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”A brand is a story that is 
always being told.” - Scott Bedbury  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 

 
Förord  
Med ökat intresse genom studiens gång har vi lärt oss mer kring varumärkesbygge 
samt dess uttryck i butik. Vi har blivit väl mottagna av samtliga informanter som alla 
har uttryckt sitt intresse för vårt ämne samt syfte med uppsatsen. Vi vill därmed visa 
vår största uppskattning till företagen som har legat till grund för undersökning, i 
denna studie, för att de har ställt upp på intervjuer. Vi uppskattar deras öppenhet och 
ärlighet som bidragit till att vårt arbete både har underlättats och blivit roligt.  

Vi vill även tacka vår handledare Katrin Tijburg som har visat oss rätt väg i denna 
stormarknad av varumärken.  

Vi önskar nu dig som läsare en trevlig stund med vårt arbete och hoppas att du finner 
det intressant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III 

Svensk titel: To build a brand – en studie om hur modeföretag uttrycker sitt varumärke i butik 
 
Engelsk titel: To build a brand – a studie on how fashion companies express their brand 
through their stores 
 
Utgivningsår: 2017 
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Abstract 
As the Swedish fashion industry continuously grows, competition between the companies 
within the industry rise. It is in the interests of fashion companies to represent a strong 
competitive fashion brand that distinguishes itself from its competitors. To then convey their 
fashion brand through the company via their stores is also crucial. The purpose of this study is 
to investigate how fashion companies work with brand building through their own physical 
stores.  
 
To concretize our study, we have interviewed representatives from four Swedish established 
companies. In total, we have carried out eight interviews, a store manager and a representative 
from the marketing department from all companies. The interviews have been analyzed and 
reviewed in relation to previous research and other relevant literature within the subject.  
 
The result shows that when building a fashion brand it is of great importance to be distinct with 
the brand profile already from the start. Furthermore, it was found that the store staff as well as 
the shop’s layout both have a big influence on how the brand is being conveyed in the shop. In 
conclusion it has been recognized that the person who is responsible for the shop’s layout, the 
so called visual merchandiser, has a major responsibility in properly communicating the brand 
profile from the marketing department to the physical store. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Branding, Visual Merchandise, Retail, Internal communication, Marketing 
communication 
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Sammanfattning 
I takt med att den svenska modemarknaden fortsätter att öka, ökar även konkurrensen inom 
branschen, företagen emellan. Det ligger därav i modeföretagens intresse att representera ett 
konkurrensstarkt modevarumärke som urskiljer sig från sina konkurrenter. Att sedan lyckas 
förmedla sitt modevarumärke genom företaget via sina butiker är även det av essentiell 
betydelse.  
 
Syftet med detta examensarbetet är att undersöka hur modeföretag arbetar med 
varumärkesbyggande via sina egna fysiska butiker. För att konkretisera vår studie har vi tagit 
hjälp av fyra svenska etablerade företag för intervjuer. Sammanlagt har vi utfört åtta 
intervjuer, en butikschef och en representant från marknadsavdelningen på samtliga företag. 
Dessa intervjuer har vi sedan ställt i relation med tidigare forskning och annan relevant 
litteratur inom ämnet.  
 
Resultatet visar på att vid skapandet av ett modevarumärke är det av stor betydelse att vara 
tydlig med sin varumärkesprofil redan från start. Vidare framkom det att butikspersonalen och 
butikens utseende båda har stor påverkan på hur varumärket förmedlas i butik. Avslutningsvis 
har det uppmärksammats att personen som lägger grunden för butikens utseende, den så kallade 
visual merchandisern, bär ett stort ansvar för att varumärkesprofilen förmedlas och 
kommuniceras på rätt sätt från marknadsavdelningen ut till den fysiska butiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Varumärke, Visual Merchandise, Detaljhandel, Intern kommunikation, 
Marknadskommunikation 
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1 Inledning 
 

 
I följande avsnitt kommer bakgrunden till studien samt undersökningsområdet beskrivas, 
såväl som syfte och tillhörande forskningsfrågor som uppsatsen grundar sig i. 

 
 
Det moderna varumärket och den ursprungliga formen av märkning har kopplingar till varandra 
och lever kvar i ett av engelskans ord för varumärke, “brand” som härstammar från 
fornnordiskans “brandr” (Melin, 1999). Historiskt sett fanns det endast märkeslösa varor som 
erbjöds hos odlare, sömmerskor eller på marknader. Exempel på varor som tillhandahölls var 
tyger, smycken och matvaror och det var framförallt varor som skulle tillfredsställa essentiella 
behov såsom hunger eller skydd mot kyla (Hedén & McAndrew, 2013).  Men när historien 
fortlöper och modet utvecklades växte även ett behov fram av att visa ägandeskap och ursprung. 
Detta ägandeskap började märkas genom brännmärkning, främst på djur. Hantverkare började 
märka sina tillverkade gods för att kunna bevisa vem som hade skapat varan. Denna företeelse 
visade sig vara en god affärsmöjlighet, då nöjda kunder kunde återkomma till skaparen av en 
produkt för att köpa fler. Översatt till modern tid och betydelsen av ett varumärke, hjälper det 
kunden att identifiera en produkts tillverkare eller källa, samtidigt som det tillåter kunderna att 
tilldela ansvar för dennes prestanda till en viss tillverkare eller distributör (Kotler & Keller, 
2012). Ett vanligt uttryck i dessa sammanhang är även “varumärkesprofil” vilket syftar till den 
bild som företaget visar utåt i media och mot kunder etc. (Gezelius & Wildenstam, 2011).  
 
Konkurrensen ökar ständigt för dagens modeföretag och samhället visar på att det blir allt 
svårare för företag att differentiera sig enbart genom dess produkter. Företagen bör därför se 
varumärkesbyggande mer som en nödvändighet än ett alternativ (Todor, 2014). Produkter har 
en förmåga att vara något som kan ses som ett objekt; som enklast kan beskrivas som jämförbara 
med andra liknande produkter samt att de fyller en funktion (Urde, 1999). Ett varumärke 
däremot kan vara laddat med personlighet och identitet och därmed skapa ett unikt värde för 
företaget i sociala sammanhang. I konkurrenskraftiga branscher kan varumärken alltså ses som 
ett strategiskt hjälpmedel för att underlätta ett företags differentiering på marknaden (Ibid).  
Grunden i varumärkesarbetet är att utveckla någonting som skiljer produkten från 
konkurrenternas (Melin, 1999). Ett sätt att utföra denna differentiering på, förutom varumärkets 
grafiska former, är att utveckla en USP (Unique Selling Proposition). Den grundläggande 
tanken bakom begreppet är att framhäva specifika produkter, konkurrensfördelar i form av 
erbjudanden (Ibid.), eller genom unika varumärken som kunderna minns och väljer som sina 
första val. Varumärkets USP kan återges i olika former, men en faktor som är krävande vid ett 
varumärkesbygge är att det ska kunna återges grafiskt (Ibid.). Ett varumärke är således en 
produkt eller tjänst vars dimensioner urskiljer sig från andra produkter eller tjänster som är 
utformade för att tillgodose samma behov (Kotler & Keller, 2012). De tidigare nämnda 
skillnaderna kan vara funktionella, rationella, eller konkreta, direkt relaterade till produkten 
eller servicens prestanda för varumärket. Dessa skillnader kan även vara symboliska, 
känslomässiga eller immateriella, beroende på vad varumärket representerar eller betyder i en 
mer abstrakt mening (Ibid). 
 
Varumärket kan även tydligt kopplas till dagens globala modeindustri då det är en utav de 
största sektorerna i världshandeln (Easey, 2009). I Sverige omsatte butikshandeln, år 2015, 52.6 
miljarder kronor och hade 35 666 anställda. Modebranschen i stort inom Sverige hade samma 
år 58 452 anställda (TEKO, 16:07). Siffrorna visar därmed att över hälften av alla anställda i 
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den totala modebranschen i Sverige är anställda i butik (TEKO, 16:07) och för företag som 
använder sig utav fysisk försäljning kan den fysiska butiken vara ett viktigt konkurrensmedel 
och marknadsföringsverktyg (Kotler 1973; Babin & Attaway 2000; Nordfält & Offesson 2007).  
 
Den fysiska butiksmiljön består utav flertalet aspekter och beskrivs ofta samlat under termen 
butiksatmosfär. Butikatmosfärens komponenter delas in i tre klasser och är:  
 

1. Designfaktorer - vilka faktorer som är visuella t.ex. placering av inredning, ljus, 
skyltning m.m. 

2. Bakgrundsfaktorer - är de faktorer såsom ljud och doft, vilket kanske inte kunden direkt 
tänker på.  

3. Sociala faktorer - rör främst den kontakt som sker mellan kund och säljpersonal.  
 
Syftet med dessa tre är att skapa en atmosfär som bildar en positiv upplevelse hos kunden 
(Nordfält & Offesson, 2007) och hur företag väljer att jobba med sin marknadsföring och 
uttryck av varumärket i sina butiker kan vara helt avgörande (Underhill, 2009). Underhill 
(2009) väljer att konstatera: “Products now live or die by what happens on the selling floor. 
You can’t waste a chance to tell the shoppers something you want them to know.” (s. 64). Detta 
belyser vikten av att fånga upp de redan existerande kunderna då upplevelsen och atmosfären 
under köpet är mer inflytelserik än själva produkten (Kotler 1973; Underhill 2009). 
 

1.1 Undersökningsområde 
Sett från företagets synvinkel så ökar konkurrensen kring kundernas uppmärksamhet stadigt, 
och som ett resultat av detta lägger företagen ner allt mer resurser på sin marknadsföring (Haug 
& Münster, 2015). En viktig del av marknadsföring är att säkerställa att produkterna som 
företaget erbjuder, presenteras på ett sätt för kunderna som stämmer överens med företaget i 
övrigt (Ibid.). En av de mest värdefulla immateriella tillgångar ett företag har är därmed deras 
varumärken. Det är därför av största vikt att marknadsavdelningen korrekt hanterar deras värde 
(Kotler & Keller, 2012).  
 
