efter att ha behandlat sannolikheten av att reklamen uppmärksammas av målgruppen, skall 

butiken fundera över vad deras budskap i reklamen förmedlar. Medierna kan då 

fortsättningsvis delas in i image-media och hardsell-media. Image-media innebär att reklamen 

skall förmedla en känsla om butiken som ett varumärke. Hardsell-media handlar mer om att 

utforma annonsen för ett sätt att skapa köpintentioner. Butiker som använder sig av image-

reklam, som TV och bio, har stora fördelar att bygga sitt varumärke då rörliga bilder används. 

I dagspress och direkt reklam som hör till hardsell-reklam, exponeras oftast priser och 

erbjudande vilket kan uppfattas som säljande.37  

2.5 Butiken som varumärke 

En butik är inte enbart en plats där produkter och varumärken erbjuds, butiken är dessutom ett 

eget varumärke. Genom sitt varumärke kan butiken differentiera sig från konkurrerande 

butiker och erbjuda kunden emotionella mervärden. Kundens inställning till ett varumärke 

omfattas av olika åsikter, inställningar och värderingar som kunden har fått genom erfarenhet. 

Det är därför inte enbart namnet som skapar dessa erfarenheter utan hela butiken och dess 

koncept. I detta ingår sortimentet, interiör miljö, läge, priser, kvalitet, personalens bemötande 

och service som tillsammans skapar en image av butiken som ett varumärke. Det är därför av 
                                                           

35 Dahlén & Lange (2003) S. 22 
36 Dahlén & Lange (2003) S. 415-416 
37 Dahlén & Lange (2003) S. 424-425 
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största vikt att arbeta med alla delarna i erbjudandet och på så vis skapa en positiv uppfattning 

av varumärket.38
  Butiken är ett varumärke oavsett om den tillhör en kedja eller är fristående. 

Är butiken fristående som erbjuder externa produktvarumärken, är det extra viktigt att för 

butiken att presentera produkterna korrekt så att dessa stämmer överens med butikens 

identitet.39 

2.5.1 Varför ska en butik ha ett starkt varumärke? 

Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson finns det fyra anledningar till att ha ett starkt 
varumärke som bygger på varandra och dessa är;40 

o Varumärket bidrar till differentiering, ett sätt att särskilja sig från andra butiker genom 
att betona det unika med sin egen butik. 

o Varumärket skapar tillit, igenkänning och lojalitet. Butiken skapar långsiktigare 
förhållanden med kunderna då dessa känner förtroende för butikens erbjudanden. En 
produkt kommer och försvinner men ett varumärke är bestående. 

o Varumärket kan resultera i ökad lönsamhet, då butiken har skapat lojala kunder kan 
detta också medföra högre försäljningsvolymer. 

o Det finansiella värdet av företaget ökar med ett starkt varumärke. Om butiken är ett 
börsnoterat företag ökar dess aktievärde, genom att butiken har skapat ett välkänt 
varumärke. 

2.6 Upplevelserummets olika roller inom marknadsföringen 

Upplevelserummet alltså butiken, dess människor (personal och andra kunder) och dess 

påverkan på kunden, är en del av varumärket.  För att varumärket skall stärkas är det viktigt 

att kommunicera upplevelserummet korrekt för att attrahera rätt kundsegment. Då kunden 

sedan besöker butiken behöver denne ha påtagliga bevis som stärker dennes uppfattning som 

varumärket har gett löfte om i marknadskommunikationen. Nedan följer en kort beskrivning 

om de olika rollerna som upplevelserummet har inom marknadsföringen.41 

2.6.1 Upplevelserummet som en visuell metafor för att kommunicera vad företaget 
erbjuder 

Kommunikationen till målgruppen med hjälp av upplevelserummet kan ske dels före men 

också under själva butiksbesöket. Eftersom kunden oftast inte kan ta eller se en tjänst behöver 

                                                           

38 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) S. 180-181 
39 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) S. 182 
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 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) S. 182-183 
41 Mossberg (2003) S. 120 
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den få konkreta belägg av något slag innan den handlar av tjänsten. Kunden kan inte se själva 

servicetjänsten men den kan se olika ledtrådar av tjänsten så som personalen i butiken och 

själva butikslokalen.42 

2.6.2 Upplevelserummet för att attrahera rätt kundsegment 

Butiken skall utforma och styra den interna och externa butiksmiljön för att nå till målgruppen 

och för att dessa skall få en bra upplevelse. Detta kan ske exempelvis genom behaglig musik, 

design och bra parkeringsmöjligheter i anslutning till butiken. Med hjälp av 

marknadskommunikation och pris kan upplevelserummet användas i kommunikationen till 

målgruppen. Genom en balans och förmedling av samma budskap mellan de tre 

beståndsdelarna kan butiken presentera en förståelse av tjänsten. Priset är en gynnsam metod 

då det främst är ett synligt tecken som kunden oftast använder som ett mätinstrument för vad 

tjänsten är värd.43  

2.6.3 Upplevelserummet för att positionera organisationen och differentiera företaget 
från konkurrenterna  

Att utnyttja butiksmiljön i kommunikationen till kunden är speciellt framgångsrikt för 

tjänsteföretag som har som affärsidé att erbjuda kunden en upplevelse. Det kan handla om att 

skapa en känsla av värme eller njutning av olika slag. Då kan upplevelserummen vara till 

hjälp för att stimulera och ge upphov till den specifika känslan, detta leder till en 

tillfredsställelse från kundens sida och stärker uppfattningen av servicekvalitén.44 

2.6.4 Upplevelserummet för att underlätta (eller försvåra) för kunder och anställda att 
utföra sina respektive aktiviteter 

De ovannämnda rollerna har olika innebörd beroende på butikens karaktär. I vissa fall är det 

kundernas kvalitetsuppfattning som är centralt medan det i andra fall handlar om att skapa en 

bekväm arbetsmiljö för de anställda. Det som påverkar upplevelserummets utseende är i 

första hand vilken tjänst som butiken erbjuder.45  

2.6.5 Upplevelserummet för att påverka kunders och anställdas känslor och beteende 

Aktörernas beteende under besöket påverkas av fysiska bekvämligheter i den miljö där 

konsumtionen äger rum, de påverkas ännu mer då de är i miljön under en längre tid eller om 

                                                           

42 Mossberg (2003) S. 120-121 
43 Mossberg (2003) S. 120-121 
44 Mossberg (2003) S. 120-121 
45 Mossberg (2003) S. 120-121 
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besöken sker med jämna mellanrum. Den fysiska miljön i upplevelserummet är av stor vikt 

för att påverka verkligheten i en tjänst i konsumenternas sinne.46 

2.7 Positionering 

Detta begrepp handlar om att varumärket får en position på marknaden, vilket går ut på att 

framställa visioner och mål för varumärket och att definiera och presentera dessa genom olika 

marknadskommunikationsverktyg. Har inte butiken en hållbar positioneringsstrategi kan detta 

medföra att deras marknadskommunikationsåtgärder blir ineffektiva.47 Butiken bör fråga sig; 

vilken eller vilka marknader vill vi agera på, vilka är våra främsta konkurrenter, vad 

varumärket skall stå för, hur ser vi till att målgruppen uppfattar vårt varumärke som det 

främsta alternativet och hur ser vi till att vi har en bättre position än våra konkurrenter?48 Att 

positionera sig innebär att kommunicera budskapet om hur varumärket relaterar sig till andra 

varumärken på marknaden, detta kommuniceras oftast i sammanhang med pris och kvalité.49  

För att en butik på ett framgångsrikt sätt skall positionera sig, är det ytterst viktigt att arbeta in 

en unik position i konsumentens medvetande. Detta bidrar till att butiken får en fördel i form 

av att de har den första platsen på marknaden. Att vara först på plats är dock inte alltid så lätt, 

om det då skulle vara så att butiken hamnar steget efter en konkurrent så finns det ändå goda 

möjligheter att distinkt positionera sig för att inte uppfattas som en efterföljare.50 Det vill 

säga, vill butiken exempelvis vara känd för att ha ett sortiment av lågt pris eller ett sortiment 

av hög kvalité.  

Det finns två olika typer av positionering, positionering som förmedlar ett associativt 

mervärde och distinkt positionering. Det associativa mervärdet representeras av att butiken 

arbetar in en speciell position i konsumentens medvetande. Distinkt positionering utmärks i 

hög grad av att ha varit byggd på samma kärnvärde under en lång tid. Exempelvis har Willy´s 

alltid utformat sin marknadsföring på så vis att den har baserats på att kommunicera lågt pris 

och Gina Tricot som kommunicerar ett sortiment med nyheter varje vecka .51  

                                                           

46 Mossberg (2003) S. 120-121 
47 Dahlén & Lange (2003) S. 221-222 
48 Dahlén & Lange (2003) S. 221 
49 Mårtensson (2009) S. 87-88 
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51 Holger (2002) S. 123 
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2.8 Varumärkeskännedom 

I marknadskommunikationen är ett av målen att skapa köpintention hos kunden. Butiken skall 

med hjälp av sin kommunikation få kunden att komma in i butiken och utföra ett köp. Om en 

köpintention skall åstadkommas, krävs det att målgruppen har en positiv varumärkesattityd 

gentemot butiken. Kunden skall föredra butiken som ett varumärke framför andra 

konkurrenter.52 För att få dessa faktorer uppfyllda måste kunderna först ha kännedom om 

varumärket. Varumärkeskännedom innebär att butikens målgrupp uppmärksammar och kan 

relatera all kommunikation som de tar del av till varumärket, då de kommer ihåg det. 

Varumärkeskännedom kan vidare beskrivas i två olika former, igenkänning och erinran. 

