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Det har varit mycket intressant och lärorikt att fördjupa oss i ämnet kommunikation av 

företagsidentitet och företagsimage via butik.  

      

V                                   T                                                

            V                                 V                       G                        

       y                                                                    G                     

                                                                           

      

V                                                                         

  

Göteborg 17-06-01 

  

Emma Lyppert och Li Malmberg Wahle 

 
 
 
 



 

I 

Svensk titel: Att skapa en image genom butikens miljö 

 

Engelsk titel: Creating an image through the store environment 

 

Utgivningsår: 2017 

 

Författare: Emma Lyppert och Li Malmberg Wahle 

 
Handledare: Katrin Tijburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

Abstract 
Increasing competition in the market place has made business ever tougher for the multibrand 

store. In order to create new customers as well as keeping existing customers loyal, 

companies must create and maintain a strong brand identity and project a strong brand image 

within their chosen segment. By successfully working with the image companies can create 

brand recognition and confidence in the brand among customers. By actively aligning the 

communication of the brand and its image to the image and desires of its customers a 

company can create a greater brand recognition and loyalty among the customers. But how 

does a successful communication of the brand image and identity work? 

 

Our thesis is based on a case study of a multibrand store focusing on how identity can be 

communicated through a unique and well put together store environment. We have looked at 

how they project and communicate their brand image and identity through their shops and 

how that communication is perceived by their customers. 

The main purpose is to find out if the corporate image is congruent with the identity of the 

company. 

 

The study is based on interviews with the area manager of the stores in the Gothenburg area 

and interviews with eight of the stores customers. The questions are focusing towards the 

identity of the company, communication, image and trust based on the company and the 
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importance. The company in focus in this study has achieved a strong level of loyalty for its 

customers through managing the store design, assortment and service. The result shows that 

an inspiring store is strong enough for establishing a corporate identity. 
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Sammanfattning 
Det har blivit allt tuffare för klädbutiker att vara framgångsrika då det ständigt etableras nya 

konkurrenter som vill positionera sig på marknaden. För att åstadkomma trogna kunder krävs 

det att företaget har en stark identitet och image. Genom att skapa en bra image kan företaget 

etablera ett starkt igenkännande hos kunderna. Det kan resultera i att kunderna känner tillit till 

butiken. Imagen bygger på kundernas bild av företaget. Att arbeta aktivt med hur företagets 

identitet kommuniceras kan leda till överensstämmelse mellan identiteten och imagen, vilket 

är företagets mål för en lyckad konkurrensstrategi. Men vad är en effektiv kommunikation av 

företagets identitet till kunderna? 

  

Uppsatsen bygger på en fallstudie av en multibrandbutik med fokus på hur butiken 

kommunicerar ut sin identitet genom sin unika och välarbetade butiksmiljö. Syftet är att ta 

reda på om den image som företagets befintliga kunder uppfattar stämmer överens med 

företagets identitet. Undersökningen baseras på intervjuer med företagets regionchef för 

butikerna i Göteborgsregionen och intervjuer med åtta av butikens kunder. Intervjufrågorna 

fokuserar på företagets identitet, kommunikation, image och förtroende utifrån företagets och 

kundernas perspektiv. Resultatet visar att hur man kommunicerar via butikens miljö är viktigt. 

Företaget i vår studie har lyckats skapa ett starkt förtroende hos sina kunder genom att de 

arbetar aktivt med butikens inredning, sortiment och service. Det visar sig att en inspirerande 

butiksmiljö är stark nog för att förmedla företagets identitet. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
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bara ett första intryck på sig för att lägga sig i konsumenternas medvetande och det gäller att 

stanna där. Målet är att bli det första konsumenten tänker på när de är shoppingsugna. Men 

hur ska det första intrycket dröja kvar om det ständigt kommer nya från konkurrenter?  

 

Den digitala utvecklingen och internationella konkurrensen med pressad lönsamhet gör att allt 

fler aktörer väljer att verka genom nya försäljningskanaler och nya marknadsstrategier 

(Svensk Handel 2017). Hur driver man ett företag med framgång? Vad betyder företagets 

image och vad har ett butikskoncept samt butiksmiljö för betydelse? Butikskonceptet är 

synonymt med butiksvarumärket och kan beskrivas som den fysiska och digitala gestaltningen 

av ett varumärke (Schmidt & Ohlsson 2016). Ett företag kan få ett framgångsrikt 

konkurrenskraftigt varumärke om det har en genomtänkt företagsidentitet och att företaget 

arbetar med sin identitet och skapar en image (Roy & Banerjee 2014).  

  

Målet med företagsidentitet och företagsimage är att skapa ett starkt varumärke och nå ut till 

kunderna (Nandan 2005; Roy & Banerjee 2014). Varumärket är inte bara namnet på ett 

företag utan det är den vision som ligger bakom företaget. Det är kärnan och företagets 

värderingar som skapar identiteten (Kapferer 2008). Ur ett management perspektiv är det 

viktigt att etablera en konsekvent företagsidentitet för att skilja företaget från konkurrenterna 

(Cheng, Hines & Grime 2008). Man måste även vara medveten om hur företaget 

kommunicerar utåt, alltså hur identiteten uppfattas av kunderna och relationerna mellan dessa 

komponenter är viktig (Gray & Balmer 1998). 

  

Valet av en viss butik styrs ofta av att det finns faktorer som gör butiken annorlunda (Schmidt 

& Ohlsson 2016). Ett starkt koncept bidrar till kundens attityd till varumärket. 

Butikskonceptet kan beskrivas som en samling regler och löften gentemot kunden som 

sammantaget skapar efterfrågan och visar på skillnad mot konkurrenterna (ibid). 

Multibrandbutiker är butiker med ett brett utbud av externa varumärken (Rocereto & Mosca 

2012). Bland multibrandbutiker kan det finnas många som har samma varumärken och därför 

är det väsentligt att dessa butiker skapar en meningsfull och tydlig butiksimage för att 

differentiera sig från konkurrenterna, samt att få trogna kunder (ibid). Det gynnar butikernas 

image mer om butiken har ett huvudmärke och flera andra liknande märken, alltså till 

exemplet sju liknande märken istället för två liknande märken, då imagen uppmärksammas 

bättre av konsumenterna (Porter & Claycomb, 1997). Vid beslut kring att etablera ett nytt 

varumärke i butikssortimentet för butiker med flera varumärken är en central del att tänka på 

om varumärkets image stämmer överens med butikens image. Även om det skiljer mellan 

butikens image och den imagen som varumärkena har är det troligt att överensstämmelsen 

mellan dem påverkar kundlojaliteten (Rocereto & Mosca 2012). 

  

Ett exempel på en multibrandbutik är butikskedjan Volt. Företagets mål är att “erbjuda ett 

multibrand utbud för män, med internationella produkter vid sidan av det bästa Skandinavien 

kan erbjuda.” (Volt fashion u.å.). Volt beskriver sig själva som ett nytänkande företag i 

ständig utveckling. Volt har fokuserat på att skapa ett unikt butikskoncept, där kunden ska få 

en positiv shoppingupplevelse via ett noga utvalt sortiment som presenteras i en inspirerande 

miljö med en serviceinriktad personal (Volt fashion u.å.).  
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Utifrån hur Volt presenterar sig ser vi det som en multibrandbutik som passar väl in som 

objekt för den studie vi valt att genomföra. 

 

1.2 Problematisering och tidigare forskning 

 
I följande del presenterar vi tidigare forskning med fokus på de ämnesområden som berör våra 

forskningsfrågor. Stycket avslutas med vårt syfte och forskningsfrågor. 

 

 

1.2.1 Identitet, image och varumärkesidentitet 

 

En studie av Brengman och Willems (2009) visar att butiksmiljön och designen har stor 

betydelse för att bestämma företagets identitet och image. En butiks image kan beskrivas som 

en kombination av utbud, varornas kvalité, service och butiksmiljö (Porter & Claycomb 

1997). Butiker kan uppnå en stark relation med sina kunder om det är en överensstämmelse 

mellan identiteten och imagen (Nandan 2005). För att uppnå detta krävs det att butiken möter 

kundernas förväntningar, behov och krav bättre än andra företag (Bona 1994). I en studie av 

Cheng, Hines och Grime (2008) konstaterar de att det kan existera ett glapp mellan önskad 

och uppfattad företagsidentitet. Det är inte alltid så att det företaget vill sända ut uppfattas av 

konsumenterna. Glappet mellan dessa måste vara så litet som möjligt för att kundlojalitet kan 

skapas (ibid). 

  

För att uppnå lojala kunder är det därför bra att vara medveten om hur man kommunicerar ut 

sin bild av vad man är för företag. En välkänd och accepterad företagsimage är en av de mest 

värdefulla tillgångar ett företag kan ha (Porter & Claycomb 1997). Det som företagen 

kommunicerar ut via sina butiker skapar förväntningar hos kunderna. För att uppnå 

tillfredsställelse hos kunderna behöver butikens framställande motsvara kundernas 

förväntningar (Bloemer & Ruyter 1998). 

  

En kund kan bli nöjd då den har fått en positiv syn på butikens image och blivit tillfredsställd 

av butiken. Detta är kopplat till vad butiken signalerar ut till individen och kommunikationen 

sker genom exempelvis butikens miljö, skyltfönster och service (Porter & Claycomb 1997; 

Bloemer & Ruyter 1998). Konsumenter skapar tankar och känslor associerat med en butik. 

Dessa intryck påverkar deras shoppingbeteenden och ligger till grund för uppfattningen av 

butikens image (Porter & Claycomb 1997).  

  

Varumärkesidentiteten är företagets verklighet och unikhet. Identiteten utgår från företaget 

och hur de vill att kunderna ska se dem (Nandan 2005). Varumärkets image är istället utifrån 

ett konsumentperspektiv, det vill säga hur kunderna uppfattar företaget (Aaker 2002). Dessa 

två begrepp är relaterade till varandra men innefattar olika saker (Nandan 2005). Målet är 

däremot detsamma, att skapa ett starkt varumärke. Ett företags image kan skapas genom en 

imageskapande kampanj med ett välarbetat kommunikationssystem. Det består av allt från 

namn, logga, skyltning, butiksinredning, reklam och publika relationer. En effektiv 

kommunikation till konsumenter kan leda till att de upplever starka emotionella band, får 

större förtroende för butiken och blir lojala (Cheng, Hines & Grime 2008). Gray och Balmer 

(1998) betonar att företaget bör arbeta med både sin image och sitt rykte eftersom 
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väger det mer än företagets egna marknadsföring (Kapferer 2008). Enligt Gray och Balmer 
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(1998) kan det även hända att företaget lyckas få fram ett bra rykte men dock med en mer 

otydlig image än sina konkurrenter. 

  

Genom att företaget presenterar sin identitet till konsumenterna utvecklas företagets image 

och på så sätt stärker man sin position på marknaden. Med ett starkt varumärke kan företaget 

skapa sig flera strategiska fördelar för att behålla sin position gentemot konkurrenterna (Roy 

& Banerjee, 2014; Gray & Balmer 1998; Porter & Claycomb, 1997). Att styra 

varumärkesidentiteten innebär att utveckla varumärkets position och att anpassa sig efter 

förändringar och samtidigt behålla styrkan i varumärkets budskap (ibid). 