Att bygga ett starkt varumärke är både en konst och vetenskap. Det är något som kräver 
noggrann planering, ett djupt långsiktigt engagemang samt en kreativt utformad och genomförd 
marknadsföring (Kolter & Keller, 2012). Som följd av ett starkt varumärke uppstår ett värde 
för hela organisationen, detta i sin tur leder till marknadsfördelar (Keller, 2009). Ett antal 
fördelar med starka varumärken har dokumenterats och fastställts som; mindre sårbarhet för 
konkurrenskraftiga marknadsföringsåtgärder och marknadsföringskriser, större marginaler, 
större kundlojalitet, mer elastisk kundrespons på prissänkningar i relation till en oelastisk 
kundrespons på prishöjningar, vidareutvecklade licenser och möjligheter för förlängning av 
varumärket samt en dokumenterad ökad effektivitet på marknadskommunikationen (Ibid.).  
 
Men även om varumärken utgör stora fördelar för både konsumenterna samt företagen är det 
idag tydligt att varumärkesstrategier är svårare än någonsin för företag att utveckla (Keller, 
2003), detta till stor del på grund av förändringarna i marknadsmiljön. Minskningen av 
traditionella reklammedier och uppkomsten av nya icke-traditionella medier, marknadsföring 
samt andra typer av kommunikationsmedel blir allt vanligare (Ibid.), där även den fysiska 
butiksmiljön växer sig större. Enligt Keller (2009) och Schultz & Patti (2009) finns det 
dessutom anledning att ifrågasätta de traditionella varumärkesbyggande strategierna som 
fokuserar på massmediala tekniker som exempelvis reklam. Dagens marknad ger 
konsumenterna en ökad tillgång till information om varumärken och dess produkter; då främst 



 

- 3 - 

via digitala och sociala nätverk (ibid.). Marknadsförare ägnar sig därför allt mer åt nya 
kommunikationsformer som passar deras specifika varumärke för att skapa mervärden (ibid.). 
 
Både Keller (2003), Todor (2014) samt Melin (1999) menar på att det blir allt svårare för företag 
idag att differentiera sig enbart genom dess produkter då det finns många liknande varor på 
dagens marknad som åstadkommer tillfredsställelse av behov; och för att då urskiljas från 
mängden krävs dessa ovannämnda mervärden. Trots medvetenheten kring förändringen av 
marknadsmiljön uppstår problematiken då många företag än idag inte ser varumärket som en 
tillräckligt stor konkurrensfördel (Keller, 2003), och därmed inte utnyttjar dessa möjliga 
marknadsfördelar. Även Mårtensson (2009) belyser svårigheten att differentiera sig som företag 
via endast dess produkter. Hon menar på att många av dagens ledande företags produkter är 
relativt likvärdiga.  
 
Kotler (1973) förtydligar att köparen påverkas av den totala köpupplevelsen som innefattar 
tjänster, bilder samt andra funktioner som medföljer produkten. Faktum är att en av de 
viktigaste egenskaperna hos den totala produkten är den plats där den köps/konsumeras (Kotler 
1973; Kent 2007) I vissa fall, menar Kotler, är platsen och stämningens atmosfär mer 
inflytelserik än själva produkten i köpbeslutet. Ibland är atmosfären därmed den primära 
produkten och det mervärde som många söker. Hur företag väljer att jobba med sin 
marknadsföring och varumärkesprofilering i sina fysiska butiker kan därmed idag vara helt 
avgörande (Underhill, 2009). 
 
Som nämndes i studiens inledning uppstod varumärken för att visa ägandeskap genom att skilja 
likvärdiga produkter från olika ägare (Hedén & McAndrew, 2013), fokus här låg då i 
produktens möjlighet att mätta behov. Idag blir det allt mer tydligt att fokus har förflyttats från 
produkterna till den individualiserade erfarenheten; med andra ord kundernas upplevelse vid 
besök i detaljhandelns butiker (Kent, 2007). Enligt TEKO (Rapport, 16:07) står butikshandeln 
dessutom för den största andelen av omsättningen inom den svenska modebranschen och 
omsätter 52,6 miljarder, vilket motsvarar 42.5%.  
 
Schmidt och Ohlsson (2016) diskuterar att många konsumenter idag ser shopping som en 
upplevelse där de får ta del av ett köp samt ett minne att bära med sig hem. Oavsett tidslängden 
på handlingen förklarar författarna att den önskas vara kärnfull. Denna upplevelse kan förväntas 
uppnås av ett så kallat ”butikskoncept”, dvs det som utmärker en handelsplats; oavsett om den 
är fysisk eller digital. Ett butikskoncept samspelar på flera sätt med butiksvarumärket då det är 
den konkreta gestaltningen av varumärket (Ibid.). I andra ord är butikskonceptet regler som 
säkerställer att butikspersonalen samt övriga anställda i företaget utövar de löften som utges i 
varumärket (Ibid.). Att företagets anställda utövar de löften som varumärket utger är av största 
relevans då den interna kommunikationen inom företag består av aktiviteter och processer som 
informerar och inspirerar de anställda om varumärket (Kotler & Keller, 2012). När de anställda 
tror på varumärket blir de även mer motiverade till att arbeta hårt och känner därmed lojalitet 
till företaget (Ibid.); och genom detta utövar de löften som varumärket utger via 
butikskonceptet.  
      
Sett utifrån ett varumärkesperspektiv är en tilltalande butiksatmosfär en möjlighet för företaget 
att skapa ett unikt butikskoncept och på så sätt differentiera sig (Keller et al. 2004). I allt högre 
grad värderas varumärken utifrån dess immateriella tillgångar och attribut och fördelar som 
överskrider produkt- eller serviceprestanda. Tillsynes liknande produkter som erbjuds av olika 
företag har möjligheten att skapa olika starka och värdefulla erfarenheter beroende på dess 
butiksmiljö de exponeras i (Ibid.). Baker et al. (2002) förstärker vikten av den fysiska 
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butiksmiljön roll med att konstatera att butiksatmosfären påverkar konsumenternas uppfattning 
av andra dimensioner i butikskonceptet. Att olika faktorer i butiksmiljön, i synnerhet de fysiska 
designattributen, har en väsentligt påverkar på konsumenternas uppfattning av pris, kvalité och 
personlig service. 
 
Att fördelarna därmed är många kring ett lyckat varumärkesbygge är tydligt från ovanstående 
källor. Beroende på ett företags egen marknadsföringsförmåga, resurser, marknadsförhållanden 
och de sammanhang de är verksamma inom, varierar förmågan däremot att realisera dessa 
fördelar (Keller, 2009), men som konstateras ovan har den fysiska butiken kommit till att ses 
som en viktig nyckelroll i differentieringen gentemot sina konkurrenter (Keller et al. 2004; 
Schimdt & Olsson 2016) Att då undersöka hur det interna strategiska varumärkesarbetet sedan 
förmedlas via företagets fysiska butiker är av intresse eftersom Keller et al. (2004) , Keller 
(2003)  , Todor (2014) , Melin (1999) samt Mårtensson (2009) menar på att det blir allt svårare 
för företag att differentiera sig endast via sina produkter. Vidare är det av intresse att undersöka 
modeföretag då det finns tydliga strategiska skillnader vid marknadsföring av modeprodukter 
framför andra produkter (Kambhampati et. al. 2016).  Undersökningsområdet grundar sig 
därmed i hur varumärkesarbeten förmedlas, från strategisk utformning hos 
marknadsavdelningar, via den fysiska butiken. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur modeföretag arbetar med varumärkesbyggande via sina egna fysiska 
butiker.  

 
 1.2.1 Frågeställningar 

- Vilka faktorer är av intresse för modeföretag vid planering av 
varumärkesbyggande via sina egna fysiska butiker?  

 
- Hur implementeras det strategiska arbete som planerats inom ett modeföretags 

varumärkesbyggande, genom dess fysiska butiker? 
 

- Vilka skillnader uppstår mellan planeringen och implementeringen inom 
varumärkesbyggandet i de egna fysiska butikerna?  
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2.  Metod 
 

 
I följande avsnitt redogörs studiens genomförande samt insamlingen av empiri. Det redovisas 
även för de val av modeföretag och de för- samt nackdelar som genomförandet har medfört. 
Slutligen presenteras de avgränsningar samt kritik mot val av metod och källor. 

 
 
2.1 Metodbeskrivning 

Inför denna studie ansågs det att en kvalitativ metod var av hög relevans då författarna av 
studien önskar tydliga utföranden som sedan går att analysera (Justesen et.al, 2011). Inför detta 
har fyra fallstudieföretag valts som föremål för undersökningen. Vid kvalitativa undersökningar 
undersöks problem och frågeställningar som inte kan besvaras i förhållande till kvantitet, 
mängd, intensitet eller frekvens (Ibid).   

 
2.2. Anonymisering 

För att bevara företagens samt respondenternas integritet har en anonymisering applicerats. 
Genom anonymiseringen har möjligheten för en tryggare och öppnare miljö skapats för 
företagen och respondenterna (Thomson & Haytko 1997; Rosenqvist & Andrén 2006; 
Christensen, et al.2016).  

 
2.3 Insamling av empiriskt material 

Genom valet av en kvalitativ metod medgav det möjligheten till mer djupgående information 
om företagens varumärkesbygge och kommunikationen utav denna. För att kunna få fram så 
utförlig information som möjligt togs beslutet att genomföra åtta enskilda intervjuer, med två 
representanter från respektive fyra företag. De intervjuer där författarna hade möjlighet att möta 
respondenterna personligen, bidrog till att intervjuerna blev semistrukturerade då möjlighet till 
följdfrågor uppstod. I en av de åtta intervjuerna hade respondenten inte möjlighet att träffas 
personligen och intervjun skedde då via mejl. I detta fallet var det inte möjligt till följdfrågor 
och intervjun kan därmed inte anses vara semistrukturerad. Vid semistrukturerade intervjuer 
bygger hela intervjun på förberedda och fasta frågor till respondenten (Harboe, 2013) där 
frågorna rör ett specifikt ämne, denna lista med frågor refereras ofta som en “intervjuguide” 
(Bryman & Bell, 2007). Denna typ av intervju ger även utrymme för intervjuaren att ställa 
följdfrågor till respondenten beroende på dennes svar (Bryman & Bell 2007; Harboe, 2013). 
Vid insamlingen av tidigare forskningen har Högskolan i Borås sökmotor Summon använts för 
att söka efter relevanta källor. De sekundära källorna som har använts har bestått av 
vetenskaplig litteratur, böcker, e-böcker, kurslitteratur samt branschmagasin inom business och 
textil. Sökningarna avgränsades till uttryck såsom varumärke, branding, brand building, retail, 
store design etc; alla med koppling till studiens syfte. 