Igenkänning är när målgruppen har förmågan att kunna känna igen varumärket vid olika 

tillfällen. I marknadskommunikationen presenteras till exempel bilder som associeras till 

varumärket, för att kunden skall kunna koppla det till butiken. Erinran innebär att målgruppen 

kan erinra sig om varumärket. Kunden kan då komma att tänka på varumärket utan att se 

någon typ av bild som associeras till det. Varumärket finns i kundens minne och för butiken 

är det viktigt om deras varumärke är det första som kunden kom att tänka på, vid val av olika 

butiker. Detta kallas ”top-of-mind”.53  

 

 

 

 

 

Figur2. Varumärkeskännedom – igenkänning och erinran.54 
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2.9 Varumärkeslojalitet  

Marknadsförare som arbetar med att bygga ett starkt och attraktivt varumärke, strävar inte 

endast efter att skapa ett namn med tillhörande symbol. Något som är av hög prioritet är även 

att framkalla varumärkeslojalitet hos konsumenten. Anledningen till att butiker på senare år 

har haft stort fokus på att generera lojalitet av sina befintliga och potentiella kunder, är för att 

hög lojalitet bidrar till goda kostnadsfördelar. Marknadsföringen har på senare år fått ett 

minskat fokus, då företag väljer att istället arbeta med olika lojalitetsprogram och 

relationsmarknadsföring för att uppnå lojalitet.55  

Micael Dahlén illustrerar i Optimal Marknadskommunikation en figur som kallas BCR-

stegen, som står för ”Benefits of Costumer Retention”. Denna modell visar på fördelarna av 

att få kunder att bli lojala. Den är lämplig på så vis att den är en ledstjärna för butiken att 

ställa upp mål för marknadskommunikationen, den visar attraktiviteten på de olika beteenden 

och vilka medel som krävs för att uppnå de olika beteendena. Beroende på produkter som 

butiken erbjuder kommer avståndet mellan de olika stegen att vara kortare eller längre. En 

butik som erbjuder högengagemangsprodukter har ett kortare avstånd mellan de olika stegen, 

i jämförelse med en butik som erbjuder lågengagemangsprodukter där avståndet blir längre. 

Kunden blir mer lojal då den klättrar högre upp på BCR-stegen. För butiken är det relevant att 

veta vilken av dessa steg som skall prioriteras i marknadskommunikationen. De olika stegen 

blir mer ekonomiskt krävande då det krävs mer marknadsförningsåtgärder, ju högre upp 

butiken vill att kunderna ska nå på stegen och bli lojala. Utifrån modellen går kunden från, att 

inte byta butik omedelbart till en bättre konkurrent, till att bli en ambassadör för butiken.56 
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Figur3. BCR-stegen.57 
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3 Metod 
I följande kapitel kommer vi att beskriva vilken metod vi har valt att grunda vår undersökning 

på samt hur vi har gått tillväga för att samla in den information som var nödvändig för att 

kunna besvara den problemformulering som uppsatsen grundar sig på. Här presenteras även 

en diskussion om det arbetssätt som undersökningen har följt samt dess fördelar och 

nackdelar. 

3.1 Utveckling av problemställning 

Utveckling av problemställning handlar om att komma fram till ett intresse kring ett 

ämnesområde och formulera en problemställning, alltså en fråga som man vill undersöka. 

Frågan följs sedan av en rad spekulationer, men frågan måste vara utformad på så vis att den 

skall kunna undersökas i ett empiriskt syfte.58 Kärnan i vårt val av frågeställning var 

begreppet varumärke, vi ville ta reda på hur butiker arbetar med sitt varumärke för att 

differentiera sig från konkurrenterna.  Vid vidare diskussioner kom vi fram till att ett starkt 

varumärke kan skapas genom bra marknadskommunikation. Dessa två begrepp valde vi att 

grunda vår problemställning på, som resulterade i att undersöka hur butiker genom 

marknadskommunikation kan skapa ett starkt och attraktivt varumärke.  På så vis kan vi också 

fastställa att vår frågeställning är empiriskt utformad. Vårt val av problemställning har 

resulterat i att vi har fått göra vissa avgränsningar som enligt Jacobsen är nödvändiga för att 

göra en empirisk undersökning.59 De avgränsningar som vi har gjort, är att vi enbart har valt 

att undersöka fristående butiker. Vidare har vi styrt undersökningen på så vis att vi har valt att 

se på varumärket utifrån ett marknadskommunikationssyfte. Det intressanta blev då att titta på 

hur varumärket används och stärks med hjälp av marknadskommunikationen. Val av 

undersökningsupplägg skall baseras på den frågeställning som uppsatsen har. Utvärderingen 

av en frågeställning kan göras utifrån tre dimensioner. Är uppsatsens problemställning klar 

respektive oklar, beskrivande respektive förklarande och om författaren har ambitioner att 

generalisera eller inte.60 Vår valda problemställning är klar och beskrivande, då det finns 

mycket vetenskaplig teori kring ämnesområdet som krävs för att kunna besvara 

problemställningen. Den är beskrivande på så vis att vi har valt att redogöra för hur butiker 
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kan göra för att stärka sitt varumärke. Målet med vår problemställning är att inte generalisera 

undersökningsresultatet på andra enheter. 

3.2 Val av underökningsutformning 

Enligt Jacobsen kan val av upplägg av en studie förklaras genom att den antingen är intensiv 

eller extensiv och förklarande eller beskrivande. Att en studie är intensiv menas med att den 

går på djupet medan extensiv betyder att den går på bredden. En beskrivande studie redogör 

för hur ett tillstånd ser ut och en förklarande studie redogör varför tillstånden ser ut på ett 

specifikt vis. Ingen av de olika uppläggningarna är bättre än de andra, men Jacobsen menar att 

de lämpar sig till olika problemställningar.61 Vår undersökningsutformning är intensiv då den 

har gått in på djupet. Vi har valt denna undersökningsutformning därför att den är mest 

lämpad till att besvara vår problemformulering. Vi var intresserade av en detaljerad och 

nyanserad beskrivning från butikschefernas perspektiv på hur de arbetar med sitt varumärke i 

marknadskommunikationen.  En djup undersökningsutformning bidrar till att man undersöker 

många variabler men få enheter vilket ger en mer nyanserad data. Men enligt Jacobsen har 

denna typ av utformning även nackdelar, det tar lång tid att samla in information och sen när 

informationen är insamlad är den så detaljerad att den blir svår att analysera.62 Vår uppsats är 

beskrivande då vi avser att beskriva hur butiker kan stärka sitt varumärke. Detta skall vi göra 

genom tvärsnittsstudier i de tio butikerna. En tvärsnittsstudie innebär att en situation 

undersöks vid ett specifikt tillfälle.63 

3.3 Undersökning 

Enligt Jacobsen skall man i denna fas bestämma sig för vilken metod som är mest lämpad för 

den undersökning som skall genomföras. De två metoderna att välja mellan är kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Undersökningsmetoden skall grundas på den frågeställning som uppsatsen 

har.64  Vårt val av metod är den kvalitativa metoden. Denna skall bidra till djupgående svar 

från våra respondenter.  Denna metod erbjuder en stor grad av öppenhet vilket även ger en 

mer nyanserad och detaljerad data vilket är en förutsättning för att kunna besvara vårt syfte 

och vår valda problemformulering. Då vi har valt ett intensivt undersökningsupplägg är det 

också mest lämpligt att ha en kvalitativ metod. Som tidigare nämnts har ett intensivt 

undersökningsupplägg ett djup och undersöker många variabler och få enheter. En kvalitativ 
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metod är väldigt tidskrävande och därför finns det ingen möjlighet att undersöka många 

enheter. Fördelen med metoden är att den kan ge hög intern giltighet men dock ger den 

däremot inget utrymme för generalisering. Denna metod är också svår att analysera då 

informationen är väldigt nyanserad och ostrukturerad.65 

3.3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört öppna individuella intervjuer med åtta stycken butikschefer i mindre 

fristående butiker, för att ta reda på hur dessa skapar ett attraktivt varumärke genom sin 

marknadskommunikation. Genom att genomföra intervjuer med de olika butikscheferna har vi 

fått mer specifik information, och en mer ingående syn på hur de olika butikerna arbetar med 

sitt varumärke i marknadskommunikationen.  Vi valde denna datainsamlingsmetod därför att 

vi var intresserade av den enskilda individens åsikt, i detta fall butikschefens. Vi var 

intresserade av butikschefens uppfattning, inställning samt hur denne tolkar våra frågor. Då vi 

hade få enheter var denna datainsamlingsmetod mest tillämpningsbar. Vi har strukturerat 

intervjuerna så att dessa hållits till temat, de frågor som vi ställde upp var i fast ordningsföljd 

och hade enbart öppna svar. På detta vis hade intervjun en struktur då den hållits till 

samtalsämnet men de intervjuade kunde ge utförligare svar vilka också ledde till följdfrågor. 

Öppna individuella intervjuer har också några nackdelar. Främst att det tar lång tid att 

genomföra intervjuer men att det också kan skapas en intervjuareffekt, detta innebär att den 

som blir intervjuad blir påverkad av dem som intervjuar och detta kan resultera i att 

informationen blir opålitlig.66 Val av insamlingsmetod påverkar informationens giltighet och 

relevans (validitet) och dess trovärdighet och tillförlitlighet (reliabilitet). Validitet innebär att 

författarna mäter det som var avsett att mätas, det som är relevant att mäta. Validiteten i vår 

uppsats kan vi säkerhetsställa genom att vi har mätt det som vi har avsett att mäta, det vill 

säga fristående butikers arbete med att kommunicera sitt varumärke. Reliabilitet innebär att 

det som har undersökts skall gå att lita på, skulle undersökningen ske igen på samma vis så 

skulle ett liknande resultat ha framkommit. Därmed är undersökningen en metod för att samla 

in empiri och skall uppfylla kraven för validitet och reliabilitet.67 Det som stärker 

trovärdigheten och tillförlitligheten i vår uppsats är att vi har tillräckligt många enheter som 

uppsatsen undersöker. Det finns dock en risk att om samma undersökning skulle ske i 
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framtiden så skulle inte resultatet vara det samma, på grund av att marknaden är i ständig 

förändring vilket påverkar butikers utveckling av varumärket. 