  

 

1.2.2 Kommunikation via butikens miljö 

 

Den visuella kommunikationen hjälper till att skapa igenkänning och önskvärda associationer 

hos konsumenterna (Schmidt & Ohlsson 2016). Hur företaget kommunicerar är den viktiga 

länken mellan företagets identitet och image (Gray & Balmer 1998). Inom detaljhandeln är 

produktstrategi, service, butiksinredning och butikens image påverkande faktorer för att 

uppnå framgång och konkurrensfördelar (Cheng, Hines & Grime 2008). En viktig del i 

företagets marknadsföringsstrategi är just därför butikens design. Det första intrycket en kund 

får av en butik är av butikens framsida och entré (Ebster & Garaus 2011). De flesta 

bestämmer sig inom några sekunder om de ska gå in i en butik, så det främsta målet med 

butikens yttre är att väcka uppmärksamhet och förmedla en särskild image som lockar kunden 

in i butiken. Butikens val av golvdesign kan hjälpa till att uppmärksamma olika avdelningar i 

butiken. Noga utvalda materialval är av betydelse för att förmedla butikens image (ibid). Det 

är bevisat att butikens miljö påverkar kundens beslutsfattande, hur frekvent de återkommer 

och hur tillfredsställda de blir vid shoppingtillfället. Det påverkar även butikens rykte (Haug 

& Münster 2017). Shopping av modevaror kan vara en form av njutning för konsumenterna. 

Njutningsperspektivet innebär att man handlar för att få en upplevelse. Upplevelsen kan vara i 

form av umgänge med andra kunder och personal, avkoppling, stimulans, bekräftelse eller 

inspiration vilket enligt Schmidt och Ohlsson (2016) kan skapas i en butik. Det finns en 

tendens att konsumenter väljer att gå in i butiker med butiksmiljö som stämmer in på deras 

egen självbild (Haug & Münster 2017). 

  

Schmidt och Ohlsson (2016) konstaterar att shoppingupplevelsen kan vara lika viktig som 

sortimentet. Butiksupplevelsen kan avgöra vilken butik konsumenten väljer att besöka. 

Upplevelsebegreppet lanserades av Pine och Gilmore (1999) och beskriver företag som en 

teaterscen där upplevelsen är som en iscensättning. De konstaterade att kunder är villiga att 

betala mer för att få en upplevelse kring ett köp, exempelvis bra service eller trevlig 

butiksmiljö. På så sätt engageras kunden på ett personligt plan (Pine & Gilmore 2011). Som 

en del av en upplevelse betonar Pine och Gilmore betydelsen av ett tema, en distinkt design i 

en affärslokal. Ett genomtänkt tema kan binda samman skyltningen av varor på ett 

lättbegripligt sätt. Genom att jämföra butiksdesignen med en teaterscen förtydligas bilden av 

att den utgör en bakgrund som stödjer själva handlingen, försäljningen av produkter.  

  

I modebutiker är kommunikationen av butikens identitet via butiksmiljön påverkande då den 

kan fånga kundens uppmärksamhet och inspirera kunden till köp (Haug & Münster 2017). 

Butikens miljö och design påverkar vilken personlighet en butik kan få och därför är butiken 

ett viktigt verktyg i varumärkeskommunikationen (Brengman & Willems 2009). 

Spontanshopping kan till exempel uppstå genom att butiksdesignen är intressant och 
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inspirerande. Om sortimentet och butiksmiljön passar ihop och förstärker varandra så stärks 

även varumärkesimagen. Butikens identitet bör därför kommuniceras så att behov hos 

kunderna skapas som är förknippade med butikens varumärke. Det kan vara svårt att få till en 

bra och inspirerande butiksmiljö och därför bör man enligt Haug och Münster (2017) skapa 

ett helhetskoncept, något som kan göras genom valet av material, belysning och 

specialdesignad inredning (Haug & Münster 2017). 

 

 

1.2.3 Förändringar i butikens koncept 

 

En nyckelfråga när det kommer till att hantera ett företags butikskoncept är att fatta beslut om 

förändringar som rör företagets identitet och utförande (Aaker 2002). Även om en identitet är 

etablerad så kan stagnation leda till ineffektivitet. Förändring kan vara fördelaktig och leda till 

att företaget positionerar sig på en bredare marknad och kan nå ut till ett nytt kundsegment. 

(Aaker 2002). Det kan dock vara kostsamt och riskera att skada snarare än att främja 

företagets varumärke då man råkar ta ett för stort steg ifrån sin image. Aaker (2002) betonar 

att det är bra att vara konsekvent och att utgå från det kärnvärde som ligger till grund för 

företaget. Ebster och Garaus (2011) håller med och menar att det mest betydelsefulla ordet när 

det kommer till hur en butik skapar sin specifika atmosfär är överensstämmelse. Av alla olika 

element som utgör en butiks koncept är det framförallt hur dessa är kombinerade som har 

betydelse och att det finns en röd tråd (Ebster & Garaus 2011). Budskap förmedlas över tid 

och bildar en konkurrensfördel som kan ta tid innan det fastnar i kundens medvetande (Aaker 

2002). 
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1.3 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur ett multibrand företag i modebranschen kan stärka sin image hos 

kunder genom en effektiv kommunikation i butik. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur kommunicerar företaget ut sin identitet genom butiksmiljön? 

 

 Hur väl stämmer företagets identitet överens med kundernas upplevda image av 

företaget? 

 

 Vad händer med kundernas förtroende för företaget om det sker en förändring 

inom butikens koncept? 

 

 

1.5 Fakta om företaget  

 

Volt grundades för 11 år sedan i Norge av Varnergruppen. Det startades som ett 

passionsprojekt av tre bröder som upplevde en brist på herrsidan inom high fashion. De ville 

göra revolt inom modevärlden och skapade Volt (regionchef Volt). I dag är det en ledande 

multibrandkedja för unga män i Norden (Varner u.å.). Volt har nästan 100 butiker i länderna 

Norge, Sverige och Finland. Deras regionchef för butikerna i Göteborg city berättar att de har 

expanderat fort i Sverige. Från början startade de 5 butiker i Sverige, på 4 år har de ökat till 37 

stycken. De har nyligen lanserat en webbshop på deras hemsida (regionchef Volt). På deras 

hemsida skriver de att webbshoppen ska innehålla samma koncept som i butikerna men med 

ett större utbud av produkter och märken än i deras butiker (Volt u.å.). De har även en tidning 

som är en av de största gratistidningarna i Skandinavien (ibid). År 2015 utses Volt till årets 

modekedja av branschtidningen Habit med motiveringen: “Volt är en snabbväxande 

moderaket som med snygga butiker erbjuder en modig mix av både egna och externa 

varumärken” -(Habit 2015). 

  

Belysningsföretaget Fagerhult har tillsammans med Volt arbetat fram deras noga planerade 

layout och interiör (Fagerhult u.å.). Belysningen är integrerad och speciellt anpassad för att 

passa den exklusiva och karaktäristiska atmosfären. Den unika inredningen utgörs av 

träväggar, målningar med guldramar, bokpelare och kristallkronor. 

  

Volts ägare, modekoncernen Varner beskriver butikens koncept som en “kombination av 

skandinaviska samt internationella varumärken presenterade i en utsökt och stilsäker miljö 

[...] kunskap och serviceminded personal ska utgöra stommen i konceptet” - (Varner u. å.). 

  

 Deras stora utbud av kläder, skor och accessoarer ska täcka kundernas behov både till 

fritiden, jobbet eller fest. Volts målgrupp är stilmedvetna killar och män i åldrarna 15-35 år 

med en god självbild som värdesätter butiker som erbjuder professionell hjälp (Varner u. å.). 
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2 Material och metod 
 

I följande kapitel redogör vi för vilken metod vi har använt vid tillämpning och bearbetning 

av data. 

  

Vi har valt att genomföra en fallstudie med en kvalitativ metod. I fallstudier är syftet att få en 

djupare inblick i enskilda avgränsade områden inom ett problemområde (Harboe 2013). Vi 

vill undersöka hur ett företag kommunicerar sin identitet till sina kunder och vad kunderna har 

för image av företaget. Genom att arbeta med en enstaka fallstudie har man från början ett 

tydligt syfte där det utvalda fallet kan leda fram till representativa slutsatser (ibid). För vår 

studie har vi valt ut ett företag och ett antal respondenter som kan ge den information som 

behövs för våra forskningsfrågor. Frågorna är formade utifrån ett antal variabler som vi vill 

studera: identitet, image och kommunikation. 

  

Anledningen till valet av fallstudie är för att vi vill fokusera på endast ett företag. Syftet med 

en fallstudie är bland annat att ta en liten del av ett stort förlopp och låta den delen beskriva 

och representera verkligheten (Ejvegård 2009). Vi har valt att utgå från ett företag med ett 

tydligt butikskoncept där det visuella, alltså butikens design utmärker sig. Med vår fallstudie 

vill vi ta reda på hur kundernas syn på butiksmiljön påverkar företagets image.  Svårigheten 

med en fallstudie är att ett fall inte kan representera verkligheten fullt ut. Man bör därför vara 

försiktig med att dra för snabba slutsatser utifrån en sådan studie. Fördelen är att fallstudien 

innebär stor närhet till analysobjektet och kan förklara händelseförloppet i beskrivande termer 

(Ejvegård 2009). 

 

 

2.1 Avgränsning 

 

Vårt avgränsade område är butikskedjan Volt och hur de kommunicerar via sina butiker. 

Företag kan kommunicera sin identitet genom flera olika kanaler (Posner 2011) men vi har 

valt att fokusera på presentation, alltså butikens miljö i vår studie. Vid arbete med fallstudie är 

avgränsning av det empiriska undersökningsområdet mycket viktigt (Harboe 2013).  

 

Som vi tidigare nämnt har Volt sina butiker i flera länder och städer vi har därför valt att 

avgränsa vår arbete och applicera det på butiker i Göteborgsregionen (samt kungsbacka). 

Regionchefen ansvarar för butikerna i centrala Göteborg, Västra Frölunda och Kungsbacka. 

Vi har haft detta i åtanke vid val av respondenter och valt kunder i dessa butiker. Denna 

avgränsning påverkar inte vårt resultat utan stärker det då vi kan studera hur kunderna 

uppfattar det som dessa butiker vill förmedla (men även ligger i grund för hur hela företaget 

tänker). 
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2.2 Datainsamling av empiriskt material 

 

Vi har samlat in primärdata genom flera semistrukturerade intervjuer med företagets kunder 

och med Volts regionchef. Sekundärdata har samlats in från tidigare forskning, alltså 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Vår litteratursökning har gjorts i olika databaser som 

Business Source Premier, Google Scholar och Summon inom ämnesområden som är lämpliga 

för valet av ämne. Sökord om vi har använt är butiksdesign, varumärkeskommunikation, 

företags identitet och företags image med mera. Genom ett urval av vetenskapliga artiklar 

publicerade i etablerade tidskrifter har vi hittat relevanta teorier och fakta från tidigare studier. 