 
2.4 Urval 

Då undersökningen som ligger som grund för studien är av kvalitativ karaktär valdes företagen 
baserat på ett icke sannolikhetsurval. Ett icke sannolikhetsurval innebär att målgruppen inte 
slumpmässigt har valts ut (Christensen et al, 2016). Vid kvalitativa undersökningar är icke 
sannolikhetsurval att föredra då det ligger till författarnas fördel att erhålla respondenter som 
har insikt och kunskap om det som ska studeras (Ibid). Valet av företag att studera gjordes 
baserat på ett bekvämlighetsurval, som är en typ utav icke sannolikhetsurval. 
Bekvämlighetsurval går till på det sättet att valet oftast beslutas på grunden av tillgänglighet, 
de respondenter som är tillgängliga är alltså de som medverkar (Ibid.).  
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Vid sökandet efter företag inför studien kontaktades ett antal med olika inriktning.  Några av 
de företag som kontaktades är så kallade kedjeföretag som arbetar med en central ledning och 
standardiserade affärsmetoder. Övriga företag som kontaktades är så kallade högprofilerade 
modeföretag som producerar produkter under ett visst varumärke och sedan säljer de vidare för 
slutförsäljning mot kund. Urvalet och tillgängligheten resulterade i att fyra företag, varav två 
kedjeföretag samt två högprofilerade företag, ligger som grund för denna studie. Eftersom en 
anonymisering har tillämpats på respektive fyra företag så benämns företagen vid Kedjeföretag 
1, Kedjeföretag 2, Högprofil-företag 1 och Högprofil-företag 2.  
 
Samtliga företag var varierande i målgrupp, produkter, antal anställda samt omsättning. 
Kedjeföretag 1 var av intresse på grund utav deras långa historia inom branschen samt höga 
omsättning. Kedjeföretag 2’s tillväxt under de senaste åren samt dess storlek var av intresse. 
Högprofil-företag 1 blev särskilt intressant då de nyligen genomgått en förändring i 
varumärkesprofilen samt att de är i stadig tillväxt. Samt att Högprofil-företag 2, som relativt 
nyetablerat företag i jämförelse med de övriga tre, blev intressant då de snabbt har etablerat sig 
omkring modejättarna i branschen. Alla företag erbjuder olika produkter med varierande 
kvalitetsgrad men är alla grundade, samt har huvudkontor och butiker, i Sverige.  
 
För att säkerställa att de respondenter som deltog i studien kunde bidra med insikt och kunskap 
inom undersökningsområdet, valdes respondenterna ut med förbehållet att de skulle arbeta med 
företagets varumärkesbyggande principer på en daglig basis. För att möta studiens syfte och 
forskningsfrågor söktes därför respondenter som hanterar arbetet med både planering utav 
varumärkesbyggande principer och arbetet kring implementeringen utav varumärkesbygget i 
företagets egna fysiska butiker. Valet av respondenter föll därför på en representant från 
marknadsavdelningen, vars primära arbete syftar i att planera, samt en butikschef, vars primära 
arbete syftar till att implementera.  
 

Urvalet av butiker utgick från att samtliga skulle vara belägna i Stockholms innerstad då 
jämförbara resultat från intervjuerna önskades. Tre av fyra intervjuer med butikscheferna 
skedde i Stockholms innerstad. När kontakten sedan inleddes med butikschefer från 
Kedjeföretag 1 meddelade de att de inte kunde medverka på en intervju på grund utav 
terrordådet som då just skett i Stockholm. De förklarade att de hade prioriteringar i att hjälpa 
och stötta sina anställda och hänvisade oss därmed till en butikschef i Göteborg.  

 
2.5 Intervjuguide 

Vid semistrukturerade intervjuer ställs, som tidigare nämnts, fasta frågor men med möjligheten 
för respondenterna att svara fritt utan att känna sig begränsade (Harboe, 2013). I en 
ostrukturerad eller semistrukturerad intervju kan en så kallad intervjuguide vara behjälplig. En 
intervjuguide är en lista över teman eller frågeställningar som bör avhandlas under en intervju 
(Bryman & Bell, 2007). Genom att skapa en intervjuguide och utgå från denna under intervjun, 
tillåter det intervjuaren att på ett fördelaktigt sätt bibehålla fokus på ämnet samtidigt som 
intervjun blir flexibel (Ibid.). 
 
Med hjälp av en intervjuguide kunde möjligheten att styra intervjun behållas och säkerställa att 
intervjun höll sig inom de fyra teman som ligger som grund för studien. Då intervjuerna utfördes 
på två representanter från respektive företag, en butikschef och en representant från 
marknadsavdelningen, utformades två olika intervjuguider för att anpassa frågorna till den 
specifike respondenten. Utöver dessa två fasta intervjuguider, utvecklades en tredje enskild 
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intervjuguide för marknadschefen på ett av företagen då denne hade begränsade möjligheter att 
bidra med sina svar. Alla intervjuguider utformades utifrån den tematiserade teoretiska 
referensram som ligger som grund för denna studie. De teman som ansågs relevanta för att möta 
vårt syfte och forskningsfrågor delades upp i fyra kategorier; Varumärkesbygge, 
Marknadskommunikation, Intern kommunikation och Den fysiska butiken.  

 
2.5.1 Marknadsavdelningens Intervjuguide 

För att få en bredare uppfattning om respondentens tidigare erfarenheter och roll på det 
specifika företaget ställdes inledande frågor om dennes roll på företaget och erfarenheter av 
tidigare arbete inom modebranschen, samt det arbete som är av relevans för denna studie. Under 
de fyra kategorier som låg som grund för studien så ställdes mellan tre till sju öppna frågor 
under varje kategori där respondenterna fick möjlighet att berätta fritt om hur arbetet ser ut.  
 
Kategorin om varumärkesbygge berör företagens planering såväl som dess implementering om 
företagets varumärkesbyggande principer. De frågor som berör företagens 
marknadskommunikation var anpassade för att riktas mot just det ämnet. För att få en klar bild 
om hur kommunikationen mellan medarbetarna ser ut på respektive företag ställdes frågor om 
hur den interna kommunikationen ser ut, gällande både frekvens, innehåll och kanaler. Det låg 
även i författarnas intresse att få en uppfattning om i hur stor utsträckning 
marknadsavdelningsrepresentanten var delaktig i strategiska beslut angående den fysiska 
butiken, och det ställdes därmed även tre fasta frågor på detta temat, med rum för följdfrågor.  

 
2.5.2 Butikschefernas Intervjuguide 

Den intervjuguide som låg till grund för intervjuerna med respektive butikschef var uppbyggd 
med marknadsavdelningens intervjuguide som grund. Då de två representanterna från varje 
företag besitter olika arbetsuppgifter och roller på företaget så anpassades frågorna därefter. 
Detta gjorde det naturligt att intervjuguiden, som utformades till butikscheferna, berörde 
implementering av företagets varumärkesbyggande principer mer än den grundläggande 
planeringen kring den. Även de frågor som berörde marknadskommunikationen blev mer 
anpassad mot implementeringen än mot planeringen. Frågorna som behandlade intern 
kommunikation och den fysiska butiken kunde ställas på samma sätt till butikschefen som till 
marknadsavdelningsrepresentanten, med undantag för små ändringar.  

 
        2.6 Intervjuernas genomförande 

Den inledande kontakten med alla företag skedde via mejl eller per telefon. Vidare 
skedde samtliga intervjuer med de utvalda representanter från respektive företag personligen, 
med undantag för en som istället genomfördes via mejl. Svaren från mejlintervjun blev 
automatiskt kortare eftersom möjligheten att ställa några följdfrågor inte fanns: detta på grund 
av att den marknadschef som kontaktades inte hade möjlighet för en löpande konversation. 
Under de intervjuer författarna hade möjligheten att träffa respondenten personligen skedde alla 
i lugna miljöer på de respektive företagens huvudkontor, i deras butiker eller på ett närliggande 
café. Samtliga intervjuer, förutom den som skedde via mejl, genomfördes semistrukturerade. 
Alla sju personliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. De transkriberade 
intervjuerna blev totalt 34 sidor och mejlintervjun en sida. Under intervjuernas gång fördes även 
anteckningar, detta för att inte behöva avbryta respondenten för att ställa följdfrågor.  
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Företag 
   

Respondent 
   

Plats  
 
 

Datum 
 
  

Tid 
 
  

Antal 
transkriberade 
sidor 
   

Kedjeföretag 1  Marknadschef 
   

HQ - 
Göteborg
  

03-05-17 
 
  

00:43:27 
 
  

5 
   

Kedjeföretag 1 Butikschef  Butik - 
Göteborg
  

03-05-17 00:37:04 4,5  

Kedjeföretag 2 Marknadschef Mejl 24-04-17 - 
 
  

-  

Kedjeföretag 2 Butikschef  Butik - 
Stockholm 

28-04-17 00:32:48
  

4  

Högprofil-
företag 1 

Marknadschef 
   

HQ Borås 
 
  

02-05-17 
 
  

00:52:21 
 
  

6 
   

Högprofil-
företag 1 
   

Butikschef 
   

Café - 
Stockholm 
 
  

28-04-17 
 
  

00:29:42 
 
  

4 
   

Högprofil-
företag 2 
   

Varumärkes- 
& Produktchef 
   

HQ Borås 
 
  

02-05-17 
 
  

00:54:33 
 
  

6 
   

Högprofil-
företag 2 
   

Butikschef 
   

Butik 
Stockholm 
 
  

28-04-17 
 
  

00:41:20 
 
  

4,5 
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     2.7Avgränsningar 
Eftersom varumärken existerar inom alla branscher har en avgränsning genomförts och syftar 
till att endast behandla företag inom mode- och textilbranschen då de är mest lämpliga för 
författarnas utbildning, och följaktligen för denna studie. Studien avser att endast behandla 
varumärken inom den svenska modebranschen eftersom det är inom detta område författarnas 
utbildning grundar sig. Dessa modeföretag arbetar alla med att producera textilier som 
beklädnad och tillhörande accessoarer.  
 