3.3.2 Val av enhet 

Vårt val av enheter baserades främst på att de olika butikerna var ändamålsenliga med den 

undersökning vi genomförde. Då vi har valt att basera undersökningen på intervjuer med 

butikschefer, har samtliga butiker en faktor gemensam, denna är att butikerna i 

undersökningen är fristående klädesbutiker. Syftet var att alla butikerna skall ha samma 

förutsättningar därför valdes alla utifrån samma bransch, det vill säga klädesbranschen. Dock 

valde vi att titta på hela klädesbranschen och har därför inte gjort ytterligare indelningar. De 

olika butikerna som vi undersökte var FACE, Rydholms, Marina, Boutique Hagedorn, 

Sagolik, Bröderna Johansson, Wilma och Noon. Målet med vår rapport var att undersöka hur 

fristående privatägda klädesbutiker arbetar med att få ett starkt varumärke genom 

marknadskommunikationen, som gör att kunden väljer dem framför andra. De butiker som vi 

har som underlag i undersökningen är etablerade butiker/varumärken i Varberg, detta val 

baserades på att alla butikerna skulle ha samma utgångspunk. Vi ville inte att resultatet skulle 

påverkas av olika fördelar respektive nackdelar så som läget vilket i storstäder kan ge fler 

fördelar. Syftet var att butikerna skulle ha samma handelsområde. Enligt Jacobsen går det 

aldrig att lita enbart på en källa och därför är det viktigt att man använder sig av fler källor i 

sin datainsamling för att få en korrekt bild av fenomenet.68 Därför har vi valt att göra 

intervjuer med åtta butikschefer för att få ett bra underlag och en sanningsbaserad bild av 

fenomenet. 

3.3.3 Utvärdering av analys 

Analysprocessen i en kvalitativ metod uttrycks av tre saker: 

o Beskrivning, här skall undersökaren grundligt och detaljerat redogöra för den 
insamlade data utan att själv färga informationen. Dessa brukar även kallas för fylliga 
beskrivningar, vilket innebär att de är rika på detaljer, analyser och variationer. 

o Systematisering och kategorisering, här skall den insamlade informationen göras 
överskådlig genom att genomföra en sållning och förenkling av informationen.  
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o Kombination, undersökaren gör tolkningar av informationen för att finna olika 
kopplingar.69 

Efter att vi hade genomfört undersökningen sammanställde vi informationen från intervjuerna 

under kapitlet empiri. För att göra informationen mer överskådlig och lättläst valde vi att 

placera varje butik under en varsin rubrik. Vidare gjorde vi egna tolkningar av resultatet som 

vi kopplade till uppsatsens teoretiska grund. I analysen har vi även redovisat för likheter och 

skillnader mellan enheterna. Analys kapitlet har också fått olika rubriker, detta för att läsaren 

ska ha lättare att förstå och hänga med i texten. 

3.4 Utvärdering av slutsats 

Vi utformade några kontrollfrågar för att kontrollera om våra slutsatser stämmer överens med 

vår uppsats. Enligt Jacobsen är det viktigt att kunna vara kritisk till de data som samlats in, 

detta gäller även en kvalitativ undersökning. Det handlar då om att bedöma giltighet och 

tillförlitlighet. Vi baserade våra kontrollfrågor utifrån dessa faktorer och de lyder så här; Har 

vi fått fatt i vad vi ville ha(intern giltighet)? Kan vi överföra det som vi funnit till andra 

sammanhang (extern giltighet)? Kan vi lita på de data som vi samlat in (tillförlitlighet)? 70 

För att sedan kunna klargöra om resultaten är riktiga, finns det två alternativ som kan 

användas. Den ena är att läsa andra undersökningar inom samma ämne för att kontrollera att 

slutsatserna stämmer. Den andra åtgärden som kan utnyttjas är att själva granska resultaten 

kritiskt.71 Vi valde att inte använda oss av någon utav dessa två åtgärder, på grund av att vi 

tyckte att med åtta intervjuade butikschefer är resultatet trovärdigt i nuläget. 

Efter att vi skrev vårt analyskapitel, som behandlade den teori och undersökningsresultat som 

presenteras i uppsatsen, utformade vi vår slutsats utifrån analysen. Slutsatsen baseras på 

skillnader och likheter från analysen samt från hela uppsatsen.  

Efter att vi kritiserat våra resultat ifrån slutsatsen, anser vi att vi har fått svar på 

problemformuleringen som låg till grund för arbetet. Vi har även undersökt det som vi hade 

tänkt undersöka, vilket gör att vår uppsats får en hög intern giltighet. Vi anser dock att den 

externa giltigheten inte är hög, då resultatet inte kan appliceras på utomstående enheter som 

inte är undersökta i vår rapport. Eftersom att det kan ske förändringar och utvecklingar i det 
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ämne vi undersökt, anser vi att arbetets resultat är tillförlitliga i nuläget, men kan i framtiden 

förändras.  

3.5 Val av litteratur 

Sökning efter litteratur kan ske bland annat på tre olika sätt, kedjesökning, systematisk 

sökning och medveten slumpmässig sökning.72 Vår litteratursökning är baserad på 

systematisk sökning, dessa har vi gjort genom bibliotekets databas, sökmotorer på Internet 

samt tidskrifter. Vi utgick från olika ämnesområden och ämnesord, för att slutligen avsmalna 

ämnet och hamna på specifika ord. Vi har även använt oss utav böcker som ingått som 

kurslitteratur till vår utbildning, butikschefsprogrammet. Denna litteratur gav oss en allmän 

inblick av fenomenet varumärke. Utifrån kurslitteraturen sökte vi sedan den mer specifika 

teorin som var nödvändig, detta för att kunna ha en bra teorigrund att stå på som vi sedan kan 

tillämpa på empirin och besvara vår problemformulering. Fördelen med att använda sig utav 

en systematisk sökning är att det går att söka på exakta ord inom ämnet. Nackdelen med 

denna typ av sökning är att den måste vara väldigt noggrant formulerad, för annars finns det 

en risk att relevant och korrekt litteratur till ämnesområdet inte hittas. 
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4 Empiri 
Nedan följer en sammanfattning av den undersökning som vi har genomfört. Undersökningen 

har baserats på intervjuer med åtta butikschefer i fristående butiker. Samtliga butiker är 

belägna i centrala Varberg och har ett sortiment som erbjuder kläder, antingen till kvinnan 

eller mannen eller både och. Butikerna vi har undersökt är, Rydholms, FACE, Marina, NooN, 

Wilma, Bröderna Johansson, Boutique Hagedorn och Sagolik.  

4.1 Rydholms 

Butikens affärsidé är att erbjuda den mogna kvinnan kläder till både fest och vardag. Den 

främsta marknaden som de agerar på är i Varberg. Deras starka egenskap är att ge kunden en 

hög grad av personlig service. Butikschefen Marie Gustavsson menar på att samtidigt som de 

anställda är en stor kostnad är de även den största resursen, det är dessa som är varumärkets 

ansikte och därför är det av största vikt att personalen bemöter kunderna på ett professionellt 

sätt och alltid ger god service. Varumärket står i allra högsta grad för service och detta ser de 

alltid till att leverera.  

Det som differentierar varumärket Rydholms från konkurrenterna och gör dem så unika är 

just deras starka koncept. Då många av konkurrenterna har glömt bort den äldre kvinnan och 

fokuserar hellre på en ung målgrupp, har Marie hellre valt att kämpa i motvind och hålla fast 

vid konceptet som är grundat på affärsidén. Emellertid har hon insett att ”det finns inga tanter 

längre” vilket enligt henne innebär att den mogna målgruppen har föryngrats. Hon har även 

insett att det blir fler och fler pensionärer vilket har bidragit till en lönsammare butik och 

starkare koncept. Varumärket Rydolms är också unikt i sig då det är ett gammalt familjenamn 

som har funnits i decennier. Marie anser att deras konkurrenter innefattas av butiker 

tillhörande de stora kedjorna på handelsplatsen. 

Genom att vara en fristående butik har varumärket Rydholms många fördelar. Deras 

varumärke har gett dem en flexibilitet, de kan erbjuda ett annorlunda sortiment helt beroende 

på vad kunden efterfrågar, de kan uppmärksammas i de kanaler de vill förutsatt att kapitalet 

finns. Då varumärket är så pass starkt har de haft råd att våga ta chansningar, exempelvis 

genom att de ibland köper in unikare plagg. Genom att de har vårdat kundkontakten och 

skapat goda relationer till kunderna har detta medfört att de är konkurrensimmuna. Kunden 

skall alltid få bra kläder i god kvalité och passform och detta ser de till att leverera genom att 
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de enbart köper in varor som stämmer överens med målgruppen och vad den önskar och 

efterfrågar.  

Varumärket är uppbyggt på så vis att det främst skall skapa en positiv attityd från kundens 

sida, genom hjälpsam och bemötande personal skall kunden känna en positiv attityd och göra 

inköp i butiken vilket i sin tur leder till återkommande kunder och ett köpbeteende. 

Målgruppen kan identifiera sig med varumärket genom många faktorer. Tanken är att kunden 

alltid skall se en helhet med varumärket och det som levereras, en bra mix av sortiment och 

personal som passar till varumärket och som målgruppen kan relatera till.  

Varumärket kommuniceras genom annonsering i dagstidningar, de olika annonserna finns 

alltid på samma sida och har alltid samma färger, det vill säga ceriserosa och svart och 

varumärkets logotyp finns alltid med.  Annonserna kommuniceras vid högsäsonger under hela 

året. På sommaren brukar de även göra radioreklam, utformningen av reklamen kopplas inte 

till varumärket Rydholms. När denna reklam utformas görs den på uppdrag av en reklambyrå, 

butiken får då ett par alternativ att välja mellan som de anser är mest lämplig för målgruppen. 

Målet med radioreklamen är att locka fler kunder. Kön och ålder på uppläsaren av 

radioreklamen är enligt Marie inget som de lägger stor vikt vid, hon anser att rösten skall vara 

behaglig och intressant. Marie anser att detta medieval inte alltid är effektivt då målgruppen 

kanske inte lyssnar på den radiokanal där budskapet kommuniceras. Det kommunikativa 

syftet med mediet är att dels skapa en köpintention hos kunden men även att skapa och 

förmedla känslor. Ibland är budskapet utformat med ett erbjudande med ett lägre pris, detta 

för att kunden skall bli lockad av det låga priset och besöka butiken. När de vill skapa eller 

förmedla känslor innefattar budskapet en bild som målgruppen kan associera till eller en text 

som säger ” vi bjuder på personlig service”, vilket även då lockar kunden att besöka butiken. 

Målet med reklambudskapet är alltid det samma, att nå ut till kunden och att denne skall 

besöka butiken.  

Rydholms erbjuder endast externa varumärken i butiken och eftersom butiken ger ett löfte om 

att erbjuda god kvalité och bra passform på kläderna köps endast sådana produkter och 

varumärken som stämmer överens med detta löfte. Arbetet med att bygga ett starkt varumärke 

är en ständig process och Marie anser att hennes varumärke är ganska starkt men för att göra 

det ännu starkare och attraktivare krävs även vissa förändringar. Butiken och personalen 
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måste ständigt hållas uppdaterade, det är också viktigt att personalen är med i detta arbete. De 

ska känna till vad varumärket står för och de själva skall ha en bra inställning till det. 