Det empiriska materialet som har samlats in till en studie bearbetas genom att aktivt sortera, 

ordna och kategorisera för att få svar på de frågor man har formulerat (Ahrne & Svensson 

2015). Även transkriberingar av ljudinspelningar, att överföra ljud till text innebär att 

forskaren bearbetar materialet (ibid). 

 

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer 

 

En intervju är en utväxling av synpunkter mellan två eller fler personer som samtalar om ett 

visst ämne (Dalen 2015). Fördelen med intervjuer är att frågor kan anpassas efter situationen 

till skillnad från ett formulär med fastställda frågor, som till exempel vid enkätundersökningar 

(Ahrne & Svensson 2015).  Inom fallstudier kan man använda sig av en kvalitativ metod 

(Harboe 2013). En kvalitativ intervju innebär att man får information utifrån informantens 

egna tankar, känslor och erfarenheter.  Respondenten beskriver inte bara ämnet utan utgår från 

upplevelsedimensionen (Dalen 2015). Det finns både öppna och strukturerade kvalitativa 

intervjuer. En öppen intervju går ut på att respondenten ska prata fritt utifrån ett ämne medan 

strukturerad innebär att hålla sig till frågeformuläret (Larsen 2009). Det finns även ett till 

alternativ då man kan genomföra en halvöppen intervju. Den kallas för semistrukturerad 

intervju (Ejvegård 2009).  

  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju utgår från 

frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor (Dalen 2015). Anledningen till valet av 

semistrukturerade intervjuer är för att det är bra att hålla sig till en mall så att alla intervjuerna 

är uppbyggda med samma grundfrågor men respondenterna ska ges möjlighet till att utveckla 

svaren och göra intervjun mer personlig. En semistrukturerad intervju kan vara lite fri men 

utgångspunkten är från en frågeguide som har förberetts i förväg innan intervjun (Harboe 

2013). Hur mycket man håller sig till frågeguiden är upp till intervjuaren. Som intervjuare är 

det bra att vara förberedd på att det kan uppstå oförutsägbara svar under intervjuns gång och 

att man är flexibel och anpassar frågorna efter situationen (Dalen 2015). Man bör även leva 

sig in i situationen och lyssna engagerat för att få en avslappnad intervju. Det kan vara bra att 

tänka på sitt kroppsspråk (Harboe 2013). För att få en avslappnad känsla genomfördes 

intervjuerna på lugna platser i bekanta miljöer för respondenterna. En bra intervju är om 

intervjuaren håller sig lite i bakgrunden och låter den intervjuade vara den som bidrar med 

information. Det är viktigt att inte svaren påverkas av intervjuarens kunskap och attityder. 

Harboe (2013) menar att det är bra att säga så lite som möjligt och fortsätta frågorna utifrån 

det respondenten säger. Vi har däremot varit noga med att styra in respondenternas svar på de 

huvudfrågor vi valt att fokusera på i vår studie. 

  

En kvalitativ metod är noggrant utarbetad och innebär att förstå informationen utifrån 

informantens synvinkel (Dalen 2015). Metoden bör vara flexibel då kvalitativa 
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undersökningar förändrar och utvecklar teorier och antaganden under undersökningens gång. 

Samtidigt som datainsamlingen pågår kan man analysera och tolka materialet. Medan i en 

kvantitativ metod måste man vänta med analysen efter att datainsamlingen är klar (ibid). Efter 

hand som vi samlat in data från intervjuerna har vi kunnat utveckla frågor och analysera 

svaren. Vi valde att utföra intervjun med regionchefen innan intervjuerna med företagets 

kunder. På så sätt kunde vi sätta oss in ännu mer i ämnet, företagets identitet och hur de 

kommunicerar den. 

  

Kvalitativ information är explorativ, alltså intervjuerna är undersökande och utforskande 

(Harboe 2013). Med en sådan intervju har man några få respondenter och går in på djupet 

inom ett avgränsat område. En fördel med dessa är att man kan försäkra sig om att 

respondenten har förstått frågan då man för en diskussion. Man får även in respondentens 

individuella attityder (ibid). Vi märkte att respondenterna blev allt mer pratsamma och 

uttryckte sina åsikter mer fritt under intervjuernas gång. 

  

 

2.4 Urval 

 

För att öka trovärdigheten måste man kunna redogöra för vilka man intervjuar (Ejvegård 

2009). Ett sätt att välja ut dem som intervjuas kallas för snöbollsurval. Det innebär att man 

inleder en intervju med att fråga den man ska intervjua om andra personer som kan vara av 

intresse för studien (Ahrne & Svensson 2015). Vi valde den urvalsmetoden för att få kontakt 

med tillräckligt många respondenter för vår studie. Deras målgrupp är unga män, 15-35 år 

(Volt u.å). Målet var att komma i kontakt med kunder som handlar där ofta inom den 

målgruppen. Snöbollsurval passade därför bra för vår studie då många kunder umgås med 

andra som också handlar i samma butik, på så sätt kunde vi komma i kontakt med fler Volt 

kunder. För att vara en kund på Volt ansåg vi att man besöker butiken varje gång man är på 

shoppinghumör och köper produkter några gånger om året, gärna oftare. Vi ville att 

respondenterna skulle ha varit i butiken och hunnit bilda sig en uppfattning om deras image. I 

en annan studie hade man kunnat intervjua konsumenter som inte redan är kund på Volt. 

Eftersom vi genom vår studie vill undersöka om det Volt förmedlar motsvarar kundernas bild 

av företaget fokuserade vi på befintliga kunder. 

 

 

2.5 Trovärdighet 

 

Undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga 

(Ejvegård 2009). Reliabiliteten visar på exakthet, att undersökningen är tillförlitlig (Larsen 

2009). I vår studie kan reliabiliteten påverkas av att de personer vi valt att intervjua är för lika 

alltså har många gemensamma nämnare såsom ålder, intresse med mera vilket kan resultera i 

åsikter som inte skiljer sig åt. Vi har haft detta i åtanke när vi valde respondenter. Därför 

tänkte vi på att fråga någon kund i butiken, någon vi känner och någon kompis till en kompis. 

För att på så vis komma i kontakt med kunder från olika håll och sedan utifrån det använda 

oss av snöbollsurvalet. Validitet handlar om att samla in data som är relevant för den 

frågeställning man valt. Vid intervjuer kan informanterna ta upp saker som de själva anser 

vara viktiga och det skapar flera förklaringssätt och en högre validitet. Däremot är det svårare 

att säkerställa en hög reliabilitet vid kvalitativa undersökningar, respondenternas svar vid 

intervjuer kan till exempel påverkas av situationen och av intervjuaren (Larsen 2009) 
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2.6 Genomförande 

 

Vi utförde en längre intervju med Volts regionchef samt åtta intervjuer med Volts kunder. Vi 

kom i kontakt med regionchefen för butikerna i Göteborgs city då hen var på plats i en av 

butikerna som vi besökte. Vi upplevde att regionchefen är en bra person att intervjua då hen är 

väl insatt i företaget. Hen ansvarar för flera butiker och alla butikerna ska ledas på samma sätt 

och förmedla ut samma identitet och image. 

  

Vi började våra intervjuer med att presentera ämnet och syftet med vår studie. Vi var även 

noggranna med att nämna att den intervjuade var anonym. Intervjuerna startades med att 

blanda ja- och nej-frågor med några mer fria frågor för att få respondenten lite avslappnad och 

lättare komma in i ämnet. 

  

Intervjun med Volts regionchef genomfördes under 45 minuter, på plats i en av Volts butiker 

kl 9:00 innan butiken öppnade, den 24/4 2017. Intervjun spelades in och transkriberades. Vi 

utgick från frågeguiden som vi hade konstruerat innan intervjun. Frågorna utgick från vad 

företaget själva har skrivit på sin hemsida och vad andra hade skrivit om Volt, samt 

sekundärdata från tidigare forskning.  Regionchefen var väl insatt i företaget och kom med 

relevanta svar. Intervjun flöt på bra. När vi fick intressanta svar ställde vi följdfrågor på det 

och lät på så sätt den intervjuade styra konversationen, samtidigt som vi kunde återgå till 

frågeguiden om vi kom ifrån ämnet.  

  

Vi intervjuade åtta kunder till Volt i åldrarna 21-37. Respondenterna upplevde vi som 

lämpliga då alla handlar på Volt flera gånger om året, majoriteten av de intervjuade besöker 

butiken minst en gång i månaden. De tillfrågade hade en tydlig bild av hur de upplevde Volt 

och kunde ge bra utförliga svar i våra intervjuer. Fem av intervjuerna genomfördes när vi 

träffade de intervjuade var för sig och spelade in samtalen. Intervjuerna ägde rum i 

respondenternas hem, på Handelshögskolan i Göteborg och på en av respondenternas 

arbetsplats. Det var tre respondenter som inte hade möjlighet att träffas på grund av tidsbrist 

och därför genomförde vi dessa intervjuer via telefon. De semistrukturerade 

telefonintervjuerna genomfördes genom att samtalet spelades upp på högtalare och på så sätt 

kunde vi spela in respondentens svar med en annan telefon. Fördelen med telefonintervju är 

att man kan genomföra intervjun utan att ses och det går snabbt att genomföra (Harboe 2013). 

Via den personliga kontakten med respondenten kan intervjuaren säkerställa att den 

intervjuade uppfattar frågorna och kan förklara om något skulle vara oklart.  I vårt fall märkte 

vi ingen större skillnad på längd för de intervjuer vi hade över telefon och dem där vi träffade 

respondenterna. Intervjuerna varade mellan 15 till 40 minuter. Vi märkte istället av att hur 

länge de talade berodde på hur stort modeintresse och vilken bakgrund de har. En respondent 

arbetade exempelvis inom modebranschen och därför kunde den intervjuades svar vara lite 

mer från ett försäljningsperspektiv istället för kundperspektiv. Vi fick ha detta i åtanke och 

påminna respondenten om att utgå från sig själv som kund vid de tillfällen det behövdes.  
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2.7 Analys av insamlat material 

 

Vi har valt att använda oss av en teoretisk modell som Gray och Balmer (1998) konstruerade 

för att kunna studera sambandet mellan företagets identitet och image. Modellen ligger till 

grund för att vårt insamlade empiriska material ska kunna analyseras.  Vi jämför primärdatan 

med sekundärdatan när vi analyserar varje del i modellen. Den teoretiska modellen visar en 

process som är till hjälp för att kunna studera hur företaget kommunicerar sin identitet till sina 

kunder så att de skapar ett rykte och en image. Den går ut på att kommunikationen mellan 

identitet och imagen fungerar (Gray & Balmer 1998). Vi har valt att fokusera på 

kommunikation som utgår från butikernas utformning och presentation. Därför undviker vi att 

fördjupa oss i kommunikation som rör övrig marknadsföring såsom media, webbsida och 

övriga digitala kanaler. 