Samtliga företag är aktiva inom modebranschen och erbjuder textilprodukter till sina kunder, 
men för att vidare underlätta för läsaren har vi valt att endast benämna dessa företag som 
modeföretag då vi tror att kombinationen av orden annars kan störa läsningen. 
 

2.8 Analysens genomförande 
För att underlätta analyseringen av det insamlade materialet transkriberades alla intervjuer. När 
allt material var transkriberat kategoriserades svaren för att lägga in respektive svar under den 
tematiserade teoretiska referensramen. Intervjuguiden var, som tidigare nämnts, redan uppdelad 
i dessa teman för att säkerställa att författarna fick tillräckligt med information från 
respondenterna inom varje ämne. Vid analysen av svaren märktes dock att respondenterna 
nämnde saker som passade bättre in under någon av de andra rubrikerna i tematiseringen, därför 
behövde svaren struktureras upp ytterligare trots en tematisering i intervjuguiden. Svaren 
ställdes sedan i relation till den tidigare forskning som presenterats under varje kategori i den 
tematiserade teoretiska referensramen. I analysen valdes citat ut från intervjuerna för att 
exemplifiera teorin, något som enligt Dysthe et.al, (2011) ökar trovärdigheten inför läsaren.  

 
2.9 Metod- och källkritik 

Då respondenterna till undersökningen valdes utifrån ett bekvämlighetsurval är författarna till 
denna studie medvetna om de nackdelar som metoden medför. Risken för ett snedvridet utfall 
finns, samt att svaren på undersökningen inte går att generalisera i samma utsträckning (Bryman 
& Bell, 2011; Christensen, et al., 2012).  
      
Företagen som valts ut för studien gav begränsad tid för intervjuer. För att hålla de tidsramar 
som angetts kan intervjuerna uppfattas som aningen korta. Däremot täckte den förberedda 
intervjuguide väl in det undersökta området och det insamlade resultatet går att jämföra med 
varandra då frågeställningarna, med ett undantag, var de samma. Hos ett av företagen skapades 
en kortare intervjuguide då marknadschefen på Kedjeföretag 2 inte hade möjlighet för ett 
personligt möte och valde att besvara vår intervju via mejl. Intervjuguiden utformades i detta 
fall så att den skulle täcka den tematiserade teoretiska referensramen och därmed möjliggöra 
en analys. 
 
Vid urvalet av butikschefer låg det i författarnas intresse att genomföra samtliga intervjuer i 
Stockholms innerstad. Som tidigare nämnt så var detta inte möjligt och därför genomfördes en 
utav intervjuerna i Göteborg. Värt att poängtera så ser författarna av denna studie inte att detta 
skulle påverka resultatet då Göteborg är Sveriges andra största stad, därför kan det tänkas att 
utfallet blir likartat.  
 
Vidare finns det en medvetenhet om att vissa källor som använts i studien har tidigare 
utgivningsår än andra, några sträcker sig så långt som tillbaka till 1970 och 80-talet. Det är av 
relevans att poängtera att detta har uppmärksammats. Däremot har ett beslut tagits om att inte 
lägga för mycket vikt vid källornas årtal då den litteratur det berör är skrivna av så pass erkända 
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forskare inom ämnet; samt att källorna citeras än idag och att de i samtliga fall har stöttats av 
senare litteratur.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 
I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen som ligger till grund för studiens 
utförande att beskrivas. Den teoretiska referensramen är tematiserad och uppdelad i fyra olika 
teman. De fyra begreppen är; Varumärke, Marknadskommunikation, Intern kommunikation 
och Den fysiska butiken. Dessa begrepp har legat som grund vid utformningen av intervjufrågor 
samt har styrt valet av vetenskapliga källor och tidigare forskning. Det redovisas även för 
författarnas tolkning av begreppens samband och dynamik. 

 
 

3.1 Varumärke 
Ett varumärke kan beskrivas som ett namn, term, bild, symbol, design eller någon form av 
kombination av dessa element, med syfte att identifiera produkterna från ett specifikt företag 
och urskilja dessa från andra produkter från andra företag (Kotler & Keller, 2012). Varumärken 
är värdefulla immateriella tillgångar som erbjuder ett antal fördelar för såväl kunder som 
företag, samt behöver hanteras noggrant. Nyckeln till varumärkesbygge är att kunderna 
uppfattar skillnader mellan olika varumärken inom en produktkategori (Ibid.). Ett varumärke 
hjälper kunden att identifiera en produkts tillverkare eller källa, samtidigt som det tillåter dem 
att tilldela ansvar för dennes prestanda till en viss tillverkare eller distributör (Ibid.). Ett 
varumärke är även en produkt eller tjänst vars dimensioner skiljer sig från andra produkter eller 
tjänster, utformade för att tillgodose samma behov hos kunden. Skillnaderna kan beröra allt 
från funktionalitet och rationalitet, vara konkreta eller direktrelaterade till produkten eller 
servicens prestanda för företaget i fråga. Det kan även innebära symboliska, känslomässiga eller 
immateriella skillnader, då beroende på vad varumärket representerar (Kotler & Keller, 2012.). 
Varumärket är, enkelt förklarat, en genväg i kommunikationsprocessen (Nilson, 1999).  
 
Varumärket är ett av företagets mest värdefulla immateriella tillgångar, det är därför essentiellt 
att marknadsavdelningarna till varje respektive företag hanterar varumärkets värde korrekt 
(Kotler & Keller, 2012). Det är även viktigt att tro på det varumärket som byggs för ett lyckat 
arbete (Horst & Duboff, 2015). Det ska vara tydligt att både vilja och kunna förklara sitt 
varumärke för kunder och varför företaget gör på sitt specifika sätt och att stå bakom det 
varumärkesarbetet som sker. Det är dessutom både en konst och en vetenskap att bygga ett 
varumärke, det kräver noggrann planering, ett djupt långsiktigt engagemang samt en kreativt 
utformad och genomförd marknadsföring för att förmedla detta arbete vidare (Kotler & Keller, 
2012). 
 
Varumärkets värde och betydelse för en organisation kan ses genom de marknadsfördelar som 
skapats genom varumärket (Keller, 2009). Vid en akademisk forskning dokumenterades ett 
brett spektrum av potentiella fördelar med att ha ett starkt varumärke (Hoeffler & Keller, 2003). 
Dessa ansågs bland annat vara; förbättrade perceptioner av produktprestanda, mindre sårbarhet 
för konkurrenskraftiga marknadsföringsåtgärder och marknadsföringskriser, större marginaler, 
större kundlojalitet, mer elastisk kundrespons på prissänkningar och oelastisk kundrespons på 
prishöjningar, ytterligare licenser och varumärkesförlängningsmöjligheter, samt ökad 
effektivitet på marknadsföringskommunikation. Beroende på ett företags egen 
marknadsföringsförmåga, resurser, marknadsförhållanden och de sammanhang de är 
verksamma inom, varierar förmågan att realisera dessa fördelar (Keller, 2009). Ett exempel kan 
vara att vissa företag står inför starka konkurrenskraftiga utmaningar som därmed minskar 
sannolikheten att uppnå dessa varumärkesfördelar. 
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Idag arbetar företag mycket med att bygga starka varumärken eftersom att det är ett 
framgångsrikt sätt att väcka uppmärksamhet på marknaden och därför ses varumärkesbygge 
som en utav grundpelarna i marknadsföring (Rahman, 2014). Det finns ett stort utbud av 
tillsynes likartade produkter på marknaden (Nilsson, 1999) vilket resulterar i att det blir allt 
svårare för företag att differentiera sig enbart genom produkt eller tjänst, därför ses det mer som 
en nödvändighet att företag aktivt arbetar med att skapa och upprätthålla en varumärkesprofil 
(Rahman, 2014; Melin, 1999).  
 
Lee Yohn (2016) har fastställt de sju varumärkesbyggande principer som hon anser är viktigast. 
Hon påstår att dessa principer är lika viktiga för företagets försäljningssiffror, hållbarhet och 
integrerad verksamhet som för varumärkesbyggande, men nämner även den anställda butiks- 
och säljpersonalen som en väldigt stor del i lyckade varumärken. Dessa principer består av; 
 
1. Lyckade varumärken uppstår inifrån. Företag med lyckade varumärkesbyggen har en 
stark grund i sina anställda som alla tror på varumärket och bidrar till att föra vidare varumärket 
till slutkunden. 
 
2. Lyckade varumärken undviker att endast sälja produkter; med en god grund anställda 
bidrar dessa även till att sälja en personlig relation mellan slutkund och varumärke. God 
säljpersonal säljer inte endast varumärkets produkter utan även känslor och varumärkeshistoria, 
och genom detta adderar de värde för kunderna. 
 
3. Lyckade varumärken undviker trender i den mån att de inte imiterar, utan innoverar. 
Lyckade varumärken följer inte efter vad andra varumärken gör. God säljpersonal erbjuder 
kunderna unika upplevelser baserat på att informera kunderna om sådant de inte redan visste, 
och därigenom adderar värde till kundens köp. 
 
4. Lyckade varumärken jagar inte efter kunderna, de attraherar istället rätt kundgrupp 
som är passande för sitt varumärke. Lyckade varumärken kan inte tillfredsställa alla 
potentiella kunder, utan fokuserar istället på att locka de som delar varumärkets åsikter och 
värderingar; och genom detta skapar sin kundbas. 
 
5. Lyckade varumärken lägger märke till de små detaljerna. God säljpersonal skapar 
extraordinära upplevelser som förkroppsligar varumärket de representerar. God säljpersonal är 
medvetna om att de kan stärka varumärket i sitt möte med kunden genom att addera värde i 
säljprocessen, de uppsöker möjligheter att influera kunden i varumärkets värderingar och får 
denne att känna igen sig och därmed skapa långa relationer. 
 