4.2 FACE 

FACE köptes upp av Jens Bergqvist för 24 år sedan, butiken var då belägen i Borås. Jens 

etablerade butiken i Varberg och döpte den till FACE Varberg för att skilja sig ifrån de 

tidigare FACE. Butiken är belägen i centrala Varberg, ägs och drivs av paret Jens och Pernilla 

Bergqvist. Deras främsta marknad som de agerar på är Varberg, men de har även fasta kunder 

från ett stort upptagningsområde så som Halmstad, Falkenberg, Göteborg och Borås. De säljer 

trendiga varumärken till både mannen och kvinnan. Butikschefen säger att de på senare år 

även har utvecklats till en livsstilsbutik, där de har börjat sälja heminredningsprodukter, 

böcker och accessoarer. Butiken framtonar livsstilskonceptet framförallt genom 

espressobaren, där det serveras färskpressad juice och heta drycker från espressomaskinen.  

Butikschefen Jens Bergqvist beskriver FACE, som en konceptbutik som arbetar med starka 

och attraktiva varumärken. Butiken byggs upp med en bas av välkända varumärken, Jens 

beskriver deras utbud av varumärken som en pyramid. Där märken som Tiger of Sweden och 

Filippa K utgör basen och märken som Ida Sjöstedt utgör de tio procent av toppen, det är 

toppen av pyramiden som gör vår butik intressant förklarar Jens. Dessa starka varumärken är 

en av anledningarna till att FACE skiljer sig från sina konkurrenter, men enligt butikschefen 

långt ifrån det enda. Här erbjuds en hög servicenivå, professionell personal som har kunskap 

om kundstorlekar och utmärkt hantering av reklamationer. De hanterar kunderna på rätt sätt 

och har till följd av detta skapat sig ett gott rykte. Jens anser att de är den främsta 

varumärkesbutiken i Varberg, de får oftast de nya heta varumärkena, tack vare deras goda 

kontakter med stora leverantörer. Varumärket FACE är välinarbetat och folk har vuxit upp 

med det namnet. Det är viktigt för butiken att bevara namnet för att ha kvar varumärket i 

kundernas minne. Konkurrens är något som de ser som positivt då detta bidrar till en 

mångfald av butiker på marknaden. Jens anser att varumärkets funktion reflekterar i ett 

fritidsintresse med en positiv anda som kunden associerar till något positivt och identifierar 

sig med varumärket, för att det känns tryggt. Detta har lett till att målgruppen har byggt upp 

en positiv attityd gentemot butiken, vilket leder till ett beteende att handla hos FACE. Med 

tanke på att butiken har funnits länge och skapat en trygghet hos konsumenterna har de hunnit 

skapa igenkänning av varumärket. Det har märkts då de får in kunder ifrån andra närliggande 

orter, som får en bra helhetsupplevelse. Jens påstår att det även beror på andra grannbutiker, 
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då kunden får ta del av ett kompletterande utbud. I butiken försöker de alltid att anpassa sina 

varumärken till butikens koncept, de har inga egna varumärken men de har däremot lagt fokus 

på att skapa egna påsar. Det finns nu tre moderna FACE påsar att tillgå, Jens säger att det är 

viktigt att ha det då det är en del av marknadsföringen. 

FACE kommunicerar främst på Internet, via sin hemsida, blogg och FaceBook. Priser är inget 

som de ser som ett effektivt redskap utan Jens säger att det är viktigare att presentera en 

attraktiv produkt då kunden ändå är medveten om butikens prisnivå. Deras varumärke skall 

förmedla både tydlighet och trovärdighet. Trovärdigheten märks av på så vis med 

återkommande kunder. Deras erbjudanden utformas så att det skall väcka ett intresse från 

kundens sida vilket resulterar i ett butiksbesök. Reklamen utformas på så vis att den skall 

skapa och förmedla känslor. Han anser att de kanaler som används utnyttjas väl av 

målgruppen och att kunden har uppfattat signalen som varumärket FACE sänder.  

Jens Bergqvist roll som butikschef för att stärka sitt varumärke, innefattar arbete i att försöka 

uppfostra sin personal i butiken. Hans roll är även att alltid bemöta kunden på ett bra sätt och 

visa upp ett leende oavsett situation. Butikens personal har också ett ansvar i att vara 

representativa varumärket. Han ser helst att de tidigare inte har arbetat i någon annan butik, då 

han vill att de skall uppfostras av FACE och om dess varumärken och arbeta med mycket 

hjärta. De skall bära kläder som säljs i butiken då det skapar ett bra intryck mot kunden. 

Personalen får ingen utomstående utbildning, men de får följa med på olika mässor och vara 

delaktiga vid inköp av varor. Jens tycker att de som butik är nöjda med hur väl etablerat deras 

varumärke är, enligt hans egen uppfattning är FACE en av de tio mest välrenommerade 

butikerna i hela Sverige. För att bli ännu bättre försöker de ständigt att utbilda sig själva, detta 

sker i form av att de håller sig uppdaterade i de olika trenderna. Jens försöker att ha så mycket 

kunskap om alla varumärken som möjligt, även de som inte säljs i butiken. ”Vi får aldrig 

stanna upp” avslutar Jens med.  

4.3 Marina  

Butiken Marina har funnits i cirka 40 år och riktar sig till den modeintresserade kvinnan med 

ett exklusivt och noga utvalt sortiment av bra kvalité. Deras främsta marknad som de agerar 

på är Varbergs handelsplats, samt närliggande kommuner. De butiker som dem anser är deras 

konkurrenter är andra modebutiker i staden som har en liknande målgrupp. Kunden som 

handlar i denna butik köper inte enbart ett klädesplagg utan en hel livsstil, enligt butikschefen 
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Margareta Englund. Butiken har trogna kunder som har en stark personlig relation till butiken, 

enligt Margareta har kunderna en positiv attityd till butiken som har skapats genom att kunden 

alltid får personalens uppmärksamhet och en god service. Varumärket ger ett löfte om en 

kvalité i en helhetsupplevelse. Butiken är också uppbyggd på detta vis så att målgruppen kan 

identifiera sig med den, genom en fräsch lokal med en modern och exklusiv butiksinredning. 

Personalen visar även på ett bra bemötande mot kunden.  

Målet med butikens marknadskommunikation är att nå ut till befintliga och potentiella kunder 

så att dessa uppmärksammar budskapet, vilka annonseras i Varbergsposten och Hallands 

Nyheter en gång i månaden. Hon arbetar också med att utforma en hemsida för butiken, som 

skall fungera som ett kommunikationsredskap där målgruppen kan ta del av aktuell 

information. Priset marknadsförs alltid i annonserna, detta med anledning av att människor 

tenderar att tro att Marina endast har ett urval av dyra kläder, vilket inte är sant och därför är 

reklamen alltid utformad med ett erbjudande av medelhögt pris, vilket skall bidra till att de 

icke-existerande kunderna också skall uppmärksamma kommunikationen. Varumärket i 

marknadskommunikationen skall sända en trovärdig signal, kunden skall tro på det som 

kommuniceras och få detta infriat, vilket leder till ett förtroende mellan kunden och 

varumärket. Margareta tror att målgruppen uppfattar varumärket i kommunikationen på det 

sätt som hon vill och att den då skapar associationer om en butik med stil och attityd som 

erbjuder något speciellt.  

Butiken har ett sortiment bestående av starka externa varumärken, de köper aldrig in märken 

från okända designers. De starka varumärkena är något som målgruppen kan identifiera sig 

med.  

Margareta arbetar aktivt med att göra sitt varumärke starkare. Hon menar på att alla är 

välkomna till butiken och bemötandet skall vara lika för alla kunder. Därför är det väldigt 

viktigt att hennes personal också arbetar på samma vis, med anledning att det är de anställda 

som är varumärkets ansikte. Hon anser dock att varumärket kan bli starkare. Detta genom en 

tydligare marknadsföring, ett effektivare arbete med skyltning och annonsering som har en 

tätare frekvens. 

4.4 Noon 

NooN är en fristående butik som för tre år sedan etablerades av svägerskorna Nancy Dee och 

Oilim Palmquist. Butiken är belägen i centrala Varberg, med ett A-läge som exponerar sex 
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stycken skyltfönster. Deras sortiment består utav damkläder, de håller nu även på att utveckla 

sin butik till en grossistverksamhet, där de bland annat skall börja sälja sjalar till andra 

butiker. Den marknad som de främst vänder sig till är Varberg, men de syns även i hela 

Sverige då de arbetar med postorder. 

Butiksägarna Nancy och Oilim beskriver NooN som en klädesbutik med en standard på tre till 

fyra stjärnor. De förklarar att det är från deras kunder som de har hört att deras butik upplevs 

som en fyrstjärnig butik, men de sänker gärna denna bedömning till en butik med en 

trestjärnig standard. Denna förklaring kan bero på att de har en affärsidé, som grundar sig i att 

sälja damkläder till ett inte så högt eller lågt pris, utan de vill ligga någonstans däremellan. 

Nancy fortsätter därefter att definiera deras tänkta målgrupp. 18 till 60 årig kvinna som är 

modeintresserad och vill ha kvalitets varumärken till ett bra pris. De strävar efter att få 

mamman och hennes dotter att komma in till butiken, då de erbjuder trendiga kläder till mor 

och detsamma till dotter. Förutom de externa varumärken som säljs i butiken, har de skapat 

sitt eget varumärke, Giusto noon. Då vi tog upp ämnet om att det råder stor konkurrens på 

marknaden och att en differentiering från konkurrenterna är viktig, hänvisade de då till 

anledningen att erbjuda det senaste inom modet till en så bred målgrupp som möjligt. Nancy 

byggde även på detta argument, genom att förklara att alla deras varumärken är handplockade 

vid resor som de gör till Asien. Konkurrens är enligt de två butikscheferna positivt då 

kunderna har ett större utbud i staden, de butiker som de anser som de främsta konkurrenterna 

är de fristående modebutikerna i staden, så som Wilma.  