 

 

2.8 Metodkritik 

 

De respondenter vi valt att intervjua är kunder på Volt och har därför en positiv syn på 

företaget. Eftersom studien bygger på kundens uppfattning av hur butiken framställs genom 

butiksmiljö och image var det en förutsättning för resultatet att kunderna redan från början har 

kännedom om konceptet. Ett annat sätt att genomföra studien på hade antingen varit att 

          “               ”                                               V             

ha valt att fråga människor som inte redan är bekanta med företaget om deras åsikter genom 

att exempelvis visa bilder på skyltning och inredning. Den insamlade data vi då skulle få fram 

skulle dock inte ge oss den information som behövs för att besvara våra frågeställningar för 

denna studie.  Reliabiliteten kan påverkas av att de personer vi valt att intervjua är för lika. 

alltså har många gemensamma nämnare såsom ålder, intresse med mera vilket kan resultera i 

åsikter som inte skiljer sig åt. Vi har haft detta i åtanke när vi valde respondenter. 
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3 Teori 
 

I följande avsnitt presenteras den teori som har relevans för att kunna analysera det 

empiriska materialet. 

  

Den teoretiska modellen som Gray och Balmer (1998) konstruerade är till för att få reda på 

om ett företags identitet motsvarar företagets image. Processen är uppdelad i följande 

komponenter: Företagets identitet, företagets kommunikation, företagets rykte och image. 

Utöver dessa tar de även med feedback och konkurrensfördelar, samt externa faktorer (Gray 

& Balmer 1998). Alla företag har en identitet som sedan bör presenteras genom företagets 

kommunikation (Boström & Hernant 2010). När kommunikationen når kunderna leder det till 

att kunderna skapar ett rykte och en image för företaget. Det är viktigt för företaget att få ett 

positivt rykte och image (Roy & Banerjee 2014). 

  

För att företagets identitet och image ska stämma överrens är det viktigt att kommunikationen 

fungerar. Genom att företaget lägger upp en strategi som de följer kan resultatet bli en 

fördjupad relation med befintliga kunder och en möjlighet att nå ut till nya kundsegment. Det 

bygger på att man förstår hur kunderna upplever identiteten (Kapferer 2008). För att fastställa 

att dessa aspekter uppfylls är det nödvändigt att få kundens perspektiv (Aaker 2002). Enligt 

Gray och Balmer (1998) kan man ta reda på hur effektiv företagets kommunikation är genom 

att fokusera på feedback. Om feedbacken är positiv har företaget lyckats med sin strategi för 

att behålla sin position och skapa konkurrensfördelar (Roy & Banerjee 2014; Gray & Balmer 

1998). Den teoretiska modellen innehåller en utomstående del som kallas för externa faktorer, 

“Ex               ”  D                                                                    

utifrån det som de inte själva är med och kontrollerar. Detta kallas för brus. Brus kan uppstå 

från andra konkurrerande företag (Kapferer 2008). För att företaget ska stå emot brus krävs 

det att de lyckas skapa en stark och unik identitet och image vilket leder till trogna kunder. I 

vårt fall har vi valt bort att fokusera                                            “Ex      

        ”  V                                                                               

genom effektiv kommunikation i butik. Vi kommer därför använda oss av och analysera de 

första delarna i modellen: identitet, kommunikation, image och rykte samt feedback. 

 

Figur 1. Teoretisk modell för kommunikation av företagets identitet och image, Gray och 

Balmer (1998) 
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3.1 Identitet 

 

Som vi diskuterat tidigare så handlar identiteten om företagets kärnvärden och budskap. Den 

innebär hur en butiksägare och anställda uppfattar sig själva och butiken. Vad vill företaget 

förmedla till sina kunder och hur ska de skapa ett tydligt igenkännande (Kapferer 2008; Bona 

1994; Boström & Hernant 2010). Ett företags identitet är både den strategi som särskiljer 

företaget från konkurrenterna och grunden för att utveckla företagets image (Roy & Banerjee 

2014). Cheng, Hines och Grime (2008) kom fram till via sin studie att det är viktigt att vara 

noggrann i hur man formar sitt företag. Arbetar man aktivt med sin identitet kan man lyckas 

forma den till det man vill, annars finns det en risk att den formar sig själv (Boström & 

Hernant 2010). Företaget bör bestämma sig för vilken målgrupp man vill arbeta mot och rikta 

sitt företag mot den. Ledningen bör vara tydlig mot de anställda om vad företaget har för 

identitet så att den genomsyrar hela organisationen. Identiteten ska sedan kommuniceras till 

alla företagets intressenter och den mest betydelsefulla intressentgruppen är kunderna 

(Boström & Hernant 2010). 

  

Kapferer (2008) beskriver vad som kallas den imaginära identiteten, det vill säga hur företaget 

önskar att det uppfattas men inte vad det egentligen är. Det kan ha en negativ effekt eftersom 

risken finns att det uppstår en otydlighet i hur de kommunicerar gentemot vad de gör 

(         2008)  “V                                                          ” (S        

2014, s. 140), det är alltså essentiellt att leva upp till de förväntningar som skapas hos 

kunderna. Det är identiteten och hur den genomförs som ligger till grund för att skapa 

förväntningarna. Som vi tidigare nämnt är ett av de främsta sätten att förmedla identiteten 

genom butiksmiljön (Brengman & Willems 2009). Den identitet som butikens visuella och 

faktiska miljö ger måste leva upp till kundens förväntningar och associationer. Bloemer och 

Ruyter (1998) menar dessutom att det endast är tillfredsställda kunder, alltså kunder som 

upplever att butiken levererar vad den utlovar, som skapar en fördel och leder till en positiv 

image. 

  

 

3.2 Kommunikation 

 

Schmidt och Ohlsson (2016) betonar att hur företag kommunicerar är en stor del av strategin 

för att nå ut till kunderna. Kommunikation handlar om två saker: att sända ut ett budskap och 

att se till så att det uppfattas (Kapferer 2008). Genom all kommunikation som företaget 

använder sig av bör de utgå från identiteten, hur företaget och butikerna ska beskrivas (ibid). 

Identiteten är resultatet av en samlad och konsekvent bild av företagets alla uttryck (Svedberg 

2014). Som vi nämner tidigare påverkar kommunikationen hur stort glappet mellan identiteten 

och imagen är. Med en bra kommunikation kan det bli litet och ju mindre glapp desto bättre 

(Nandan 2005).  Kommunikationen kan ske genom olika kanaler. Några av 

kommunikationskanalerna är enligt Posner (2011) företagets logga, webbsida, sociala medier, 

företagets produkter och hur dessa är presenterade. Vi har valt att fokusera på kommunikation 

genom butikens miljö och detta kan ske via skyltfönster, entré, butiksinredning, sortiment och 

personalens bemötande samt service (Cheng, Hines & Grime (2008). Är dessa visuella och 

upplevda faktorer tydliga så kan det resultera i att kunder upplever emotionella band och får 

ett större förtroende för butiken (ibid). 

 

Det är de fysiska elementen i en butik som påverkar kunden och dess köpbeslut (Ebster & 

Garaus 2011). Butiksdesign kan delas upp i exteriör design som fönster och väggar samt 
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interiör design där golv, hyllor och speglar med mera utgör inredningen. Med en atmosfär i en 

butik som väcker uppseende kan det skapas en mer positiv upplevelse men bara om kunderna 

tilltalas av att bli överraskade. Studier visar att kunder spenderar mer tid i butiker med en 

intressant butiksmiljö (ibid). Att välja ett tema för butikens miljö ger butiken en unik mening 

som gör den mer intressant och utmärkande (Ebster & Garaus 2011). Allting visuellt som är 

kopplat till ett företag och en butik är en del av kommunikationen som leder till företagets 

image och rykte. Hur man presenterar sitt sortiment är en central del i 

butikskommunikationen.  I studien som Rocereto och Mosca (2012) genomförde kom de fram 

till att de externa varumärkena innehåller en egen image.  Det är bra att tänka på att 

varumärkenas image ska passa ihop med butikens då kommunikationen via butikens sortiment 

bli kraftfull. För butiker med externa varumärken är det givande om man placerar dem nära 

varandra då flera varumärken kan ha en liknande image och då uppmärksammas den bättre av 

konsumenterna (Porter & Claycomb 1997). 

  

Personalens bemötande är en annan faktor som bidrar till skapa en intressant butiksmiljö. 

Gray och Balmer (1998) har undersökt hur företag via kommunikation kan förmedla sin 

identitet och de kom fram till att personalens bemötande och service har betydelse för detta 

ändamål. Butikens personal är butikens ansikte utåt, det är personalen som möter kunderna. 

Hur personalen klär sig, för sig och bemöter kunderna påverkar butikens kommunikation via 

butiksmiljön (Gray & Balmer 1998). Underhill (2010) tar upp att det finns en stor mängd 

forskning som visar på sambandet mellan kunders kontakt med butikspersonal och ökad 

försäljning. En djupare förklaring till betydelsen av att kunder får kontakt med personalen i en 

butik är människors behov av att bli uppmärksammade. För att beskriva att butikspersonalens 

roll är komplex så tar Underhill (2010) även upp att vi människor samtidigt är måna om vår 

integritet (ibid). 

 

 

3.3 Image och rykte 

 

Vad butiken signalerar ut påverkar kundernas tankar och känslor och utgör grunden för 

butikens image. Image är kundernas bild och uppfattning av butiken (Porter & Claycomb 

1997). Vad butiken har för rykte ingår i butiksimagen alltså vad kunderna kommer att tänka 

på när de hör butikens namn eller ser dess logga (Gray & Balmer 1998). Ryktet speglar 

marknadens bedömning och är ett uttryck för det som uppfattats om företaget (Kapferer 

2008).  För att åstadkomma ett gott rykte och image krävs det en välarbetad identitet. Det 

förmedlas genom en enhetlig presentation av företaget och kan ta flera år. Det är viktigt att 

arbeta med båda dessa då ett mål för företag är att skapa ett tydligare rykte och image än sina 

konkurrenter (Gray & Balmer 1998). Butikens image består av flera komponenter som 

sortiment, service och butiksmiljö (Porter & Claycomb 1997). Porter och Claycomb (1997) 

betonar att det är först när kunden har fått en positiv bild av en butiks image och en känsla av 

tillfredsställelse som man kan prata om nöjda kunder. Förtroende hos kunderna byggs upp 

genom att den förväntan butiksmiljön skapar också införlivas i upplevelsen (Bloemer & 

Ruyter 1998). 

  

Kapferer (2008) menar att det finns en risk att företag blir för måna om att deras image ska tas 

emot positivt av alla. Genom att fokusera på att göra alla nöjda finns det risk för att företaget 

hamnar i händerna på kunderna och blir beroende av att hänga med i sociala och kulturella 

förändringar. Kunderna kan uppleva att företaget mest utstrålar yta utan meningsfullt innehåll 

vilket kan påverka företagets rykte (Kapferer 2008). Ett gott rykte bygger på en 
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sammanvägning av en mängd olika faktorer och dessa skapar associationer och kopplingar i 

kundernas minnen (Uggla 2015). Som vi nämnt tidigare visar en studie av Rocereto och 

Mosca (2012) att kunder vill omge sig med produkter som förstärker deras självbild och som 

de kan identifiera sig med. En förutsättning för att kunden ska kunna identifiera sig med ett 

varumärke är att det finns en tydligt samband mellan kundens och varumärkets image. För en 

multibrandbutik är en tydlig butiksimage av särskild vikt för att differentiera sig från 

konkurrenterna (Rocereto & Mosca 2012). 