6. Lyckade varumärken engagerar sig inte i tvivelaktiga affärsmetoder och försöker 
sedan kompensera för dem genom välgörenhetsverksamheter och sociala 
ansvarsprogram, de skapar istället en positiv social inverkan på sättet att utforma och 
driva sina affärer. Här kan även god säljpersonal lyfta sina kunder genom att inte endast sälja 
en produkt, utan för att göra även kunden framgångsrik. Lyckade varumärken vet om att varje 
kundmöte inte alltid leder till försäljning, men om mötet mellan säljpersonal och kund har gått 
rätt till kommer kunden förmodligen att återvända i konsumerande syfte. 
 
7. Till sist nämner Lee Yohn (2016) att lyckade varumärkens säljpersonal ger det unika 
värdet av varumärket vidare till kunden. Många säljare kan känna sig pressade för att endast 
göra affärer med kunden men om säljpersonalen är övertygade om varumärkets värde, 
medverkar de till att även kunderna att förstår detta värde. 
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3.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är ett begrepp som innefattar hur företag kommunicerar till sin 
marknad och till sina kunder (Kotler & Keller, 2012). Det handlar om hur, vart och när företagen 
väljer att informera och påminna sina, nuvarande- samt potentiella-, kunder om företagets 
existens. Det finns mängder med olika kommunikationsalternativ för företag idag och dessa 
kan vara allt ifrån direkt marknadsföring, reklam, annonsering, PR m.fl. (Ibid.) Reklam och 
annan direkt marknadsföring har störst påverkan på varumärkesbygge genom att den skapar 
relationer till sina kunder, där marknadskommunikation hjälper till att skapa synlighet, öka 
trovärdighet och därmed skapa ett rykte (West et al, 2015). Målet med ett företags 
marknadskommunikation är att skapa en reaktion hos kunden och därmed åstadkomma en 
försäljning, därför är det viktigt att företagen arbetar kontinuerligt med sin 
marknadskommunikation för att säkerställa att rätt kund utsätts för rätt budskap, vid rätt plats 
och vid rätt tillfälle (Kotler & Keller, 2012).  
 
När det diskuteras kring marknadsföring idag pratas det främst om två olika typer utav 
varumärkesstrategier; direkt och indirekt marknadsföring (Kambhampati et. al. 2016). Direkt 
marknadsföring innebär att produkten som företaget i fråga vill sälja själv står i fokus och det 
finns mycket få distraherande moment eller andra faktorer som på något sätt stjäl 
uppmärksamheten från själva produkten. Indirekt marknadsföring innebär därför att företaget 
använder sig utav komplement i sin marknadsföring för att väcka uppmärksamhet. Dessa 
komplement kan bestå utav vilka andra yttre attribut som helst, men vanligast är att företag 
väljer att använda sig av människor för att marknadsföra produkten i sin reklam (Ibid.). 
 
Företag säljer även sina produkter genom en mängd direkta och indirekta kanaler. Reklam som 
når ut till den stora massan är inte i närheten av lika effektiv som den en gång var, företagen får 
därför utforska nya former av marknadskommunikation (Kotler & Keller, 2012). 
Kommunikationen består till stor del av vad kunderna vill ha och förmedlar till företagen, så 
företagen sedan kan mätta dessa efterfrågade behov. I takt med att företagen förändrar sin 
marknadskommunikation ändras även deras marknadsorganisation. Marknadsföring är inte 
längre någonting endast en avdelning av ett företag arbetar med, utan någonting som involverar 
hela företaget (Ibid.). Det styr idag företags visioner, utförande och strategiska planering, och 
innefattar kundernas behov och hur dessa ska tillfredsställas (Ibid,); såväl som det handlar om 
att stärka varumärket samtidigt i detta arbete. Lyckad marknadsföring uppstår endast när alla 
avdelningar av ett företag arbetar enhetligt för att nå de uppsatta målen (Ibid.). 
 
Värt att ha i åtanke inom marknadsföring och reklam är att det finns tydliga strategiska 
skillnader vid marknadsföring av modeprodukter framför andra produkter (Kambhampati et. al. 
2016). Vid marknadsföring av de flesta andra produkter ligger det mycket fokus på att framhäva 
produktens nödvändigheter, finesser och kvaliteter medans vid modeannonser handlar en 
mycket stor del om att möta målgruppens smaker och känslor (Ibid.). En ökad effektivitet på 
marknadsföringskommunikation är därmed en fördel vid starka varumärken (Keller, 2009).  

 
3.3 Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen inom ett företag är en central del för dess överlevnad. Intern 
kommunikation inkluderar och innefattar all slags interaktion och alternativa kommunikativa 
processer som sker inom organisationen (Linke & Zerfass, 2011). Denna kommunikation kan 
komma att uttryckas i skrift, tal eller virtuellt och kan ske individuellt eller i grupper (Orsini, 
2000). En effektiv intern kommunikation innebär att “(...) alla medlemmar i en organisation 
arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och assisterar varandra effektivt.” (Hume, 2007, 
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s. 4). Hume (2007), Constantin & Baias (2015) och Anon (2008) är alla eniga om att intern 
kommunikation gynnar organisationen på flera olika sätt. Intern kommunikation kan öka 
medvetenhet, stärka fokus och självförtroende i arbetet samt förbättra attityder (Ibid.) 
 
Idag undersöks och forskas det allt mer om intern kommunikation och de anställdas stora roll i 
organisationen, kommunikation mellan medarbetare kan till och med ha en större roll än 
företagets visioner och mål i sig (Constantin & Baias, 2015). Det är självklart ytterst väsentligt 
att ett företag har tydliga mål och visioner, men de människor som arbetar med att försöka 
säkerställa att dessa mål och visioner ska nås, måste vara väl medvetna om de (Ibid.). Intern 
kommunikation, eller internt varumärkesbygge som vi även kan kalla det för, består av 
aktiviteter och processer som informerar och inspirerar de anställda om varumärket (Kotler & 
Keller, 2012). När de anställda tror på varumärket blir de även mer motiverade till att arbeta 
hårt och känner lojalitet till företaget. Varumärkesprofilen och löften kring varumärken kommer 
inte att levereras fram till slutkund om inte alla i företaget andas varumärket och vad det står 
för (Kotler & Keller, 2012). Några viktiga aspekter kring internt varumärkesbygge är bland 
annat att välja rätt tillfälle, stora förändringar är ideala tillfällen för att fånga medarbetarnas 
uppmärksamhet och öka deras kreativitet via exempelvis utbildningar och tävlingar. Det är även 
viktigt att koppla samman internt samt externt varumärkesbygge, och hur dessa kommuniceras. 
Om de två inte samspelar visar det på ett misslyckat varumärkesbygge. Den sista aspekten kring 
internt varumärkesbygge och kommunikationen utav den är att väcka varumärket till liv för de 
anställda (Ibid.). Intern kommunikation ska vara informativ och energiberikande för att 
generera en passion till varumärket. 
 
För medarbetarna inom organisationen eller företaget är kommunikation av stor vikt då den 
skapar möjligheter att övertyga och skapa lojalitet men kan även få medarbetarna att uppnå en 
ökad känsla av tillfredställelse på arbetsplatsen (Kotler & Keller, 2012., Linke & Zerfass, 2011). 
Denna trivsel genererar i sin tur en positiv bild av företaget till slutkund och ofta ligger 
aktiviteter som informerar och inspirerar de anställda till grund för denna positiva upplevelse 
(Kotler & Keller, 2012.). Detta kan även kallas för utbildningar som företag tar sina anställda 
igenom för att säkerställa att varumärkesprofilen följs. Företag som brister i utbildningen av sin 
personal kan därmed förstöra även de bästa förutsättningarna för varumärkesbygge, då 
personalen inte får tillräckliga kunskaper om varumärkesprofilen (Ibid.). Är alla medarbetare 
väl informerade om vilken typ av företag det är och vilka värderingar som finns blir de 
automatiskt fokuserade på att nå samma mål (Constantin & Baias, 2015).  
 
När det pratas om kommunikation inom organisationer finns det två typer av kommunikation 
som berör två typer av organisationer; “Mechanistic Organizations” och ”Organic 
Organizations” (Daneci-Patrau, 2011). ”Mechanic Organizantions” är de organisationer som 
styrs genom ett hierarkiskt kommunikationssätt. Detta kommunikationssätt förekommer 
vanligtvis i stora organisationer och här sker kommunikationen vertikalt. Det skulle kunna 
beskrivas enklast som att den nedåtriktade kommunikationen, den information som ledningen 
vill att företagets medarbetare skall ta del av, sker via organisationens ledning. Samtidigt som 
den uppåtriktade kommunikationen, den informationen som medarbetarna vill att 
organisationens ledning ska ta del av, sker via representativa grupper (Ibid.). I dessa 
organisationer bygger alltså kommunikationen på en hierarkisk struktur. ”Organic 
Organizations” bygger på ett kommunikationssätt som är både vertikalt och horisontellt. Denna 
typen av kommunikation tenderar att förekomma i mindre organisationer och bygger mer på 
relationer till medarbetarna än hierarki och auktorisering (Ibid.). Dessa två typer av 
kommunikation behöver nödvändigtvis inte vara direkt kopplade till en stor, alternativt liten, 
organisation; men fenomenen är de vanligast förekommande och många forskare inom ämnet 



 

- 15 - 

nämner att det blir allt vanligare att organisationer försöker övergå från vertikal till 
horisontell/vertikala ledningsstrukturer (Ibid). 
 
Lyckad marknadsföring inser vikten av de interna marknadsaktiviteterna och att de kan vara 
lika viktiga, om inte ännu viktigare, än de som sker ut från företaget (Constantin & Baias, 2015., 
Kotler & Keller, 2012). 