De arbetar hela tiden med att uppdatera deras kollektion med produkter som ännu inte har nått 

deras konkurrenter. De är först med det senaste med varumärken som sticker ut, vilket de 

anser är en del av butikens unikhet. ”Unika är något vi verkligen är” dyker Oilim glatt fram 

och säger. Förutom deras annorlunda kollektion bjuder verkligen de två svägerskorna på sig 

själva. De vill att kunderna skall uppleva NooN som en glad och personlig butik, det skall 

vara roligt att handla i butiken, det är därför vi är som vi är påstår Oilim, flummiga, roliga och 

glada vilket gör att kunden får en positiv attityd till butiken. Responsen som de får ifrån deras 

kunder bekräftar att butiken som ett varumärke, infriar löftet kunden får och gör att 

målgruppen lätt kan identifiera sig med NooN.  

Nancy och Oilim har lagt ner mycket tid och resurser på att få kunden att känna igen NooN 

som ett varumärke. Vid verksamhetens start valde de att anlita en reklambyrå som skulle 
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hjälpa till att etablera varumärket hårt på marknaden. Det var även då namnet på butiken 

skapades. NooN står för första bokstaven i deras namn och även spegelvänt, för att de ville få 

det mer flytande. Att trycka hårt på igenkänning, visade sig vara väldigt kostsamt men Nancy 

är övertygad att det kommer att löna sig i framtiden. Det främsta verktyget de använder för att 

skapa igenkänning, är färger. Butikens logga lyser starkt med orange och vitt. Denna färg 

följs även in i butiken med viss inredning, påsar, visitkort och presentpapper. Orange, vitt och 

grått bildar även deras annonser som kommuniceras i både HallandsNyheter och 

VarbergsPosten två gånger i månaden. Deras annonser innefattar även alltid en bild på de två 

ägarna och ibland en kortfattad text. Pris och bilder på kläder kommuniceras aldrig i 

annonsen, då deras mål är att skapa igenkänning och även nyfikenhet hos kunden. För att 

leverera löftet som kommuniceras i reklambudskapen, måste alltid någon av Nancy eller 

Oilim finnas i butiken för att kundernas förväntningar skall infrias. Det är via 

marknadskommunikationen som de skapar associationer om butiken som ett varumärke. 

Genom dessa reklamkanaler försöker de att förmedla en glad och positiv känsla om deras 

butik, som skall vara personlig för dess målgrupp. Nancy tycker att de når fram till sin 

målgrupp med hjälp av den marknadskommunikation som används, då kunden är glad när den 

stiger in i butiken. Det märks även tydligt då de får fler kundbesök efter varje annonsering. 

Som butikschefer försöker Nancy och Oilim alltid att arbeta med helheten i och utanför 

butiken, för att skapa och behålla NooN som ett starkt varumärke. De lägger mycket fokus på 

att ta in rätt varor med rätt priser, för att få sortimentet att representera varumärket på rätt sätt. 

Personalen, som endast består av en deltidsanställd, får inte någon utbildning i butiken. 

Erfarenhet sen innan är dock något som krävs för att få representera NooN, de vill även att 

personalen skall vara positiv och ödmjuk mot kunderna då det är ytterst viktigt i en liten stad 

som Varberg. Personalen skall alltid bära butikens kläder. De två svägerskorna anser att deras 

varumärke i nuläget är väldigt starkt. Oilim säger att de vill få det ännu starkare, vilket 

kommer att ske då de tänker satsa mer på grossistverksamheten, där de för tillfället fokuserar 

på sjalar. Deras eget varumärke är även något de vill börja sälja till andra butiker samt via 

hemsidan. Att ständigt utvecklas är en förutsättning för fortsatt framgång, avslutar Nancy med 

och Oilim instämmer. 

4.5 Wilma 

Wilma är en fristående damkläders butik och är belägen i Gallerian i centrala Varberg. De 

marknader som de främst agerar på är Varberg, Kinna och Göteborg, då Wilma även är 
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etablerat på dessa orter. De har även kunder från närliggande städer som Falkenberg och 

Borås. Butikschefen Linda Andersson beskriver Wilma, som en butik som erbjuder kläder och 

accessoarer till den trendmedvetna kvinnan. Butiken har skapat och säljer sitt eget varumärke, 

i form av bastoppar. Namnet Wilma har ingen historia bakom sig, utan grundaren och 

ägarinnan Anette tyckte att det var ett bra namn på en bra tjejbutik. 

Butikens målgrupp har enligt Linda blivit lite bredare, då hon jämför med tiden innan de 

samarbetade med Vila. Dyrare varumärken har införskaffats, vilket har gjort att butiken har 

fått en bred och blandad målgrupp som består utav endast kvinnor. Med tanke på att de har 

fått in ett stort utbud av varumärken, anser Linda de har kunnat differentiera sig från 

konkurrenter på marknaden. Hon säger att de har en fördel att lättare kunna differentiera sig 

och uppfattas som unika, då de är en fristående butik och har fria händer vid inköp. Deras 

främsta konkurrent är butiken NooN då de riktar sig till samma målgrupp med liknande 

sortiment. För att kunna behålla den befintliga och locka den potentiella kunden, säger sig 

Linda att butiken infriar det löfte som varumärket ger till kunderna. De försöker att 

upprätthålla en hög standard i butiken samt god service. Wilma arbetar mycket med 

klagomålshantering, kunden har alltid rätt i vår butik förklarar Linda. Butiken som ett 

varumärke skapar främst attityd hos kunden. De vill skapa en upplevelse för deras kunder, de 

lägger då ner mycket tid på att gå runt i butiken och finnas till hands för kunden. Personalen 

pratar för produkten och visar ett stort intresse, vilket Linda anser skiljer deras butik från 

andra klädeskedjor. För att få målgruppen att kunna identifiera sig med Wilma som ett 

varumärke, ser de alltid till att följa trenderna, uppdaterar sig konstant och Linda med 

personal försöker vara vaksam för trendförändringar. Om våra kunder skall känna positivt för 

vårt varumärke, säger hon att det är en förutsättning att vara först med de senaste trenderna. 

När kunden då har identifierat sig med varumärket, är det viktigt att butiken blir det kunden 

först tänker på och känner igen. Vår goda service är då vårt verktyg säger butikschefen, det är 

av stor betydelse på grund av Varberg som mindre stad då ryktet sprider sig via word of 

mouth.  

Wilma annonserar sina budskap varannan månad i Varbergsposten och Hallandsnyheter. Med 

deras reklam vill de få en känsloskapande effekt. De använder alltid en glad tjej på bilden och 

lockar med personliga erbjudanden. I annonsen exponeras de varumärken som finns i butiken 

så att kunden får se vad Wilma har att erbjuda, för att det ska levereras i butiken och skapa 

trovärdighet. Färgerna som de använder i sina annonser påverkas och anpassas till den 
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aktuella årstiden och har ingen direkt koppling till varumärket. Texten och annonstjejen 

varierar då de har färdiga budskap ifrån Vila att gå efter. Enligt Linda är det alltid ett plagg 

med ett rimligt pris som annonseras, för att locka in kunden i butiken är det inte nödvändigt 

att använda de varumärken med ett högre pris menar hon. Butikschefen anser de kanaler som 

används vara de rätta för målgruppen. De försöker att matcha utskicken av Varbergsposten 

med Hallandsnyheter då inte alla människor får bägge dessa tidningar hemskickade.  

För att stärka varumärket på marknaden håller Linda ständigt butiken uppdaterad. Hon väljer 

att ofta göra om i skyltfönstren och i butiken, då målet är att ge en bra upplevelse till kunden. 

Personalens uppgift är att vara uppmärksam för nya företeelser i modet då det ständigt ändras. 

Wilmas personal är även delaktig vid de flesta inköpen och får komma med en åsikt om vilka 

varumärken som skall införskaffas. Några direkta utbildningar eller riktlinjer finns inte att 

tillgå personalen, men Linda säger att de får ta del av information som kommer från 

butikschef och ägare. I nuläget är de nöjda med hur varumärket har etablerats. Hon anser att 

de borde uppdatera sin hemsida och starta webbförsäljningen för att nå ännu mer framgång. 

Nyhetsbrev och mailutskick främst till butikens stamkunder är något som skall prioriteras mer 

i framtiden. ”Wilma representerar en personlig butik, vi skall därför försöka anordna mer 

VIP kvällar för våra kundklubbsmedlemmar” säger Linda. 

4.6 Bröderna Johansson 

Bröderna Johannson startades år 1952 i Falkenberg, utav två bröder med familjenamnet 

Johansson. De tog över herrekipering som i början hade ett sortiment med endast kostymer 

och festkläder, då det var vad som var trendigt och aktuellt på den tiden. På senare år har de 

utvecklat och anpassat sortimentet till dagens trender. Deras framgång fortsatte och år 1997 

etablerades en butik i centrala Varberg på Kyrkogatan. Företaget drivs nu av de två brödernas 

söner. Butikens främsta marknad som de ser som handelsplats är Varberg med omnejd.  

Butikschefen Annelie Nilsson börjar med att presentera butikens affärsidé, Bröderna 

Johansson skall tillhandahålla ett brett sortiment av efterfrågade kvalitetsvaror till attraktiva 

priser. Målgruppen som de vill skall uppmärksamma detta budskap är väldigt bred. Annelie 

förklarar att de har och efterfrågar kunder i åldrarna 16 till 100 år som vill ha kläder av bra 

kvalité, det är ingen billighets stämpel vi har i butiken säger butikschefen. Deras främsta 

konkurrenter är JC och Jack & Jones som erbjuder liknande ungdomskläder. Bröderna 

Johansson har gjort sig ett namn över hela Halland, ett varumärke som har växt med tiden på 
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grund av det inarbetade namnet, även om Annelie kan se butiksnamnet både på gott och ont. 

Varumärket har blivit unikt som med hjälp av namnet representerar trygghet hos kunden. De 

levererar och infriar sina löften till kunden, genom att alltid vara så bra som möjligt och ta 

hand om kunden på ett trevligt sätt. Bröderna Johannson som ett varumärke har skapat ett 

beteende och en attityd hos kunden gentemot butiken. Varumärket är även något som kunden 

har identifierat sig med, detta då butiken har haft kunder från två olika generationer och 

fortfarande kan far och son handla i butiken. Det har byggts upp under en så lång tid att det 

med automatik skapat en stark igenkänning hos kunden, för att då få kunden att komma 

tillbaka till butiken erbjuder de alltid kunden mer än förväntan. Enligt Annelie har de genom 

att erbjuda en hög servicenivå fått många stamkunder som resultat ifrån positiva attityder mot 

butiken. Beteendet som kunden har fått genom varumärket, resulterar i att de får strökunder 

efter varje annonstillfälle.  