 

 

3.4 Feedback 

 

Som vi tidigare nämnde tar Gray och Balmer (1998) upp att feedback är en del som kan visa 

på om företagets identitet och image stämmer överens. Feedback från kunderna kan ge 

information om hur företagets kommunikation uppfattas och fungerar (ibid). Hur upplever 

kunderna företagets marknadsföring, och hur tolkar kunderna det företaget vill sända ut är 

några frågor företaget kan ställa till sina kunder. Hur kunderna uppfattar företagets kvalitet är 

väsentligt. För att skapa bra kvalitet behöver man förstå sig på vad kvalitet innebär för ens 

kundsegment. Företaget bör fokusera på rätt saker så att det inte läggs resurser på 

kommunikation som kunderna inte uppfattar eller förstår (Aaker 2002).  
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4 Resultat 
 

I resultatdelen nedan kommer vi utifrån vår teoretiska modell, Figur 1, presentera vår 

insamlade empiri från intervjuer med företaget och kunderna. Först presenteras en 

sammanfattning av svaren från intervjun med Volts regionchef utifrån den teoretiska 

referensramen, med fokus på identitet och kommunikation. Sedan följer en sammanfattning av 

respondenternas svar med fokus på image och rykte, samt feedback. 

 

 

4.1 Intervju med Volt 

 

4.1.1 Identitet- Vad har företaget för identitet? 

 

V                              “       ”                          företaget står för. Tanken med 

företaget som ett passionprojekt är att undvika den kommersiella butiken och istället förmedla 

en känsla av lyx. En del av butikens identitet är att erbjuda personlig och kvalitativ service. 

Det ska finnas bra produkter med bra kvalité och mycket kunskap om sortimentet. Personalen 

ska kunna berätta om deras varumärken, historien bakom och vem som har designat. Det ska 

finnas något för alla oavsett hur mycket kunden vill spendera. Volt ska vara en butik som 

brinner för mode och sina produkter och alla ska känna sig välkomna in i butiken. Hen tror att 

det är inredningen tillsammans med stämningen som skapar deras kultur och beskriver vad det 

är som gör butikskonceptet unikt: 

  

“Att alla är välkomna, du får gärna komma in och hänga och ta en kaffe liksom. Det handlar 

inte bara om att komma in och köpa kläder. Här ska du kunna komma in och känna dig 

bekväm, titta på grejerna i lugn och ro och få den hjälp du behöver. Som sagt vi har ju mycket 

kunskap och vi bidrar gärna med det liksom. Och ja att man bara får bli en del av en värld 

där vi tar hand om varandra helt enkelt.” -Regionchef Volt 

  
Voltkunden beskrivs som modemedveten. Det finns två varianter av kunden, businessmannen 

som är insatt i kostymer och fashionkunden som alltid är med i modesvängarna och ska ha det 

senaste. Volt har även många stamkunder som blandar hejvilt. 

  

“Det är väl det de handlar om också att vi ska fånga upp så många som möjligt. Det ska 

finnas något för alla. Och även kostym kunden som kanske på helgen inte vill ha kostym på 

sig, vill ha jeans eller sportkläder eller någonting sånt då har vi ju det också liksom. Det ska 

vara som ett, vad ska man säga, ett livsstilskoncept. Man ska kunna köpa allt liksom.” -

Regionchef Volt 

  

Regionchefen säger att den typiska Voltkunden är i 20 års åldern men att åldrarna kan variera 

mellan 16-80 år. Från början var det bara killar som handlade på Volt men i takt med att de 

har tagit in lite mer sportiga märken händer det att det kommer in en del yngre tjejer och 

handlar sportiga unisexplagg. På Volts hemsida presenterar de sig som ett nytänkande företag 

i ständig utveckling: 

  

 “Nu har vi mycket mer sport och väldigt prisvärda kläder och det gör att även yngre kommer 

in så vi har från 16 till, jag skulle vilja dra det ännu högre nästan upp till 80. Vi har ju haft 
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några gamla godingar som kommer in och kollar på kostymer och sådana grejer.” -

Regionchef Volt. 

  

Volts utbud handlar framförallt om kvalitet och priser som står i relation till vad man får. De 

säljer exempelvis rockar från märket Stutterheim som är hållbara i många år.  Det är den 

typen av kläder Volt siktar på att sälja. Regionchefen anser att det nog är på så sätt Volt 

utmärker sig, att allt de väljer att ha i butiken ska hålla över en längre tid. 

  

Vilken prisklass de ligger i beskriver regionchefen som mellanprissegmentet. Volt säljer 

många kända svenska varumärken som J Lindeberg, Filippa K, Tiger of Sweden och Diesel i 

det lite högre prissegmentet. Deras signaturmärke är dock These Glory Days som de har 

ensamrätt om att sälja. Det är ett svenskt varumärke som numera är etablerat och enligt 

regionchefen anses vara i samma klass och kvalité som de större exklusivare kända 

varumärkena men till ett något billigare pris. Volt har många kunder som även gillar det 

mindre och mer okända svenska varumärket Admyn, det är trendigt på ett djupare plan. 

  

“Det är väldigt kul när det kommer in någon och frågar om det (Admyn) för då går man 

igång på att man får man berätta hela historien, allting bakom det.” -Regionchef Volt 

  

Regionchefen förklarar att de sportiga influenserna i modet har blivit trendigt och etablerats i 

deras sortiment. De fungerar både till vardags och fest och kan bäras av alla. 

  

“Förut var det inte ok att gå till krogen i sneakers liksom men nu vore det konstigt om man 

inte kunde komma in med det liksom. Nu kan man ju gå i en Adidas tröja eller vad som helst.” 

-Regionchef Volt 

 

I intervjun med regionchefen förklarar hen att Volt arbetar mycket med personalkulturen 

inom företaget. De anställer personer som ska vara precis som företaget, brinna för kläder och 

mode och tycka om kvalitet och vilja erbjuda service. Det kan vara det som skiljer Volt från 

andra butiker tror regionchefen. Företaget vill fortsätta att utveckla personalen, de anser att 

om man inte har med sig personalen i sin vision så är det svårt att lyckas. 

 

 

4.1.2 Kommunikation- Hur kommunicerar företaget ut sin identitet? 

 

“Vi vill skapa ett unikt butikskoncept, där ett noga utvalt sortiment presenteras i en 

inspirerande miljö och en serviceinriktad personal bidrar till att skapa en positiv 

shoppingupplevelse” (Volt u.å.) 

  

På frågan om hur de kommunicerar butikskonceptet svarar regionchefen att de jobbar mycket 

via personalen som arbetar hårt med att visa kunderna vad Volt står för. En del av 

kommunikationen sker även genom deras hemsida och tidning, som är en av Nordens största 

butikstidningar. Den största delen sker dock via deras skyltfönster, spektakulära ingångar och 

butiksinredning. Regionchefen tar upp att exempelvis butiken i Nordstan inte har något stort 

skyltfönster men att man istället där kommunicerar via den stora entrén där det alltid ska stå 

en säljare och välkomna folk. 

  

Kultur spelar en stor roll i Volts identitet då de exempelvis inspireras av musik och konst. I 

tidningen förmedlar de vad de gör och vad som är Volt. Artiklarna kan innehålla allt från 
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mode och musik till politik utan ståndpunkt.  De jobbar med att förmedla sin identitet genom 

olika samarbeten. Ett exempel är det uppstartade samarbetet med musikerna Sammy och 

Johnny Benett som vann årets nykomling på Grammisgalan. 

  

 “Vi vill inte hoppa på ett tåg som redan har gått. Utan vi vill vara först, även på det, även om 

det kan vara svårt att hänga med i kulturen så vill vi vara med i början. “ -Regionchef Volt 

  

Musikduo      y             “  -and-      ”                                              

                    V                 y        ”     ”                                  V   

det är för samarbete går hen inte mer in på utan fortsätter istället med att prata om 

musikkulturen och hur de förmedlar det i butikerna: 

  

“... anledningen till att vi har svart och vitt golv i Nordstan är på grund av the Hives. För när 

vi startade ville Varnerbröderna göra en butik som skulle vara vår butik här ska vi kunna stå 

varje dag och sälja och bara ge en upplevelse. Då var Hives väldigt högt upp så då blev det 

att den inspirationen togs in.” -Regionchef Volt 

  

Volts butiksmiljö är uppdelat i Volt Library och Volt Magasin. Volt Library är den bruna 

avdelningen med känslan av ett bibliotek, det är därför de har böcker och bokhyllor. Volts 

signum är bokpelarna, de finns i alla butiker. De lyfter även fram några kulturella influenser 

med tavlor i taket med motiv som Alfred Nobel och Shakespeare med flera. Regionchefen 

nämner även att de är kända för sina kristallkronor, de finns dock inte i alla butiker. Ibland 

kommer det in kunder som frågar om de får köpa kristallkronorna och det är möjligt att även 

inredning kommer att ingå i sortimentet i framtiden. Volt Magasin är den svarta avdelningen 

där deras kostymer finns. Genom sina butiker vill de förmedla en känsla av lyx säger Volts 

regionchef. 

 

Sortimentet var från början uppdelat i kategorierna fashion, casual, denim och kostym. 

Regionchefen berättar att casual då representerade en mer preppy stil, det vill säga skjorta, 

chinos och pullover, men modet och trender förändras. Nu har Volt börjat kommunicera sport 

i butikens utbud eftersom det enligt regionchefen har blivit så extremt stort och att det även 

har börjat komma in på kostymsidan. Det vill säga att varumärken som förut tillverkade 

traditionella kostymer nu har börjat lansera träningskläder, hen tar upp Filippa K som 

exempel. På frågan om att få det att hänga ihop förklarar Volts regionchef att det handlar om 

att presentera den sportiga trenden på ett lyxigare sätt. Hen tror att den utökade sportdelen har 

lett till att de fått in fler kunder framförallt en yngre målgrupp. 

  

“Det är ju få förunnat att kunna köpa Adidas eller Fila plagg [....] det är ju fina kläder. Så 

jag tror att det är där det landar mer, jag tror att för vår del så värdesätter vi kläderna, de 

ska presenteras i lyxig miljö för det är ju kläder, mode liksom. Mode är en lyx.” -Regionchef 

Volt 

 

 

 

 



 

- 18 - 

4.2 Intervju med Volts kunder 

  

4.2.1 Image och rykte- Vad har kunderna för bild av företaget? 

 

De flesta av respondenterna beskriver Volts image som trendig, unik och lyxig.  Butiken 

vågar sticka ut och den vänder sig framförallt till den modemedvetne kunden. 