 
3.4 Den fysiska butiken 

Köparen påverkas av den totala köpupplevelsen som innefattar tjänster, reklam, bilder och 
andra funktioner som följer med produkten (Kotler, 1973). Faktum är att en av de viktigaste 
egenskaperna hos den totala produkten är den plats där den köps och/eller konsumeras (Ibid.). 
I vissa fall är platsen, mer specifikt stämningens atmosfär, mer inflytelserik än själva produkten 
i köpbeslutet, i vissa fall är atmosfären alltså den primära produkten (Kotler, 1973., Underhill, 
2009.). Vidare kan atmosfären definieras som den ansträngning som görs för att designa en 
köpmiljö som producerar och väcker specifika känsloladdade emotioner som ökar 
sannolikheten att ett köp utförs (Kotler, 1973., Nordfält & Offesson, 2007., Underhill, 2009.). 
 
Konkurrensen kring kundernas uppmärksamhet idag ökar dessutom stadigt och företag lägger 
därmed ned mer resurser på sin marknadsföring, detta främst för att säkerställa att produkterna 
som företaget erbjuder presenteras rätt för kunderna och att det stämmer överens med företaget 
i övrigt en enhetlig varumärkesprofil (Haug & Münster, 2015). Tidigare forskning inom 
serviceorganisationer visar även på att samma fysiska miljö som påverkar och kommunicerar 
med kunderna även påverkar personalen (Baker, Berry & Parasuraman, 1988) och deras 
nöjdhet, produktivitet och motivation (Sundstrom & Altman, 1989). 
 
Kreativitet i samband med detaljhandelns fysiska miljö och funktionen som designen bär för att 
forma denna miljö kan vidare diskuteras. Relationen mellan kreativitet och detaljhandel har inte 
alltid har varit stark och att kreativiteten är tydligast kring de produkter som företagen säljer 
och inte så mycket företagen i sig själva (Kent, 2007). Möjligheten att snabbt kunna erbjuda 
kunder nya produkter på marknaden har varit en viktig framgångsfaktor, speciellt då inom 
modebranschen eftersom trender ständigt förändras. För att företagen skall kunna överleva 
måste de följa med i denna trendutveckling.  
 
Även ett utvecklat varumärke har blivit en mer nödvändig organisatorisk resurs idag, detta till 
stor del på grund av att kunderna har blivit en allt större del av detaljhandelns värdeskapande 
process (Kent, 2007). Förr låg företagets fokus på produkterna, men idag blir det allt mer tydligt 
att fokus har förflyttats från produkterna till den individualiserade erfarenheten; alltså 
kundernas upplevelse vid besök i detaljhandelns butiker (Ibid.). Designbeslut kan dessutom 
påverka flera andra i sin tur, men om butiksdesignen jämförs med produktdesignen så ökar 
möjligheterna för problemlösning i butiksdesignen, då det är enklare att förändra inom ett 
företag (Ibid.). 
 
För att modeföretag skall lyckas skilja sig från sina konkurrenter, ej enbart med produkt, 
koncept etc, är visual merchandising ett bra sätt att lyckas differentiera sig med (Choo & Yoon, 
2015). Begreppet har definierats som “an activity which coordinates effective merchandise 
selection with effective merchandising display” (Opris & Bratucu, s.1, 2013). För att definiera 
arbetet kring visual merchandising skulle det kunna exemplifieras till de visuella medel, 
relaterade till varumärkets image, som uppfattas av hjärnan med hjälp av ögonen (Bell & 
Ternus, 2012). Visual merchandising var en gång riktat mot de dekorativa delarna av butiker 
men innebär idag säljfrämjande aktiviteter som rör den fysiska butiksytan (Ibid.). Dessa kan 
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beröra butiksdesign, produkternas placering, den övergripande atmosfären i butiken och 
företagets varumärkesimage och syftar till att presentera ett företags produkter och presentera 
dem på bästa sätt (Bell & Ternus, 2012, Opris & Bratucu, 2013). I större detaljhandelsföretag 
är visual merchandising idag en del av den centrala marknadsföringen. Ett annat sätt att beskriva 
det på är att visual merchandising är ett hjälpmedel för att främja försäljningen av varor (Ibid.). 
 
Butikens interiör och exteriör är två stora områden som kräver visual merchandising för att 
tillfredsställa de faktiska och emotionella behoven hos kunden. Komponenter som 
färgkombinationer, produktplacering, ljussättning, skyltdockor och hyllor etc. ska alltså hjälpa 
till att skapa shopping-vänliga beteenden och atmosfärer för kunden (Strategic Direction, 2012., 
Nordfält & Offesson, 2007). Trots denna icke verbala kommunikationsform är det ett effektivt 
sätt för företag att skapa en dominant position och vinna marknadsandelar (Babin & Attaway, 
2000., Kotler, 1973., Nordfält & Offesson, 2007, Strategic Direction, 2012). Med visual 
merchandising lägger företag ner mycket tid på att skapa en unik och tilltalande atmosfär för 
kunden som förhoppningsvis skall leda till köp, butikslojalitet och därmed återköp (Kotler, 
1973., Strategic Direction, 2012., Underhill, 2009.) 
 
3.5 Begreppens samband 

 

 
 

Modellen som har skapats inför denna studie om hur varumärkesbyggnaden fungerar involverar 
HQ (Huvudkontor) och marknadsavdelningen för planeringen över den aktivitet som ska 
genomföras, detta kommuniceras sedan internt till de medarbetare som står i butik (Den fysiska 
butiken) som sedan står för implementeringen utav det som planerats. Samtidigt sker det 
marknadsaktiviteter från både huvudkontoret och den fysiska butiken och påverkar därmed 
samtliga aktiviteter inom företag.  
 
Den interna kommunikationen i modellen syftar till den kommunikation mellan 
marknadsavdelning och den fysiska butiken. I modellen illustreras en tvåvägskommunikation 
som syftar till att medarbetarna integrerar och kommunicera med varandra inom 
företaget.  Butiken representerar den fysiska plats där företagen bedriver sin verksamhet mot 
slutkund. I modellen symboliserar Marknadskommunikation samtliga aktiviteter som företaget 
bedriver i syfte till att marknadsföra sig mot sin marknad. Varumärke och dess uppbyggande 
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förekommer i samtliga aktiviteter som ett företag genomför. I modellen illustreras Varumärket 
som något som genomsyrar hela företaget och dess verksamhet. 
 
Modellen syftar till att betona vikten av ett samspel mellan de olika begreppen. Begreppen 
samspelar på så sätt att Varumärket är något som är konstant och återkommer i företagets alla 
aktiviteter, här är den Interna kommunikationen av stor vikt för att säkerställa att samtliga 
medarbetare inom företaget har fått en enhetlig bild utav vad det är som varumärket ska 
förmedla. Inte förrän en enhetlig bild har uppnåtts kan lyckade marknadsaktiviteter genomföras, 
via företagets marknadsföringskanaler såväl som i deras egna fysiska butiker.  
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4. Resultat och analys 
 

 
I följande avsnitt kommer det resultat som framkom under intervjuerna att redogöras för, sedan 
kommer dessa svar ställas i relation till den tidigare forskning som finns kring ämnet. 

 
 
4.1 Beskrivning av fallstudieföretag 

Som tidigare nämnt ligger två kedjeföretag samt två högprofilerade företag som grund för denna 
studie. Kedjeföretagen arbetar endast med försäljning genom sina egna butiker och bedriver 
verksamhet både i och utanför Sverige. De två högprofilerade-företagen har ett fåtal egna 
butiker men arbetar främst via återförsäljare. Dessa egna butiker är så kallade profilbutiker eller 
flagship stores där företagen själva säkerställer att deras varumärke tydligt uttrycks. Högprofil-
företag 1 har fem egna butiker där en ligger i Stockholms innerstad, en ligger i utkanten av 
Stockholm samt tre butiker på olika platser i Skåne. Högprofil-företag 2 har två egna butiker, 
dessa är båda belägna i Stockholms innerstad. Nedan kommer företagens tillkomst samt 
bakgrund att beskrivas innan vi redovisar de resultat som framkommit under intervjuerna och 
sätta detta i relation till tidigare forskning. 

 
4.1.1 Kedjeföretag 1  

Företaget som öppnade sin första butik i Västsverige 1954, sålde ursprungligen underkläder. 
Idag har verksamheten utökats från underkläder till att nu omfatta dam-, barn- och underkläder 
samt kosmetik och hudvård för “modeintresserade kvinnor”. Idag har företaget över 5000 
medarbetare, 500 fysiska butiker och utplacerade på 18 marknader. På deras hemsida beskriver 
de sig själva som “en av Europas ledande modekedjor”.  

 
4.1.2 Kedjeföretag 2 

Kedjeföretag 2 startades 1997, även de, i Västsverige, då med fokus på feminina trikåplagg. 
Idag, 20 år senare har företaget breddat sortimentet till att omfatta både kläder och accessoarer 
till “stilmedvetna kvinnor” och är verksamma i över 30 länder, 180 butiker som tillsammans 
har över 2000 anställda.  

 
4.1.3 Högprofil-företag 1 

1928 grundades företaget av ett gift par i Mellansverige. Än idag huserar företaget i det 
ursprungliga lokalerna och det det är idag grundarnas barnbarn som är VD vilket gör att 
företaget fortfarande kan ses som ett familjeföretag. Idag är företaget verksamma på 49 
marknader världen över och representeras i några av världens mest exklusiva butiker. År 2016 
lanserade företaget en uppdaterad grafisk profil och ett nytt butikskoncept. De genomgick 
namnbyten på sina kollektioner samt lanserade en ny kollektion för de mer lediga tillfällena, 
detta för att kunna erbjuda mångsidiga skjortor för “alla tillfällen i livet”.  