De annonserar sina erbjudanden på radio, i radiokanalerna Wake up i Falkenberg samt Mix 

Megapol. Andra kanaler som de använder är tidningar, Hallandsnyheter och Varbergsposten 

där de sprider sina budskap varannan vecka. De har även en sida på FaceBook samt en 

kundklubb där de har riktade utskick till kundklubbsmedlemmarna fyra gånger per år. Pris 

och produkt exponeras alltid i annonserna, bilder på produkterna får de ifrån sina leverantörer 

och kan ibland vara reglerat då de inte får använda bilderna som de önskar. Syftet med att 

använda sig utav priser är främst för att under kampanjer locka den tilltalade kunden. 

Framförallt så vill Bröderna Johannson skapa köpintentioner, men det är inget som de 

desperat försöker trycka på i annonserna då de ytterst sällan har med rabatter i annonsen. 

Annelie säger även att de inte har med några imagebilder av varumärket, vilket hon tycker de 

borde arbeta mer med för att förmedla en känsla. Butikens färger hamnar heller inte med i 

annonsen, men är något som de exponerar med hjälp av påsar, i butiken och logga, de färger 

som används är då grönt och gult. Annelie berättar att huvudsyftet med att kommunicera 

deras budskap är för att visa upp varorna. ”Vi vill visa upp våra produkter och visa att vi har 

ett brett sortiment med attraktiva varumärken, sen när kunden kommit in i butiken arbetar vi 

hårt med det personliga bemötandet för att få kunden att komma tillbaka” förklarar hon. 

Enligt Annelie använder butiken de rätta kanalerna att annonsera i som målgruppen utnyttjar. 

Hon hoppas att varumärket förmedlas på rätt sätt, men skulle vilja tydliggöra mer att de har 

kläder för yngre. Bröderna Johansson har för tillfället inte ett eget produktvarumärke, utan har 

endast skapat påsar och galgar med företagets logotyp. De externa varumärken som de har i 
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butiken anpassas efter butikskonceptet, men Annelie påstår att de inte är rädda för att föra in 

något nytt i deras koncept. Exempel på varumärken som finns i butiken är; Park Lane, Bland 

of America, Levi´s, Jack & Jones och Björn Borg. 

Som butikschef vill Annelie alltid vara synlig i olika sammanhang och i butiken, hon säger att 

det essentiella för att stärka sitt varumärke är att vara delaktig i inköp samt vara lyhörd mot 

kundens önskemål. Hon ser även personalens roll som viktig i arbetet, de är det första ansiktet 

utåt och personligt bemötande är viktigt och avgörande för oss förklarar Annelie. Det har 

enligt henne dock varit dåligt med utbildning för personalen på senare år. När de ingick i en 

inköpskedja så fanns det kurser att tillgå, nu kan det handla om någon säljutbildning någon 

gång. Personalen föredras använda kläder som säljs i butiken, endast för män då det inte finns 

damkläder. För att komma upp till toppen vill Annelie att de börjar tänka i nya banor och 

marknadsföra sig på fler kommunikations kanaler. Men det är självklart en kostnadsfråga 

påstår hon. Att locka de yngre kunderna är dock något som butikschefen tror på och hon skall 

försöka att lägga ner mer resurser på detta. 

4.7 Boutique Hagedorn 

Butikens affärsidé grundades för snart tre år sedan av Eva Hagedorn, vars efternamn gav 

upphov till butikens namn, varumärket. Tanken är att butiken skall erbjuda kläder till den 

kvalitets- och modemedvetna kvinnan. Den främsta marknaden som de agerar på är Varberg 

men de sträcker sig till hela Sverige via telefon, postorder och hemsidan. Det som gör att 

Hagedorn skiljer sig från konkurrenterna är deras unika stil, som skall ge kunden en varm och 

avslappnad upplevelse av bohemisk stil blandat med en lantlig känsla. De anser att de inte har 

några konkurrenter utan enbart kompletterande butiker så som Marina. Varumärket är 

uppbyggt på detta vis just så att deras målgrupp skall identifiera sig med butiken. 

Butiken har genom åren vuxit och blivit starkare vilket har bidragit till att butiken har kunnat 

utvidgas, till deras fördel har varumärket gjort att de har vågat ta in nya spännande externa 

märken i sortimentet som visat en bra respons från målgruppen.  

Butikschefen Anna Lindahl säger att, butikens varumärke ger kunden ett löfte om ett 

mervärde i form av exklusivitet, kvalité och service. Detta visas då kunden alltid blir varmt 

välkomnad i butiken med ett bra bemötande och en hjälpsam personal. De ser alltid till att 

hjälpa kunden fullt ut. Detta sker bland annat genom personliga stil- och färgrådgivningar 

eller genom att som de själva uttrycker det ”bygga upp en garderob” till kunden. Detta 
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genom att kombinera olika klädesplagg till en hel outfit för kunden. De är väldigt måna om 

sina kunder och försöker alltid skapa en positiv attityd hos dem till varumärket och detta leder 

i sin tur till ett positivt köpbeteende hos kunden som troligtvis kommer att återkomma till 

butiken. 

Varumärket Hagedorn marknadskommunicerar främst genom tidningar, men de har även en 

egen hemsida och en blogg som de aktivt arbetar med så att dessa hålls fräscha och 

uppdaterade. Annonseringen i Hallands Nyheter sker en till två gånger i månaden. Vid sidan 

av traditionell marknadsföring finns de även med i olika evenemang och håller också egna 

modevisningar på våren och hösten i samband med de nya kollektionerna. Annonserna är 

alltid enkla och eleganta och har alltid liknande budskap som bottnar i att förmedla en känsla 

om varumärket, exempelvis en känsla av kvalité eller en bild som målgruppen associera till. 

Bilden brukar även hänga ihop med en passande text. Syftet med färgkombinationerna i 

annonserna är att de skall matcha varumärkets logotyp, vilket är en blandning av lila, guld och 

en krämfärgad nyans. Priser på erbjudanden är något som Hagedorn aldrig visar upp i de olika 

annonserna. Målet med reklambudskapen är att väcka ett intresse och få målgruppen att förstå 

kommunikationen, vilket ska resultera i att de besöker butiken.  

I butiken finns det enbart externa varumärken och dessa väljs noggrann ut så att de passar 

butikens koncept och varumärkets identitet. Butikschefen Anna arbetar aktivt i arbetet om att 

skapa ett starkare varumärke, detta genom den egna hemsidan och bloggen. Men hon är också 

medveten om att mer ansträngning krävs, att visa upp butiken mer, då bland annat genom mer 

marknadsföringsåtgärder för att fler skall uppmärksamma deras budskap. 

4.8 Sagolik 

Butikens affärsidé är att bidra till att kunden skall få en unik upplevelse och inspiration vid 

butiksbesöket, och det är precis vad varumärket utlovar, något utöver det vanliga. Detta har 

hon skapat genom butikens design och inredning av gamla och nya saker och ett sortiment av 

fräscha kläder. Det är detta som gör att denna butik skiljer sig från andra på marknaden. 

Butikschefen Viola Torstensdotter har inte utformat en specifik målgrupp som hon riktar sig 

till utan anser att alla är välkomna, hon har heller ingen avgränsad handelsplats som hon 

agerar på. Viola anser att det inte finns några konkurrenter till butiken, hon ser de snarare som 

kollegor. Namnet på varumärket grundades vid utformningen av butikslokalen, då hennes 

vänner och bekanta besökte lokalen och gav uttryck som ” oh så sagolikt”, och så blev 
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namnet, Sagolik. Butikschefen Viola anser att den strakaste kommunikationen för hennes 

varumärke är genom ”Word of mouth”, men varumärket kommuniceras också i form av 

utskick. Dessa formges med varumärkets logotyp och en passande bild som skall skapa 

associationer om varumärket. Hon har även designat och tryckt egna påsar med en tydlig 

symbol av varumärket. Men för att varumärket skall bli starkare och uppnå högre mål är hon 

medveten om att vissa åtgärder måste ske, genom en starkare marknadskommunikation. 
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5 Analys 
I detta kapitel har vi sammankopplat vårt undersökningsresultat som är presenterat i kapitlet 

empiri, med de teorier som ligger till grund för vår problemställning. Analysens syfte är att 

jämföra resultatet för att kunna komma fram till slutsatser.  

5.1 Definition av målgrupp 

Att definiera sin målgrupp är ett viktigt moment i skapandet av ett starkt varumärke. Ju mer 

kunskap butiken har om den valda målgruppen desto mer underlättar det utformningen av 

marknadskommunikationen och val av kommunikationskanaler.73 I vår empiri kan vi se att 

det enbart är en av de butiker som vi baserat vår undersökning på som inte har definierat sin 

målgrupp. Detta är butiken Sagolik. I resultatet kan vi också se att flera av butikerna riktar sig 

till breda och blandade målgrupper, dessa butiker är Bröderna Johansson, Wilma och NooN. 

5.2 Butikernas sätt att differentiera sig från andra butiker på marknaden 

En butik är en plats där säljaren och kunden möts, säljaren erbjuder produkter som efterfrågas 

av kunden. Utbudet är oftast ganska likt i många butiker och därför måste butiker se till att 

erbjuda kunden ett mervärde än enbart den faktiska produkten. De måste differentiera sig från 

konkurrenterna och betona det som skiljer dem från resterande butiker. Differentiering kan 

ske genom varumärket som inte endast består av butikens namn utan allt som ingår i butikens 

koncept.74  

Rydolms anser att det som skiljer dem från andra på marknaden är deras starka fokus på 

målgruppen som de aldrig slutat tro på. Medan flertalet av konkurrenterna hellre har valt att 

rikta sig mot yngre kunder så har Rydholm bevarat sitt gamla koncept. FACE och Marina 

arbetar däremot mycket genom att bygga en livsstilsbutik som skall skapa en avslappnande 

känsla som kunden kan trivas i.  