  

“Nä, asså de är liksom den modemedvetna, men den modemedvetna kan ju vara sportig och 

kostymnisse liksom så att de fyller ju även behovet för alla känns det som [...] Volt känns 

classy oavsett vad de levererar och för att det är den grundimagen man får av dem liksom.” -

Respondent D 

  

Om deras rykte har respondenterna inte så mycket åsikter, de hänvisar antingen till att killar 

inte pratar så mycket med varandra om klädbutiker eller att deras vänner har samma klädstil 

som dem och då får Volt ett bra rykte mellan vännerna. En av respondenterna säger att Volt är 

på en hög nivå men att det är nischat så att det inte är vem som helst som går in och handlar 

där. Man måste nästan veta vad man är ute efter. Någon anser att det är mycket färg och form, 

för den som vågar och vill ha en egen touch. medan en annan tycker att man får en enfärgad 

känsla, ganska minimalistiskt, ganska simpelt i utstyrseln och enkelt men ändå snyggt. 

  
Volts kunder är trendiga och vågar sticka ut anser en respondent. De betalar gärna lite extra 

för att vara unika. Alla de tillfrågade kunderna anser att Voltkunden är någon som är mån 

om sin stil och vet vad den vill ha på sig. Det är inget för omoderna människor utan endast 

för trendiga personer. En ganska mångsidig kund som har råd med en dyr kostym. Volt 

kunden är modemedveten och har en modern stil som gärna hittar en egen touch ur 

                           L           “               ”                       E        

tillfrågad svarar att den typiska kunden är någon som inte sticker ut speciellt mycket utan 

har enkla färger och ganska anonyma plagg men som samtidigt vill visa att plaggen har bra 

kvalité. 

  
Respondenterna är överlag överens om att Volts butiker utmärker sig på ett positivt sätt 

                           y            S                                   “         ’  

    ”                          fast mer modern. Att inredningen är exklusiv och matchar 

kläderna. 

  

“Det är skitsnyggt med det här svarta glänsande golvet, man får en liten lyster och det 

speglar sig”. -Respondent C 

  

N            V                                  “    ”              ysning och att man då 

inte får någon lust att handla där.  Volt upplevs istället som lyxig och inbjudande, flera av 

respondenterna beskriver butiksmiljön med ordet mysig. 

  

“Är man i ett köpcenter så ser man alltid Volts butiker när man går förbi. För det känns som 

att de ha någon typ av inredning som inte alla andra har [...] Jag vet inte men de har någon 

så här typ brun ton som känns mysig” -Respondent D 

  

Ett annat återkommande ord när kunderna ska beskriva Volts butiksmiljö är bokpelarna. 
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“Det är väl det som alla säger, bokpelarna är deras signatur. sen har du ju även målningarna 

i taket. men det är väl pelarna som alla känner till.” - Respondent E 
  

“Det som får mig att besöka butiken är deras häftiga och coola sortiment av kläder” -

Respondent B 

  

Kunderna är överlag nöjda med utbudet i butiken, det upplevs mångsidigt. De flesta 

tillfrågade kunderna anser att Volt inte är en lågprisbutik. Det är en annan klass och nivå på 

kläderna. De har lite dyrare varumärken och en anledning till den känslan är för att de har en 

kostymavdelning. Några av kunderna är positiva till att det finns kostymer i butiken medan 

andra av respondenterna säger att de väljer att gå till en mer nischad kostymaffär för att de 

upplever ett begränsat utbud och ett glapp i kunnandet hos personalen när de ska köpa kostym 

hos Volt. Att de blandar och tar in nya stilar menar några är positivt eftersom det annars 

skulle bli för ensidigt.  

  

“Har man grundförtroendet för dem så spelar det inte jättestor roll vad de har i sortimentet 

alltid heller.” -Respondet D 

  

Volts tillfrågade kunder uppger att de alla har ett förtroende för butiken och på så sätt 

fungerar blandningen av de sportigare kläderna med det finare sortimentet som någon 

              “     y    ”  M                           se då några nämner att det kan bli en 

för stor kontrast mellan stilarna i sortimentet. Ett par kunder menar att utbudet delvis är en 

                           A              “     ”                                       

“sportdelen passar inte med träpanelen” menar en respondent. En annan av de intervjuade är 

inne på samma spår och säger att varumärken som Champion och Fila som är ganska 

“        ”     “        ”                           “     ”  E                                 

trevlig blandning i butiken men att sälja både kostym och sport förutsätter att de har kunskap 

om bägge områden. Sen fanns det den kunden som vill ha mer, att de ska köra på sitt race och 

                         “       ”                            S                               

sin klädstil.  Den intervjuade förmodar att Volt vill nå ut till flera generationer, med sitt utbud, 

men menar att det kan vara svårt att göra alla nöjda. Men överlag så upplever kunderna att 

Volt har ett bra sortiment och utbud. Det finns ett förtroende för dem som gör att alla 

kunderna väljer att gå dit oavsett om de skyltar med sportiga märket Fila eller kostymer från 

Tiger of Sweden. 

  

På frågan om vilken produkt respondenterna oftast handlar på Volt så nämner alla skjortor. 

  

“De har mycket bra skjortor. Oavsett om man vill ha finskjortor eller om man bara vill ha en 

vanlig vardagsskjorta” -Respondent D 

  

Alla de tillfrågade kunderna säger att de handlar varumärket These Glory Days. De gillar 

deras skjortor för att de är snygga, ofta mönstrade och färgstarka, till ett bra pris. Flera kunder 

nämner också att Samsøe & Samsøe lockar dem till Volt. Volt är kända för sitt unika och 

trendiga sortiment, de är bra på kostymbyxor med ankellängd. 
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4.2.2 Feedback- Hur upplever kunderna företagets kommunikation 

 

När vi ställer frågan om hur Volt kommunicerar och marknadsför sin image så nämner 

respondenterna inte så många kommunikationskanaler. Några av kunderna har 

uppmärksammat Volts egna tidning men det är inte många som har läst den. Respondent A 

beskriver den som; “Volts katalog med stilrena bilder”. En annan kund till Volt pratar om 

att de kommunicerar bra via Instagram. Det var dock Volts butiksmiljöer som alla hade 

uppmärksammat. 

   

“Om man pratar om Volt kanske inte alla uppfattar vilken butik man menar men om man 

säger pelare med böcker så vet alla vilka dem är” -Respondent E 
  

Flera av respondenterna ser Voltbutikerna som inspirerande utifrån hur inredningen ser ut och 

vilka kläder de tar in. Tre respondenter nämner att det var butiken i Nordstan som fick dem att 

besöka Volt och efter det är Volt en butik de återkommer till. Majoriteten anser alltså att volt 

kommunicerar sin image främst genom butiksmiljön. En kund nämner att den enda 

kommunikation som syns är via deras fysiska butiker. Skyltdockorna är viktiga för att få idéer 

till att skapa en unik klädstil anser en av Volts kunder. En annan beskriver just det att många 

killar utgår från skyltdockornas klädsel. Samma kund tycker att de borde visa mer blandning 

av plaggen på dockorna eftersom butiken representerar olika klädstilar och detta borde 

återspeglas på dockor och hur personalen går klädda. 

 

“Varumärket These Glory Days är ingenting de marknadsför eller annonserar [….] Asså, 

delar av de grejerna är ju väldigt bra så jag förstår inte varför. om man vill bygga ett starkt 

varumärke varför inte. det är ju branding på branding” -Respondent C 

  

Respondenterna resonerar kring hur Volt kommunicerar sitt sortiment utifrån skyltning av 

olika märken. En kund nämner att varumärket These Glory days borde marknadsföras bättre. 

Ingen av respondenterna upplever förvirring eller minskat förtroende för butiken utifrån vad 

de skyltar då de redan har så bra koll på sortimentet. Men några nämner att skyltningen skulle 

kunna förvirra andra som inte är så insatta i butiken. 

  

“Jag tycker det är det samma men, det kan nog vara svårt för andra att förstå att Volt har 

kostymer om de skyltar med sport. Men jag tycker det, så kör på.  (skratt) Förtroendet för dem 

finns fortfarande där” -Respondent F 

 

Respondenterna är alla överens om att personalen har ett trevligt och personligt bemötande. 

En kund uttrycker att personalen agerar proffsigt och förmedlar butikens image på ett bra sätt. 

Någon upplever att personalen går klädda i de plagg de säljer och att de verkar medvetna om 

vad som är snyggt vilket skapar förtroende för personalen. En respondent anser att de borde 

vara lite bättre klädda och en annan tycker att de borde bli lite mer vågade i sina klädval. 

Samma kund tycker att de borde fördjupa kunskapen om sortimentet och uttrycker: 

 

“Asså, vad vill du att din personal ska spegla för något? De ska väl spegla butiken?” -

Respondent C 
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5 Analys 
 

I denna del analyserar vi svaren från intervjuerna i relation till tidigare forskning. 

Uppdelningen bygger på den teoretiska modellens delar: företagets identitet, kommunikation 

och företagets image och rykte samt feedback, Figur 1.  Vi presenterar företagets perspektiv 

(Identitet och Kommunikation) mot kundernas (Image och rykte, samt Feedback).  

 

 

5.1 Företagets identitet, image och rykte 

 

V                        “             ”                       P                               

V       “ett nytänkande företag i ständig utveckling” (V        )  D                            

värderingar som skapar identiteten (Kapferer 2008). Volts värderingar är att det ska finnas 

något för alla oavsett hur mycket man vill spendera. För att skilja företaget från 

konkurrenterna bör företagets identitet vara konsekvent och detta ingår i företagets strategi 

som ledningen driver (Cheng, Hines & Grime 2008). Enligt Boström och Hernant (2010) ska 

identiteten arbetas aktivt med för att få kontroll över företagets budskap. Volts regionchef sa 

att företagets ledord är passion, de har passion för mode och kultur och det ska speglas i 

företaget. Kapferer (2008) menar att ett starkt rykte bygger på en välarbetad identitet som kan 

ta flera år och beror på om identiteten är konsekvent genomförd. Lyckas man skapa ett 

positivt rykte så väger det däremot tyngre än den egna marknadsföringen. På frågan om Volts 

rykte är det en av respondenterna som svarar att: 

 

“Volt känns classy oavsett vad de levererar och för att det är den grundimagen man får av 

dem liksom.” -Respondent D 

 

F                                   y                                                         

skapas göra kunden tillfredsställd (Porter & Claycomb 1997). Regionchefen förklarar att det 

är stämningen bland personalen genom ett delat intresse för kläder i kombination med den 

unika inredningen och konceptet som bildar Volts speciella kultur. Volt vill erbjuda personlig 

och kvalitativ service. (intervju med regionchef Volt). Personalen ska brinna för mode och 

kläder. Respondenterna upplever alla att personalen är intresserad och hjälpsam. Enligt 

Varnergruppen ingår det i konceptet att Volt ska erbjuda professionell hjälp, men flera av 

respondenterna är osäkra på om personalen har tillräcklig kunskap på kostymsidan. Om det 

finns en brist när det kommer till kunskapsnivån kan det påverka företagets image och rykte.   

 

När det kommer till företagets identitet beskriver regionchefen att alla ska känna sig 

välkomna. Genomsnittskunden är i 20-årsåldern men den typiska Voltkunden är 

modemedveten eller affärsman. Eftersom det kan uppstå ett glapp mellan företagets 

önskvärda och upplevda identitet (Cheng, Hines & Grime 2008) kan man redan här konstatera 

att det finns en risk att det uppstår en otydlighet om vilken som är företagets målgrupp. 