 
4.1.4 Högprofil-företag 2 

Namnet på företaget kommer från en gammal herrekipering som låg belägen på Hamngatan i 
Stockholm mellan slutet av 1940-talet och början på 1970-talet. Denna butik attraherade 
klädmedvetna män i alla åldrar och från alla delar av landet med passion för engelskt hantverk. 
Under våren 2013 introducerades även en dam linje, en kollektion som delar samma filosofi 
som herrkollektionen men inriktad mot en kvinnlig målgrupp. Antalet anställda på företaget 
uppgavs i april 2016 att vara 28. 
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4.2 Varumärke 

Lee Yohn (2016) har fastställt sju varumärkesbyggande principer där den första lyder; 
“Lyckade varumärken uppstår inifrån.” och syftar till att lyckade varumärkesbyggen har en 
stark grund i sina anställda, som alla tror på varumärket och bidrar till att föra vidare varumärket 
till slutkund. Som framkommit från intervjuerna med samtliga butikschefer anser även de att 
denna fråga är essentiell; att det är i butiken, och i mötet med slutkunden som butikspersonalen 
har en möjlighet att påverka, informera och utbilda kunderna om varumärket. Högprofil-företag 
2 varumärkes- och produktchef beskriver det som; 
 

“Oerhört viktigt att vara väldigt tydlig och konsekvent i hur man ser ut och vad man 
gör och vad man kommunicerar.” “(...) vi har liksom aldrig rubbat på vad som är vi 
och vad vi står för.” - Högprofil-företag 2 varumärkes- och produktchef, 2017 

 
Men det är inte endast butikspersonalens bemötande mot kunderna i butik som vi tolkar denna 
varumärkesbyggande princip som; även interna utbildningar, med syfte att informera och 
utbilda de anställda kring varumärkesprofilen är av hög relevans för att personalen sedan ska 
kunna föra vidare företagets önskade bild mot kunderna. 
 
Något som var gemensamt för våra två representerade högprofilerade företag var vikten av 
kvalitet i deras produkter. Vi anser det därför att vara av intresse att ställa i relation till 
ytterligare en utav Lee Yohns (2016) varumärkesbyggande principer; “2. Lyckade 
varumärken undviker att endast sälja produkter; med en god grund anställda bidrar 
dessa även till att sälja en personlig relation mellan slutkund och varumärke.”. Som detta 
påstående säger är det inte endast produkten som ligger till grund för det framgångsrika 
varumärkesarbetet. Personalen har även en väldigt stor påverkan på kundernas uppfattning om 
varumärket och därmed varumärkets framgång. Däremot anser vi att det är av relevans att 
nämna att båda våra representerade högprofilerade företag betonade produktens betydelse för 
varumärket. Under intervjuerna framkom dessa svar från de två högprofil-företagens 
marknadsansvariga; 
 

“Faller produkten så faller ju varumärket, så är det ju… Vi är ju inget starkt 
varumärke om man inte har en stark produkt. Om man har köpt en produkt som går 
sönder eller något som man inte är nöjd med så spelar det ingen roll om hur cool man 
ser ut på i marknadsföringen utan då liksom faller det med en gång.” - Högprofil-
företag 2 varumärkes- och produktchef, 2017 

 
“Ja men just kopplingen till produkten. Att man inte bara bygger varumärke utifrån 
marknadsföring och kommunikation utan att hela tiden landa och bottna ner det i att 
produkten ska motsvara de förväntningarna som man bygger upp i kommunikationen 
mot slutkund.” - Högprofil-företag 1 Marknadschef, 2017 

 
Dock ser vi en annorlunda uppfattning kring produkternas betydelse mellan våra representerade 
högprofilerade företag och kedjeföretag. Kedjeföretagen tycks inte se att produkten har en lika 
betydande roll för varumärkesbygget och att; 
 

“(...) man ska våga skapa någonting utöver bara plagget, att man får med sig något 
mer. Ett minne, en känsla, det tror jag är jätteviktigt för plaggen finns ju överallt, men 
att skapa någonting mer som gör att man vill komma tillbaka.” - Kedjeföretag 1 
butikschef, 2017 
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Vidare beskriver Kedjeföretag 1 marknadschef att; 
 

“Sen ska man vara mycket medveten om att om man bara gör en ögonblicksbild och 
tittar i en butik så är det klart att det är svårt om man tar upp en produkt att säga om 
det är XXX eller XXX så det handlar mycket om att skapa helhetsintryck, totalt intryck, 
att man ser helheten.” - Kedjeföretag 1 marknadschef, 2017 

 
Detta påvisar vilket starkt varumärke Kedjeföretag 1 faktiskt har byggt upp; att det inte är deras 
produkt som är i fokus utan att folk väljer att handla på företaget för att de är bekväma med den 
känslan som beskrivs, vilket gör att kunderna väljer att återkomma. Såväl våra respondenter 
från Kedjeföretag 1 som Keller (2003), Melin (1999), Nilsson (1999) och Todor (2014) 
poängterar att det finns ett stort utbud av tillsynes likartade produkter på marknaden. 
Varumärket fyller alltså en viktig funktion för kunden då det kan förenkla deras köpprocess och 
ger dem en möjlighet att orientera sig på marknaden (Melin, 1999). När kunden sedan väl har 
beslutat sig för en produkt, kan varumärket ha en stor påverkan på kundens framtida 
köpprocesser och kunden kan alltså spara både tid och pengar när denne skapar lojalitet 
gentemot ett varumärke (Ibid.). 
 
Samtliga intervjuer med butikscheferna avslutades med att de blev ombedda att dela med sig 
av deras bästa råd till en butikschef för ett nystartat modevarumärke. Svaren som framkom var, 
i grunden liknande, men skilde sig ändå åt. Kedjeföretag 1 butikschef nämnde att det var viktigt 
att vara en chef i gruppen, att jobba hårdast och alltid ha en positiv stämning som sedan 
förmedlas vidare till kunden. Medan Högprofil-företag 1 butikschef svarade att; 
 

”Då ska man nog ha väldigt tydlig profil i hur man vill att märket ska upplevas från 
kund (…) men så att man är tydlig så att man gör sig förstådd även av konsumenten. 
Se till att den personal man kommer ha är välutbildad i både kvalité och 
varumärkesprofilering. Se till att förmedla den här positiva energin man har av sitt 
varumärke till personalen.”- Högprofil-företag 1 butikschef, 2017 

 
De svaren som liknade varandra mest var mellan butikscheferna på Kedjeföretag 1 och 
Högprofil-företag 2 där båda lade mest vikt vid att se kunden. Kedjeföretag 1 butikschef 
uttryckte sig med att ”vi är ju här för kunden”, medan Högprofil-företag 2 butikschef sa att 
hen; 
 

”(...) tycker det är viktigt att se alla kunder som kommer in som potentiella kunder 
samt att man visar att man trivs på jobbet och har roligt, för sprider man glädje så 
sprider det sig till dem också.” - Högprofil-företag 2 butikschef, 2017 

 
Samtliga representanter från marknadsavdelningarna fick sedan samma fråga men riktad mot 
deras arbete. Frågan löd; vilka är dina bästa tips för ett nystartat modevarumärke? Här var 
svaren något mer enade än de från butikscheferna. Gemensam uppfattning var att tydlighet är 
betydelsefullt och viktigt. Högprofil-företag 2 varumärkes- och produktchef menade att 
företaget då bör ” (…) vara konsekvent och tro på sig själv. Vara tydlig.”. Högprofil företag 1 
marknadschef beskriver vidare denna tydlighet men i andra ord som; 
 

”Sätt hela varumärkesprofilen noggrann från början så att det inte blir svajigt på 
vägen, för det är lätt och liksom fatta snabba beslut på fel grunder om man inte har 
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gjort grunden rätt. Sen också vara jättenoga med produkt och pris, hur man 
positionerar sig.” - Högprofil-företag 1 marknadschef, 2017 

 
Kedjeföretag 1 marknadschef gav liknande råd som Högprofil-företag 1 marknadschef; 
 

”Satsa på först och främst vad vill jag att detta varumärket ska stå för likväl vem ska 
jag vända mig till och var ska det stå för. Vilken varumärkespersonlighet (…) att man 
skapar ett koncept – det här ska vara tydligt vad det är för något. Man måste börja 
där, det tror jag är extremt viktigt. Sen tror jag man ska jobba väldigt mycket med 
design och kommunikation ihop. Tänk nästan som i ett sammanflätat sätt.” - 
Kedjeföretag 1 marknadschef, 2017 

 
Det företag som skilde sig något i sitt svar var Kedjeföretag 2 marknadschef som fokuserade 
på kunden i denna fråga; 
 

”Fokus på kunden - tillföra något nytt som kunden efterfrågar eller rentav saknar på 
marknaden. Lyssna på kunden. Fråga kunden. Älska kunden!!” - Kedjeföretag 2 
marknadschef, 2017 

 
Horst och Duboff (2015) förklarar vikten av att tro på det varumärket man bygger för ett lyckat 
arbete. Det ska vara tydligt, och till och med självklart, att både vilja och kunna förklara sitt 
varumärke för kunder varför man gör på specifika sätt och att stå bakom det varumärkesarbetet 
som sker. Om personerna som arbetar inom företaget inte kan stå för vad varumärket står för är 
de inte rätt. 
 
Holt (2016) menar att när företagen sedan väl blir framgångsrika, blir de även kulturella 
innovatörer som ligger i framkant av sina egna segment på marknaden och där utformar nya 
ideologier. Som ett resultat av detta kan de avnjuta en god kundlojalitet - i dagens 
affärsverksamhet är det få prestationer som är mer uppskattade än att skapa framgångsrika 
varumärken (Ibid.) 

 
4.3 Marknadskommunikation 

Som redan beskrivits är marknadskommunikation ett begrepp som innefattar hur företag 
kommunicerar till sin marknad och sina kunder (Kotler & Keller, 2012) och den kan ske genom 
både direkta och indirekta kanaler. Grunden i marknadskommunikation går ut på hur, var och 
när företagen väljer att informera och påminna sina nuvarande samt potentiella kunder om 
företagets existens. Det har påståtts att reklam och annan typ av direkt marknadsföring har störst 
påverkan på varumärkesbygge genom att det skapar relationer till kunder, där 
marknadskommunikationen då hjälper till att skapa en synlighet, öka trovärdighet och därmed 
skapa ett gott rykte (West et al, 2015). Men den reklam som talar till den stora massan är inte 
tillnärmelsevis lika effektiv som den en gång var, detta leder då till att företagen får utforska 
nya former av marknadskommunikation och reklam (Ibid.).  
 