Varumärkena Hagedorn och Sagolik anser att deras starka sida mot konkurrenterna är att 

deras butiker skall bidra till en upplevelse och kunden skall bli inspirerad. De båda butikernas 

mål är att kunden skall komma till butiken och känna en unik känsla som kunden skall 

identifiera sig med. Hagedorn är dessutom en butik som inte enbart erbjuder kläder utan även 

en tjänst i form av personlig rådgivning. 
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Butikerna NooN och Wilma trycker mycket på de senaste trenderna inom modet som de alltid 

är först med, de ser alltid till att vara först på den lokala marknaden med de nya varumärkena 

och dess kollektioner. Dessutom har de båda butikerna lanserat ett eget produktvarumärke och 

NooN skall också bli leverantörer till andra butiker. Varumärket Bröderna Johansson är 

differentierat mest genom det inarbetade namnet som funnits under en längre period, detta har 

gjort att de har haft kunder från olika generationer. Genom att det har blivit ett väletablerat 

varumärke har det skapat en trygghet och tillit från kunden sida.  En produkt försvinner och 

nya uppstår men varumärket är alltid kvar. Därför är det extra viktigt att bygga ett starkt 

varumärke som kunden har en långsiktig relation till.75 

Samtliga butiker i vår undersökning ser service och kvalité som de två egenskaper som de 

arbetar mest med och som också bidrar till särskiljning från andra butiker. Deras höga grad av 

service skapar också en bra respons från kunderna vilket bidrar till att varumärket blir starkare 

i kundens medvetande. 

5.3 Varumärkets funktion 

Ett varumärke har flera funktioner för butiken, det kan ge flexibilitet, affärsmöjligheter och 

konkurrensimmunitet.76 Varumärkena NooN och Wilma är flexibla, vilka har bidragit till en 

utveckling på så vis att de har vågat utveckla ett eget produktvarumärke. För NooN:s del har 

varumärket även öppnat dörren för nya spännande affärsmöjligheter. Butikschefen på 

Bröderna Johansson säger att hon kan byta koncept och ändra sortimentet beroende på vad 

som efterfrågas, även detta kan tolkas som att varumärket har en flexibel funktion. Vi kan 

också se en koppling mellan varumärkena Wilma och Sagolik som har gett utrymme för 

mycket kreativitet. Sagolik visar detta genom den alldeles särskilda butiksmiljön och Wilma 

menar på att de är en fristående butik och kan utforma sin butik och marknadskommunikation 

som de önskar utan att behöva följa uppsatta riktlinjer. Då Boutique Hagedorn inte enbart 

erbjuder produkter utan även tjänsten om personlig stil och färganalys, detta innebär att 

varumärket har bidragit till nya affärsmöjligheter. Resultatet i vår undersökning visar på att 

funktionen av varumärket Rydholms har mer än en fördel, varumärket är flexibelt och kan 

representera ett sortiment av unika drag och konkurrensimmuna, genom goda relationer till 

kunderna främst deras stamkunder. 
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5.4 Marknadskommunikation och kommunikationskanaler 

Ett starkt och attraktivt varumärke kan skapas genom marknadskommunikationen, denna skall 

bidra till att skapa rätt associationer om varumärket. Marknadskommunikationen skall även 

skapa en förståelse om varumärket och motivera varför just det egna varumärket är bättre än 

andra.77 De butiker som vi har undersökt använder främst bilder för att skapa 

tankeanknytningar om sitt varumärke som skall frambringa igenkänning hos kunden. Bilden 

består oftast av en passande modell med kläder av senaste modet. Detta skall visa på att 

butiken alltid är uppdaterad med de senaste trenderna. Till bilden har de även en matchande 

text som ger kunden en anledning att besöka butiken. Butikerna använder sig främst av aktiva 

media som kunden medvetet tar del av,78 vilket främst är lokala tidningar och Internet. 

Medierna delas också in i image-media och hardsell-media, beroende på vad budskapet skall 

förmedla. De butiker som visar ett erbjudande med ett pris har som syfte att skapa en 

köpintention vilket är kopplat till hardsell-media. Dessa butiker är Bröderna Johansson, 

Wilma, Rydholms och Marina. De övriga butikerna tror starkare på en image-media som skall 

förmedla en känsla om varumärket.79  

5.5 Positionering 

Har inte butiken en välgrundad positioneringsstrategi, kan de 

marknadskommunikationsåtgärder som butiken använder bli ineffektiva. För att butiken 

framgångsrikt skall kunna positionera sig bör de ha svarat på följande frågor; vilken eller vilka 

marknader vill vi agera på, vilka är våra främsta konkurrenter, vad varumärket skall stå för, 

hur ser vi till att målgruppen uppfattar vårt varumärke som det främsta alternativet och hur 

ser vi till att vi har en bättre position än våra konkurrenter?80 

Samtliga butiker vänder sig främst till kunder i Varberg och kunder i närliggande orter. Andra 

butiker på marknaden ser de inte som ett allt för stort hot, de anser att det snarare bidrar till en 

mångfald och större utbud på marknaden. Dock kan vi se att våra undersökta butiker är 

konkurrenter till varandra. NooN och Wilma ser varandra som konkurrenter samt Marina och 

Boutique Hagedorn. De olika löftena som kommuniceras om varumärket infrias också i 

butikerna. Löftet om exempelvis trendiga modevaror, bra kvalité eller hög service. De arbetar 
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ständigt med dessa parametrar så att de hålls intakta för att målgruppen skall finna dem 

tillfredsställda. 

Det finns två sätt att positionera sig, genom ett associativt mervärde eller distinkt 

positionering. Bröderna Johansson, Rydholms, Marina och FACE är butiker som är byggda 

på samma kärnvärde under en lång tid, vilket enligt teorin innebär distinkt positionering. 

Detta utmärks genom att de har funnits länge och deras koncept är välinarbetat.81 

5.6 Upplevelserummet  

Upplevelserummets olika roller inom marknadsföringen och dessa är; Upplevelserummet som 

en visuell metafor för att kommunicera vad företaget erbjuder, Upplevelserummet för att 

attrahera rätt kundsegment, upplevelserummet för att positionera och differentiera företaget 

från konkurrenterna, upplevelserummet för att underlätta (eller försvåra) för kunder och 

anställda att utföra sina respektive aktiviteter och slutligen upplevelserummet för att påverka 

kunders och anställdas känslor och beteende.82 

Våra butiker i uppsatsen uppger att service är något som de arbetar mycket med och ser det 

som ett konkurrensmedel, men eftersom service är en tjänst som inte kan tas på, så visar de 

detta genom en hjälpsam och trevlig personal. Butiksmiljön skall även utformas så att 

målgruppen skall få en trevlig upplevelse. Detta kan vi se att flera butiker i vår undersökning 

har gjort då de har skapat en behaglig upplevelse som målgruppen kan trivas i. Dessa butiker 

är bland annat Boutique Hagedorn, FACE, Sagolik, Marina och Wilma. Butikerna har på ett 

eller annat sätt utformat en passande butiksmiljö både internt men också externt. Många av 

butikerna framför också priset i sina budskap, detta kan från kundens sida uppfattas som ett 

tecken för vad servicetjänsten är värd.83 

NooN anser att det är viktigt med igenkänning, det som kommuniceras i budskapen skall även 

infrias i butiken. Då de vanligtvis har en bild på sig själva i annonseringen skall alltid någon 

av de två butikscheferna finnas tillgängliga i butiken. Den glada bilden som de har på sig 

själva, levereras även i butiken när kunden besöker butiken och blir positivt bemött av en 

trevlig och rolig personal. 
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I Rydholms marknadskommunikation brukar de använda sig av sin slogan; ”vi bjuder på 

personlig service” detta löfte uppfylls då kunden besöker butiken och erbjuds en hög grad av 

personlig service. 

Wilma exponerar alltid de externa varumärkena som finns tillgängliga i butiken, i sina 

annonser. Detta för att kunden skall bli medveten om vad butiken erbjuder och intresserad av 

att besöka butiken. Vid den tidpunkt då kunden besöker butiken känner den igen sig bland de 

olika märkena som butiken har i sin marknadskommunikation. 

Boutique Hagedorns marknadskommunikation syftar till att förmedla en känsla av 

varumärket, de gav exemplet om att kommunicera en kvalitetsupplevelse, detta syns även i 

butiken. Inredningen ger en elegant och trevlig upplevelse i butiken, likaså har personalen en 

hög kompetens och är alltid väldigt serviceinriktad. 

Exponeringar av priser i marknadskommunikationen är en framgångsrik metod, detta för att 

kunden skall använda priset som en indikator för att värdesätta nivån på tjänster.84 Högre 

priser på produkter sammankopplas ofta med hög kvalité och servicegrad. Vi kan se att flera 

av butikerna i vår undersökning använder sig av priser i marknadskommunikationen, men av 

olika syften. Bröderna Johansson annonserar oftast olika kampanjer där priset visas, främst 

för att locka kunder till butiken och skapa köpintentioner. Människor har en viss tendens att 

tycka att butiken Marina enbart har ett dyrt och exklusivt sortiment, vilket inte stämmer enligt 

butikschefen Margareta. Av den anledningen marknadsförs medelhöga priser i annonserna så 

att även tänkbara kunder skall besöka butiken och ändra uppfattning. Då det även finns 

produkter av lägre pris. Flera av våra respondenter har ett sortiment av hög prisnivå men detta 

kompenseras med en hög grad av service i butiken. 

5.7 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom kan beskrivas utifrån två olika former, dessa är igenkänning och 

erinran. Igenkänning betyder att målgruppen känner igen varumärket vid olika situationer. 

Erinran innebär att kunden har butiken i åtanke utan att behöva bli påmind med hjälp av olika 

associationer till varumärket.85 
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Många av butikerna i undersökningen arbetar aktivt med att få varumärket att kännas igen av 

kunderna vid olika tillfällen. NooN, Boutique Hagedorn och Rydholms arbetar på liknande 

sätt när det gäller att använda logotypens färger i andra sammanhang. 

NooN har alltid samma färger som kopplas till deras varumärke, dessa är orange, vitt samt 

grått. Färgerna stärker kundernas igenkänning av varumärket, både i annonserna och i 

butiksmiljön då dessa färger alltid är de samma. En del av deras igenkänningsstrategi kan 

märkas av på påsarnas och visitkortens utformning.  

Boutique Hagedorns varumärke känns igen med färgerna lila, guld och en krämfärgad nyans. 