R                                  V             ”        ”  Majoriteten av de tillfrågade 

kunderna ansåg att de inte väljer att köpa kostym på Volt då den delen inte motsvarar deras 

förväntningar. Några kunder kan tänka sig att köpa en mer casual kavaj men en kund sa att det 

inte är Volt man vänder sig till för att hitta kläder till finare tillfällen. Enligt Boström och 

Hernant (2010) är det viktigt att veta vilken målgrupp man arbetar mot. Detta är ett exempel 

på en möjlig skillnad mellan företagets och kundernas uppfattning. Här krockar deras tänk, 



 

- 22 - 

men alla respondenter är dock överens om att Volts image står för trendiga kläder för 

stilmedvetna kunder.   

 

 

5.2 Företagets kommunikation och feedback 

 

“Vi ville skapa ett unikt butikskoncept, där ett noga utvalt sortiment presenteras i en 

inspirerande miljö och en serviceinriktad personal bidrar till att skapa en positiv 

shoppingupplevelse” (Volt fashion u.å.). 

  

En studie av Brengman och Willems (2009) visar att butiksmiljön och designen är en särskilt 

viktig faktor för att bestämma företagets identitet och image. Genom butikens miljö kan man 

skapa förväntningar hos kunderna. I miljön ingår allt från inredning, sortiment och service 

(Bloemer & Ruyter 1998). Från intervjun med Volt framkommer det att en stor del av deras 

kommunikation av identiteten sker genom butikerna och deras utmärkande miljö. Volts 

butiker är kända för deras spektakulära entréer och butiksinredning. Det första intrycket en 

kund får av butiken är butikens framsida och entré (Ebster & Garaus 2011). De flesta 

bestämmer sig inom några sekunder om de ska gå in i en butik, så meningen med butikens 

yttre är att väcka uppmärksamhet och förmedla en särskild image som lockar kunden in i 

butiken.  Enligt Volt är deras unika pelare av böcker och stora kristallkronor utmärkande för 

interiören. Av respondenternas feedback framgår det att det är just bokpelarna som är 

karaktäristiskt för Volt. 

  

“Om man pratar om Volt kanske inte alla uppfattar vilken butik man menar men om man 

säger pelare med böcker så vet alla vilka dem är” -Respondent E 

  

Citatet visar på att de har lyckats förmedla ut en identitet och image genom butiksmiljön som 

kunderna uppfattar. Det låter som att det är noga genomtänkt från företagets perspektiv och 

har fått en bra respons av deras kunder. Volts inredning återges av alla respondenter med 

beskrivande ord som bruna eller svarta färger, material som trä och blankt golv och en tydlig 

                   y     V                                     “     ”             

butikerna. De är ute efter en avslappnad känsla men betonar att kläder är en lyx och 

inredningen andas gammalt bibliotek. Genom feedback från kunderna så anser en respondent 

                                          “         ’      ”                       x       

och stämmer bra överens med kläderna. Exempelvis kan kostymer som är ett traditionellt 

herrplagg därför kopplas ihop med butikens miljö. Det skulle då motivera att Volt har med 

kostymer i sitt sortiment, för att stärka butikens image. Butiker som har utvecklat en 

företagsidentitet med en tydlig varumärkesimage kan åstadkomma lojala kunder (Bona 1994). 

För att stärka varumärkesimagen gynnar det butiken om butiksmiljön och sortimentet är 

överensstämmande (Haug & Münster 2017).  

 

E      V      (    )              V                 “                          ”  U            

av deras huvudkategorier skapar en tydlighet som visar att de både har kostymer och sportiga 

plagg i butiken men att dessa går utmärkt att kombinera (ibid). Volts regionchef förklarar att 

det handlar om att presentera den sportiga trenden på ett lyxigare sätt. Haug och Münster 

(2017) anser att butikens identitet ska kommuniceras så att kunderna förknippar butikens 

varumärke med ett behov, en produkt eller viss stil. Respondenterna verkar uppskatta att 

utbudet är mångsidigt och att de sticker ut jämfört med andra butiker. Eftersom det enligt 

Haug och Münster (2017) kan vara svårt att få till en inspirerande miljö som dessutom 
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ingjuter förtroende för butiken visar det på att Volt har lyckats skapa ett starkt koncept. Att de 

lyckas kommunicera sitt koncept så starkt kan vara anledningen till att flera respondenter 

uppger att de har förtroende för Volt. Den tillit som de har byggt upp är en grund för att de 

kan utvidga sortimentet. Som studien av Rocereto och Mosca (2012) visade har externa 

varumärken en egen image och det är viktigt att de passar ihop med butikens image för att 

skapa en kraftfull kommunikation. Volt har valt att presentera sportiga varumärken för sig och 

kostymdelen presenteras med en tydlig avgränsning i val av golv och färg. Eftersom Volt har 

ett stort utbud av varumärken är det som Porter och Claycomb (1997) konstaterar viktigt att 

liknande varumärken placeras nära varandra för att kunderna lättare ska kunna 

uppmärksamma sortimentet. 

  

Enligt Ebster och Garaus (2011) är allting visuellt, som är kopplat till ett företag, en del av 

den kommunikation som leder till företagets image och rykte. Volt marknadsför sig 

framförallt genom butikerna med deras utbud, personal och genom Volts egna magasin. 

Regionchefen berättar att de satsar en del på samarbeten med exempelvis musiker. Det som 

framkommit av intervjuerna med Volts kunder är att de känner till magasinet men om de 

marknadsför sig på andra sätt är otydligt. Någon respondent nämner att Volts Instagramkonto 

är en källa till inspiration men någon annan tycker att de borde jobba mer med att skapa en 

“       ”                

 

 

6 Diskussion 
 

Här kommer vi utifrån våra forskningsfrågor diskutera vårt resultat. 

 

 

6.1 Hur kommunicerar företaget ut sin identitet genom butiksmiljön 

 

Gemensamt för studier och litteratur om företagsidentitet, image och butiksmiljö är att all 

kommunikation bör vara överensstämmande för att på så sätt förmedla en så tydlig bild som 

möjligt. Det kan handla om de visuella elementen i butik, genom företagets marknadsföring, 

personalens beteende eller produktutbudet. Allting sammantaget leder till vilket förtroende 

kunderna har för butiken. Volt arbetar framförallt med att kommunicera sin identitet genom 

butikerna. De har tagit fram ett tydligt koncept som skiljer företaget från konkurrenterna och 

gör att kunder lägger märke till butikerna. Alla butiker är mer eller mindre enhetliga, de ska 

innehålla de inslag som är karaktäristiska för Volt som pelare av böcker och kristallkronor. 

Utbudet med blandningen av olika typer av kläder ska erbjudas i alla butiker. Butikens tydliga 

indelning av olika avdelningar gör att butiksmiljön skapar en enhetlig bild av företagets 

identitet. De flesta av respondenterna beskrev sortimentet och hade många åsikter om det 

vilket visar på att även produkterna utgör en del av butiksupplevelsen och butikens image. Det 

mixade utbudet på Volt var något som flera hade en åsikt om men i de flesta fall ansågs det 

vara positivt att butiken blandar olika stilar. Det fanns dock tecken på att det kunde vara något 

motsägelsefullt att presentera sportkläder i en sådan butiksmiljö. Men kanske har inte våra 

respondenter tänkt på att det skulle kunna vara just kontrasterna som gör butiksmiljön 

intressant. 

  

Volts mest populära varumärke i sortimentet är These Glorys Days. Då de har ensamrätt om 

märket och det är utstickande och coolt anser några respondenter att det borde marknadsföras 
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mer. Litteraturen säger att man borde lyfta fram och marknadsföra starka varumärken med en  

image som tydligt överensstämmer med butikens. Enligt regionchefen bidrar det uppskattade 

varumärket till företagets identitet.  Att de inte marknadsför These Glory Days mer kan bero 

på att efterfrågan redan är så stor. Möjligen upplever Volt att det är bättre att lyfta fram något 

annat varumärke som kan öka deras försäljning. 

  

 

6.2 Hur väl stämmer företagets identitet överens med kundernas 
upplevda image av företaget? 

 

Regionchefen pratade mycket om att Volts röda tråd genom företaget är kultur, i form av 

musik, litteratur och konst med mera. De förmedlar detta i deras tidning och via Instagram, 

men framförallt genom butikens miljö där de vill skapa en känsla av lyxigt bibliotek med 

bokpelare och bokhyllor. I butikerna förekommer även tavlor med motiv på kända 

konstnärliga personer. Deras golv är inspirerat av ett album av musikgruppen the Hives. 

Majoriteten av personalen de anställer är konstnärliga och den blandade musiken som spelas i 

butikerna väljer de själva. Våra respondenter kunde uppfatta känslan av bibliotek men ingen 

nämnde kultur när de pratade om Volts image. De såg Volt som mer trendiga, nytänkande och 

moderna vilket också stämmer överens med Volts identitet. Det intressanta var att kunderna 

kunde uppfatta dessa saker som regionchefen tryckte på när hen pratade om hur de 

förmedlade sin företagskultur men kunderna kopplade inte det på samma sätt. Dock var sättet 

de har format sina butiker på mycket uppskattat och att kunderna upplever en känsla av lyx i 

butikerna visar på att deras image och företagets identitet stämmer överens. Hur företag 

kommunicerar sin identitet är en viktig faktor för att åstadkomma ett minskat glapp (Nandan 

2005). Att kunderna inte uppmärksammat den kulturella delen som Volt vill få fram visar på 

en lucka i kommunikationen. Men samtidigt är det andra delar som stämmer överens mellan 

företagets identitet och kundernas image utifrån svaren vi fått. 

  

Volts kunder och företaget har en liknande syn på Voltkunden och deras huvudtanke kring 

sortimentet. Det plagg som de flesta nämnde att de handlar i butiken är skjortor. De 

varumärken som flest handlar på Volt är These Glory Days och Samsøe & Samsøe. Orden 

som är återkommande när båda parterna pratar om identitet och image är trendigt, exklusivt, 

modemedvetet, utstickande med mera. Dessa ord speglar deras sortiment. Flera kunder 

poängterade att den stilen även beskriver Volts kostymavdelning. Exempelvis 

uppmärksammades ankellånga kostymbyxor, ett trendigt plagg men som få bär. 

  

Vi upplever en överensstämmelse i företagets identitet och image kring den typiska 

V           D      “             ”                                                         

som både Volt och våra respondenter känner till. Sen finns det även kostymkunden. Vi 

upplever att de flesta av respondenterna dock anser att de själva inte handlar kostym på Volt 

då andra konkurrerande företag har större utbud och kunskap. Här uppstår ett glapp i Volts 

identitet. Regionchefen anser att Volt ska uppfylla ett livsstilskoncept. Kunderna ska kunna 

hitta kläder för alla tillfällen. Men vi kommer fram till att våra tillfrågade Voltkunder inte 

handlar där från hela sortimentet. Något som Volt bör jobba med.    
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6.3 Vad händer med kundernas förtroende för företaget om det 
sker en förändring inom butikens koncept? 