Dessa färger syns och är alltid de samma i marknadskommunikationen, även butiksmiljön 

följs av dessa färger. 

Varumärket Rydholms logotyp har ceriserosa och svart utseende, detta syns i annonserna, 

skyltfönstren, skyltningen i butiken och på deras påsar, detta följs med en röd tråd. Deras 

annonser finns även alltid på samma sida i tidningarna, för att kunden lättare skall kunna 

orientera sig om vart i tidningen de kan finna butikens erbjudanden.  

5.8 Varumärkeslojalitet 

Enligt teorin bidrar lojala kunder till goda kostnadsfördelar och att skapa varumärkeslojalitet 

är något som bör prioriteras högt.86 

I vår undersökning kan vi se att många av de olika butikerna arbetar aktivt med att skapa en 

positiv attityd hos kunderna till varumärket, som de gör bland annat genom en trevlig och 

hjälpsam personal. Detta ger en effekt av att kunderna väljer att komma tillbaka till butiken 

och göra inköp, vilket även leder till ett positivt köpbeteende. Butiken Marina anser att hennes 

kunder är trogna som har en stark relation till butiken, vilket har skapats genom en 

serviceinriktad personal. Detta betyder att Marinas kunder är högt på BCR-stegen, som visar 

på högre lojalitet till varumärket ju högre upp kunden når på stegen. FACE anser att deras 

varumärke har ett gott rykte och även detta har skapats genom en professionell personal. 

Enligt teorin om BCR-stegen är deras kunder på steget; påverkas inte av negativa omdömen 

från andra kunder.87 
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Butikerna Wilma och Bröderna Johansson har även utformat kundklubbar, där de sänder 

information och erbjudanden till sina medlemmar.  
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6 Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kommer att besvara uppsatsens syfte och 

problemformulering. Här har vi även gett rekommendationer till de undersökta butikerna. 

Den fråga som vi ställde upp i första kapitlet i denna uppsats och som ligger till grund för vår 

undersökning lyder; Hur kan fristående butiker genom marknadskommunikation bygga ett 

starkt och attraktivt varumärke? 

Varje butik strävar efter att få ut sitt rätta budskap om sitt varumärket till kunden.  Görs inte 

marknadsföring på rätt sätt eller uteblir kan det påverka butikens långsiktiga överlevnad. Idag 

krävs en större kunskap om marknadsföring, detta eftersom rätt marknadskommunikation har 

visat sig bidra till stora konkurrensfördelar. Marknadskommunikation bidrar till att 

varumärket förmedlas med dess rätta associationer. Således hjälper marknadskommunikation 

butiker att skapa igenkänning  av varumärket på marknaden vilket resulterar i att varumärket 

stärks. 

Det främsta en butik måste göra i varumärkesbyggandet är att definiera sin målgrupp, det är 

dessa som skall uppmärksamma budskapet som marknadskommunikationen sänder. Det är 

dessa som skall känna en identitet och igenkänning med varumärket. Har inte butiken 

definierat sin målgrupp finns det en risk att marknadskommunikationen inte får ett bra 

genomslag, därför att marknadskommunikationen kanske inte är anpassad för tilltänkt 

målgrupp. Budskapet når inte ut till butikens existerande och potentiella kunder, vilket leder 

till att varumärket inte uppfattas korrekt och kan därför inte stärkas. Butikerna NooN och 

Wilma ser varandra som konkurrenter detta tror vi beror på att de har ett liknande sortiment 

som är väldigt brett samt att de vänder sig till breda målgrupper. Hade dessa butiker definierat 

sin målgrupp tydligare hade varumärket blivit ännu mer differentierat och butikerna hade 

kanske inte ansett sig som konkurrenter till varandra. Butikschefen på Sagolik anser att hon 

inte har en specifik målgrupp och välkomnar alla till butiken. Dock tror vi att det är 

nödvändigt att hon definierar sin målgrupp för att hennes varumärke skall bli starkare men 

även för att kunderna skall kunna identifiera sig med butiken. I Sagoliks fall missar nog 

intresserade kunder butiken, eftersom butiken inte kommunicerar sin identitet tydligt. 

Butiken måste även använda rätt kommunikationskanaler som målgruppen utnyttjar, för det är 

dessa som butiken vill nå ut till med reklamen. Det vill säga är målgruppen inte kapabel eller 

intresserad av att använda en viss mediekanal, kan inte budskapet spridas och varumärket 
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exponeras. Vi anser att samtliga butiker bör använda fler och effektivare 

kommunikationskanaler för deras valda målgrupp. Butiken Sagolik marknadskommunicerar 

endast med utskick vilket vi anser inte är tillräckligt för att nå nya kunder. De butiker som 

marknadskommunicerar genom annonser i tidningar, bör enligt oss även prova nya kanaler. 

Vi tror inte att hela målgruppen läser tidningar och uppmärksammar budskapet. Vi anser även 

att FACE som endast kommunicerar via Internet når alldeles för få kunder, då kunderna själva 

blir tvungna att söka efter butikens olika erbjudanden.  

Flertalet av våra respondenter använder sig inte av färger och typsnitt som matchar 

varumärkets logotyp. Detta vill vi ge dem som rekommendation, med anledning av att det 

skapar igenkänning av varumärket och kunden blir påmind om butiken. 

För att bygga ett starkt och attraktivt varumärke krävs det att butikens koncept är utformat på 

ett sätt som representerar butikens varumärke. Bröderna Johansson ansåg till exempel att 

deras koncept inte var så starkt och var därför inte främmande för att helt byta koncept. Detta 

ser vi som onödigt arbete, varumärket har funnits länge och är väletablerat på marknaden. Att 

börja om skulle medföra att målgruppen inte kommer att kunna identifiera sig med 

varumärket.  

Den butiksmiljö och atmosfär som varumärket signalerar och förmedlar i 

marknadskommunikationen, skall också formas i butiken.  Butikschefens och personalens roll 

är av stor betydelse för varumärket då även dem är en del av varumärket. De måste företräda 

varumärket på det sätt som butiken vill att målgruppen skall uppfatta det. Dessa skall uppfylla 

kundens förväntan om varumärkets löfte, på så vis skapar detta även lojala och återkommande 

kunder.  

Då de undersökta butikerna är fristående som erbjuder ett utbud av externa varumärken måste 

de se till att dessa märken uppfyller kravet för varumärkets identitet. Butikens identitet och de 

externa varumärkena skall stämma överens.  

Arbetet med ett starkt varumärke är en ständigt pågående process, varumärket kan alltid bli 

starkare. Då marknaden ständigt utvecklas krävs det att butikerna följer utvecklingen. Det är 

av största vikt att alltid leverera det som målgruppen förväntar sig av de olika varumärkena.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till butikschefer 

1. Har butiken en affärsidé och hur lyder den? 

2. Vilken är er/butikens valda målgrupp/kundsegment? 

3. På vilket sätt anser ni att er butik differentierar sig från konkurrenterna och hur betonas 

detta?  

4. Vilken eller vilka marknader agerar ni på? 

5. Vilka är era främsta konkurrenter? 

6. Vad baserade ni ert val av namn på butikens varumärke? (familjenamn, förkortning, 

koppling till verksamhet/produkt) 

7. Ett varumärke kan ha många funktioner. För företag ger det flexibilitet, 

affärsmöjligheter och konkurrensimmunitet. För kunder är varumärket en 

informationsbärare samt tumregel? Vilken funktion har ert varumärke och hur arbetar 

ni med detta? 

8. Vilket löfte ger varumärket kunden och hur lever ni upp till löftet/ hur ser ni till att 

löftet levereras? 

9. Är varumärke uppbyggt så att det skapar ett beteende eller en attityd hos kunderna? 

10. På vilket sätt är ert varumärke uppbyggt så att er målgrupp kan identifiera sig med det? 

11. "Top of mind" är då kunden kommer och tänka på din butik och dina produkter i första 

hand, men för att detta skall ske måste igenkänning och erinran av varumärket ha 

skapats, hur har ni gått tillväga för att skapa igenkänning av ert varumärke? 

12. Vilka kanaler använder ni för att kommunicera er butik och dess varumärke? 

Aktiv(medvetet) eller passiv (omedvetet) media?  

13. Mediets kommunikativa förmåga syftar på vad för egenskaper i reklamen som mediet 

bäst förmedlar och förstärker. Image media handlar om att skapa och förmedla en 

känsla medan hardsell media handlar om att skapa en köpintention. Vilket är ert 

kommunikativa syfte med mediet? 

14. Hur ofta kommunicerar ni budskap i media?  

15. Hur förmedlas varumärket i marknadskommunikationen? Vilken signal skickar 

varumärket till kunden? (tydlighet - kunden förstår vad varumärket kan leverera/ 

trovärdighet - kunden upplever att varumärkeslöftena infriats efter konsumtion) 
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16. Vilka färger använder ni er utav i era budskap Finns det något samband mellan 

färgerna i ert budskap och med ert varumärke? 

17. Använder ni er av bilder, texter, symboler i era budskap. Hur motiverar ni dessa val 

och finns det något samband mellan dessa och varumärket och vilka i så fall? 

18. Hur marknadsförs priset på erbjudandet i era reklambudskap? Vad är syftet med att 

presentera priset på det sätt som ni gör? 

19. Vad är målet med ert reklambudskap?  

20. Hur skapar ni associationer om er butik som varumärke i marknadskommunikationen? 

21. Tror du att kunderna uppfattar varumärket på det sätt som du vill genom 

marknadskommunikationen? 

22. Har ni egna varumärken? (produkter) 

23. Hur arbetar ni med att presentera externa varumärken (produkter) så att dessa stämmer 

med butikens identitet? 

24. Anser ni att er kommunikation och de kanaler ni använder stämmer överens med vad ni 

vill signalera med ert varumärke och på vilket sätt? 

25. Hur arbetar du som butikschef för att stärka butiken som ett varumärke?  

26. Har personalen något ansvar i arbetet om varumärket? Hur gör ni er personal motiverad 

med hjälp av varumärket? 

27. Utbildar ni personalen i butiken så att dessa representerar ert varumärke på de sätt ni 

önskar och på vilket sätt? 

28. Hur starkt upplever ni att ert varumärke är på en skala från ett till tio?  

29. Hur starkt vill ni att ert varumärke skall vara och vad behöver ni åtgärda för att nå detta 

mål? 

 