 

Volts regionchef berättar att de har utökat sitt sortiment de senaste åren och kategorin sport 

utgör nu en av sortimentets huvudkategorier. Denna förändring anser vi leder till att Volt får 

en stilmix i sortimentet då de säljer både fina, välklädda kostymer och sportiga märken som 

Fila och Adidas med flera. Tanken bakom den nya utökningen är för att sport har blivit en 

trend och Volt vill förmedla det senaste modet. Regionchefen pratar om att mode är lyx, dessa 

sportmärken anser hen vara lyxiga och därför funkar det så bra att presentera dessa i Volts 

lyxiga miljö. De skyltar ibland med dyra kostymer och ibland med deras sportiga sortiment. 

Volts tillfrågade kunder anser att de känner tillit till butiken oavsett vad de skyltar med. De 

tillfrågade kunderna känner att Volt har de sortimentet som de söker. Däremot anser kunderna 

att de som inte känner till butiken kanske inte går in för att köpa en kostym om de skyltar med 

sportkläder. Men för Volts kunder spelar det ingen roll då förtroendet finns kvar. Vi tror att 

detta möjliggör att kunderna tror på dem oavsett om de presenterar en dyr kostym eller en 

färgstark sportig hoodie. Enligt Ebster och Garaus (2011) är det essentiellt att företaget har en 

röd tråd genom sitt butikskoncept och kommunikation. Det är även viktigt att vara konsekvent 

och att utgå från företagets kärnvärde när företaget vill genomgå en förändring (Aaker 2002). 

Vi ser att den röda tråden hos Volt är lyx, nytänk och trendigt då både företaget och 

respondenterna uttrycker detta. 

  

Haug och Münster (2017) menar att det är viktigt att butiksmiljön stämmer bra överens med 

sortimentet för att stärka butikens varumärke. En del av Volts sortiment kan vara en kontrast 

till butiksinredningen men den gemensamma nämnaren är att hela sortimentet är trendigt. Volt 

arbetar genom sina butiker på ett sätt som gör att de framställer sig själva som varumärket 

Volt i första hand. Sedan kommer de varumärken som finns i butikens sortiment. Det skulle 

kunna vara förklaringen till att kundernas förtroende inte nödvändigtvis påverkas av 

förändringar inom konceptet. 
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7 Slutsats 
 

Utifrån de artiklar och och den litteratur vi har läst har vi bland annat samlat kunskap i ämnet 

varumärkeshantering och kommunikation av varumärkesidentitet i butik. Alla företag har en 

identitet och det är viktigt att företag arbetar aktivt med att forma och kommunicera sin 

identitet för att den ska stämma överens med företagets image. Genom vår undersökning har 

vi kommit fram till att butiksmiljön är betydelsefull. Har man en unik och inspirerande samt 

lockande butiksmiljö behöver man inte jobba med så mycket marknadsföring via andra 

kanaler. Det som framkommit är att det handlar om att skapa en butiksupplevelse som berör, 

som får kunderna att bli engagerade och att utmärka sig gentemot konkurrenterna.  En stor del 

av butiksupplevelsen skapas genom personalens agerande, hur de välkomnar kunder och 

vilken kunskap de har. Butiksinredningen är det visuella som gör att kunderna får upp ögonen 

för företaget och det som förmedlar identiteten. Budskapet, vad företaget står för 

kommuniceras ut genom allting sammantaget och grundar sig på företagets kultur. Det är 

framförallt genom att vara konsekvent och att prestera det man vill utstråla som leder till att 

kunder känner tilltro till företaget. För en multibrandbutik är det även viktigt hur man 

presenterar sitt sortiment.  Det måste finnas en röd tråd i vilka varumärken som ska ingå i 

sortimentet. Lyckas man med det kan kunderna få förtroende för butiken. 
  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett multibrandföretag i modebranschen kan stärka 

sin image hos kunder genom en effektiv kommunikation i butik. Genom vår fallstudie av 

butikskedjan Volt har vi kommit fram till att de kommunicerar till stor del genom sin 

butiksinredning alltså hur butikerna är presenterade. Med tydliga interiöra designelement får 

de kundernas uppmärksamhet och genom att presentera varumärken med fokus på trender 

skapar de en modern miljö som sticker ut.  Volt bygger upp ett förtroende hos kunderna med 

hjälp av den image som butiksmiljön skapar genom inredning, sortiment och service. Deras 

image tycks vara så stark att de kan göra en utveckling i sitt sortiment utan att det påverkar 

hur kunderna uppfattar dem. 

 

Vår studie bidrar med information till andra modeföretag om hur viktigt det är med att 

företagets identitet och image stämmer överens för att skapa trogna kunder. För att detta ska 

fungera behöver företaget kommunicera sin identitet. Denna studie ligger till bra grund för 

andra klädbutiker, speciellt inriktat mot multibrandbutiker med externa varumärken. Företaget 

i vår studie illustrerar hur betydande kommunikationen via butiksmiljön är för att stärka 

företagets identitet och image. Resultatet visar att det är möjligt att kommunicera effektivt 

enbart genom den fysiska butiken. Det är viktigt att vara konsekvent i sin identitet och image 

när multibrandbutiker vill göra en förändring i butikskonceptet för att det inte ska påverka 

kundernas förtroende för företaget.  
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7.1 Undersökningens reliabilitet och validitet 

 

För vår studie valde vi ut ett företag och ett antal respondenter för att ge oss den information 

som behövdes för våra forskningsfrågor. Resultatet av vår studie av ett företags identitet och 

hur kunderna upplever dess image har lett fram till att syftet med uppsatsen har uppnåtts. Med 

tanke på studiens omfattning kan inte resultatet generaliseras men det ger en inblick i hur 

betydelsefull företagets identitet och image är, samt hur kunder upplever hur butiker 

kommunicerar. Det är viktigt för butiker att skapa en inspirerande butiksmiljö som speglar 

företagets identitet och image. Den kunskapen kan användas av intressenter i fortsatta och 

mer fördjupade studier. 

 

 

7.2 Förslag för framtida forskning 

 

Förslag på framtida forskning är att undersöka skillnader i uppfattningen av butikens image 

mellan befintliga och nya kunder som inte har kännedom om butikskedjan. Vi valde bort detta 

då vi ville fokusera på den image som Voltkunden har av företaget och om den stämmer 

överens med identiteten. Till en vidare studie hade det varit intressant att få en bredare bild av 

hur konsumenter i allmänhet uppfattar Volt. Man skulle kunna studera om konsumenters 

tilltro till företaget hade varit detsamma om de inte från början hade en tydlig bild av 

butikskonceptet.  Troligtvis hade resultatet blivit annorlunda och en möjlighet är att det skulle 

visa på ett svagare förtroende för butiken. I en annan jämförande studie kunde man ta reda på 

vilken påverkan det kunde ha på kundernas uppfattning av ett företags image om en butiks 

sortiment presenterades i helt olika miljöer. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Intervjufrågor till regionchef Volt? 

 

1. Kan du beskriva Volt, lite fakta om företaget mm? 

2. Vad har du för roll i företaget? (hur länge har du jobbat på Volt?) 

3. Vad har ni för målgrupp? 

4. Vem är den typiska Volt Kunden? 

5. Hur ser företagets identitet ut, om ni har format en sådan, alltså hur ni vill att kunderna 

ska se på Volt? 

-    På vilket sätt jobbar ni internt med att alla inom företaget ska vara medvetna och ha 

samma tankar kring företagets identitet? 

6.    Hur vill ni att era konkurrenter ska se på Volt? 

7.    Vilka är era konkurrenter? 

8. På Volts hemsida står det att ni vill skapa ett unikt butikskoncept, kan du beskriva 

Volts butikskoncept och vad gör det unikt? 

9. Genom erat butikskoncept och butiksmiljö, hur kommunicerar ni er identitet så att den 

stämmer överens med er image, alltså kundernas bild av företaget? 

10. Hur arbetar ni med butiken som ett marknadsföringsverktyg? 

11. På vilket sätt tycker ni att er varumärkesimage kommuniceras i er butiksmiljö? 

12. Vad är det i butiken som bäst symboliserar Volt? 

13. Ni skriver på er hemsida att ni har ett noga utvalt sortiment som presenteras i en 

inspirerande miljö, Vad har ni för sortiment? 

14. Hur tänker ni kring vilka varumärken som ska ingå i ert sortiment? 

15. Hur tänker ni kring presentationen av ert sortiment, placeringen av respektive 

varumärke i butiken mm? 

16. Är det något varumärke som är mer dominerande i ert sortiment? (ert signum) 

17. Har ni något varumärke som ni är ensamma om att sälja? 

18.  På er hemsida skriver ni att ert sortiment presenteras i en inspirerande miljö. Vi ser 

idag att ni exempelvis presenterar klassiska sport varumärken i en miljö med en känsla 

av exklusivare bibliotek. Vad är tankarna bakom en sådan strategi? 

19. Om ni har förändrat ert utbud har ni märkt någon effekt av det? (Nya kunder beroende 

på vilket varumärke ni skyltar med?) 

20. Vad har ni för tankar framåt när det gäller era butiker och butiksmiljöer? 
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9.2 Intervjufrågor till Volts kunder 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad anser du själv att du har för klädstil? 

3. Vad är det första du tänker på när du hör klädbutiken Volt? 

4. Hur ofta besöker du Volt? 

5. Vad är det som får dig att besöka butiken? 

6. Handlar du ofta där? 

7. Är du med i deras kundklubb? 

8. Vad är det för typ av kläder du brukar handla eller titta på där? 

 

9. Handlar du mest i fysiska butiker eller i deras webshop? 

 

10. Vad får du för associationer till Volt? 

11. Vilken image har Volt? 

12. Hur kommunicerar/ marknadsför Volt sin image? 

13. Vad har de för rykte? 

14. Vad är det som är typiskt för volt, deras signum?  

 

15. Påverkar butikens skyltfönster dig? motivera 

16. Påverkar butiksmiljön dig? motivera 

17. Kan du beskriva vad som är typiskt för Volts butiksmiljö? 

18. Hur upplever du personalens bemötande och service? 

19. Känner du förtroende för personalens kunskap? 

 

20. Tycker du att butiksmiljön/inredningen stämmer överens med deras sortiment? 

21. Hur skulle du beskriva Volts butikskoncept? 

 

22. Volt har olika stilar i sitt sortiment, kostymer, casual, jeans och sport. Hur känner du för 

denna stilmix i butiken? 

23. Vad för typ av plagg brukar du köpa där? 

24. Är det något varumärke som du förknippar med Volt?  

25. Vilka varumärken brukar du handla där? 

 

Under den senaste perioden har Volt skyltat med varumärket Fila. I deras skyltfönster hade de 

Fila tofflor, sneakers och hoodies med mera. De säljer ju även kostymer i butiken.  

26. Hur påverkar den mer sportiga profilen hur du ser på Volt? 

27. Uppever du att det har skett någon förändring i volts butikskoncept, sortiment genom åren 

eller har det alltid varit likadant? 

28. Är det något som Volt borde förändra? 
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