Att reklam och direkt marknadskommunikation skapar relationer med kunder, som West påstår 
ovan, går inte att applicera på vårt resultat då det under våra intervjuer framkom att samtliga 
företag anser att relationsbyggandet mellan varumärke och kund uppstår vid de fysiska 
kundmöten som sker i butik. Högprofil-företag 2 butikschef menar att det är butikspersonalens 
roll att förmedla varumärkets historia vidare till slutkunden samt att deras kunskap om 
varumärket är ett redskap de kan använda sig av för att påverka kundernas uppfattning om 
varumärket. Även Högprofil-företag 1 butikschef anser att det är i mötet mellan kund och 
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butikspersonal som varumärkets historia kan och bör förmedlas, att kunderna verkar uppskatta 
denna typen av information och samtal när de besöker butiken; och att detta medverkar till att 
skapa en positiv bild av varumärket hos kunden. 
 
Målet med ett företags marknadskommunikation är att skapa reaktion hos kunden och därmed 
åstadkomma en försäljning, därför är det mycket viktigt att företagen lägger ner ett stort arbete 
med sin marknadskommunikation för att säkerställa att rätt kund utsätts för rätt budskap, vid 
rätt plats och vid rätt tillfälle (Kotler & Keller, 2012). Samtliga representanter vi intervjuade 
ansåg att butikspersonalen hade en otroligt viktig del i förmedlingen av varumärket. Att det är 
via butikspersonalen som varumärket förmedlas och att dem kan påverka kundens uppfattning 
om varumärket.  
 
Kedjeföretag 1 butikschef menade specifikt på att hon kan påverka kunden genom att ”vara 
Kedjeföretag 1 i vardagen”.  
 

“(...) jag är ju inte XXX när jag kliver in här och då är det viktigt för mig att förmedla 
de värderingar som företaget står för. Vi är ju ett värderingsstyrt företag och det är 
så skönt att kunna falla på det.” - Kedjeföretag 1 butikschef, 2017 

 
Högprofil-företag 1 marknadschef förklarade att deras produkter har en central roll i deras 
varumärkesbygge; att det är viktigt att inte endast bygga ett varumärke utifrån 
marknadskommunikation, utan att hela tiden landa i att produkten ska motsvara de 
förväntningarna som byggs upp i kommunikationen mot slutkund. Detta kan kopplas samman 
med vad butikschefen på Högprofil-företag 1 förklarade gällande att kvaliteten är oerhört 
betydelsefull i deras produkter och även är tätt sammankopplat med varumärket och förknippas 
med detta. 
 

“Och många som kommer tillbaka efter att ha handlat första gången kommer ofta 
tillbaka så då får man ju verkligen direkt bekräftelse på att de verkligen tycker om 
varumärket och kvalitén i produkterna. För mig hänger det ihop.” - Högprofil-företag 
1 butikschef (2017) 

 
Här blir det tydligt att det inte endast krävs marknadskommunikation, utan att produkterna 
faktiskt måste vara i linje med vad varumärket utlovar; och detta faktum är någonting vi har 
uppfattat från samtliga företag. 
 
Kambhampati et. al. (2016) redogör för två typer av varumärkesstrategier: direkt och indirekt 
marknadsföring. Där den direkta marknadsföringen innebär att produkten som företaget vill 
sälja står i fokus och det finns mycket få distraherande moment eller andra faktorer som på 
något sätt stjäl uppmärksamheten från själva produkten. Efter att ha intervjuat respondenterna 
på samtliga företag kunde vi inte koppla något företag till endast denna specifika typen utav 
marknadskommunikation. Samtliga företag arbetar aktivt med sin butikspersonal och 
butikslayout för att vidare påverka kundernas uppfattning om varumärket, och därmed försöka 
växa. Den indirekta marknadsföringen innebär därmed att företaget använder sig av 
komplement i sin marknadsföring för att väcka uppmärksamhet. Dessa komplement kan bestå 
av vilka andra yttre attribut som helst, men vanligast är att företag väljer att använda sig utav 
människor för att marknadsföra produkten i sin reklam (Ibid.). Då vi inte har fokuserat på 
utformningen av varumärkenas reklam kan vi inte uttala oss kring användandet av människor 
för att marknadsföra produkten via reklam. 
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Värt att ha i åtanke inom marknadsföring och reklam är att det finns tydliga strategiska 
skillnader vid marknadsföring av modeprodukter framför andra produkter (Kambhampati et. al. 
2016). Vid marknadsföring av de flesta andra produkter så ligger det mycket fokus på att lyfta 
fram produktens nödvändigheter, finesser och kvaliteter, men vid modeannonser handlar en 
mycket stor del om att matcha målgruppens smaker och känslor (Ibid.). Det har även 
framkommit, främst under intervjuer med butikscheferna, att känslan är viktig vid ett kundmöte. 
Att känslan av ett varumärke framkommer via den fysiska butikens utseende, men även via hur 
butikspersonalen bemöter kunderna som besöker butiken. 
 
Kotler och Keller (2012) menar att lyckad marknadsföring bara uppstår när alla avdelningar 
inom ett företag enhetligt arbetar för att nå de uppsatta målen. Keller (2009) menar vidare på 
att kunderna blir mer villiga att delta i ytterligare kommunikation och förmedling om 
varumärket i fråga är framgångsrikt. Att det positiva interna varumärkesarbetet sedan genererar 
positiva upplevelser hos kunden, som sedan i sin tur för den goda upplevelsen vidare. Keller 
(2009) påpekar även att dessa kommunikationsfördelar och andra potentiella fördelar endast 
uppstår som ett resultat av ett starkt varumärke. Kundernas egna positiva kommunikation om 
ett varumärke uppstår därmed endast om företaget i fråga har en enhetlig bild av vad deras 
varumärke innebär samt att hela organisationen arbetar tydligt därefter. 

 
4.4 Intern kommunikation 

När representanterna från varje företag svarade på de frågor vi ställde om intern kommunikation 
anser vi att alla representanter belyste vikten av intern kommunikation inom den egna 
organisationen, precis som Constantin & Baias (2015), Linke & Zerfass (2011) samt Kotler & 
Keller (2012) förespråkar i dess forskning. 
 
De två kedjeföretagen är företag med flera tusentals anställda där den huvudsakliga 
kommunikationen mellan medarbetarna sker via de två företagens intranät då detta är den mest 
effektiva kommunikationsformen för företag av denna storlek där många medarbetare måste ta 
del av samma information. 
 

“(…) för all information som kommer ut, kommer ut på vår stora portal som vi har, så 
vi får ju all information som vi behöver (…)”, “(…) all information som kommer från 
huvudkontoret är det samma för alla butiker, och det är så det ska vara (…)” - 
Kedjeföretag 1 Butikschef, 2017 

 
De två högprofilerade företagens huvudsakliga kommunikationskanal mellan medarbetarna 
består av mail och telefonkontakt; frekvensen och syftet med kontakten skiljer sig dock åt 
mellan företagen. 
 
Av de fyra företag vi har varit i kontakt med är Högprofil-företag 2 marknadsavdelning den 
enda som har direktkontakt med butikschefen för sina butiker. Resterande tre företag har en 
retailansvarig som förmedlar och upprätthåller direktkontakt med butikscheferna. Detta går då 
att ställa i relation till Daneci-Patraus (2011) påståenden om ”små” respektive ”stora” 
organisationer, där Daneci-Patrau påstår att de ”större” organisationernas kommunikationssätt 
tenderar att vara vertikal och kommunikationen sker via ledningen och representativa grupper.  
 

“(…) det är ju inte bara butikschefen, eller ja det blir ju butikschefen för det är ju 
butikschefens ansvar att utbilda och se till att de andra i butiken också har rätt 
bemötande och har rätt kunskap… Jag tror att det blir extra viktigt kring kläder som 
våra… där det är mycket i kvalité och ursprung av plagget och var det kommer ifrån, 



 

- 24 - 

det finns mycket att berätta, så det är jätteviktigt. Har inte de den kunskapen så blir ju 
vi som varumärke…”. - Högprofil-företag 2 varumärkes- och produktchef, 2017 

 
Något som Kotler och Keller (2012) belyser i sin artikel är att det kan vara fördelaktigt för 
företag att ha aktiviteter eller internutbildningar för de anställda för att säkerställa att 
varumärkesprofilen följs, vilket förekommer hos samtliga företag vi har intervjuat, något som 
även nämns i citatet ovan. Utbildningarnas relevans belystes även kort under 4.2 Varumärke 
där Lee Yohns (2016) första av sju varumärkesbyggande principer påstår att ett lyckat 
varumärkesarbete uppstår inifrån. De frågor vi ställde till de fyra representerade företagen om 
internutbildning besvarades likvärdigt hos samtliga; alla företag besitter någon form av 
internutbildning för att säkerställa att varumärkesprofilen följs. Dessa utbildningar genomförs 
likvärdigt hos alla fyra företag och sker vid nyanställning via butikschefen. 

 
4.5 Den fysiska butiken 

Haug och Münster (2005) tar i sin artikel upp butikens visuella uttryck och design, att beslut 
gällande butiksytan ofta är styrt av en eller flera som endast arbetar med dessa frågor inom 
företaget i syfte att skapa en enighet som går igenom i samtliga butiker. Detta var något som 
stämde överens med de fyra företag vi intervjuat. Samtliga butikschefer förklarade att de fick 
tydliga direktiv från respektive huvudkontor gällande butikens layout. Direktiv som sedan 
respektive visual merchandiser i varje butik förhöll sig efter, just för att skapa en så enhetlig 
bild för kunderna som möjligt. Högprofil-företag 1, som både har egna butiker såväl som 
återförsäljare, förklarade att de jobbade extra med att få ut samma varumärkesupplevelse 
överallt. Eftersom de inte kan styra inredningen hos återförsäljarna upplever de då att det är 
svårare att få fram deras varumärke hela vägen till slutkund. 
 
Som tidigare nämnts definierar Kotler (1973) atmosfären i butiken som den ansträngning som 
görs för att designa en köpmiljö som producerar och väcker specifika känsloladdade emotioner 
som ökar sannolikheten att ett köp utförs. Även här förklarades det att samtliga företags 
marknadsavdelningar hade någon typ av dialog med en representant från butiken vid 
utformandet av den fysiska butiksmiljön. Detta kan nämligen tyckas vara av högsta relevans, 
att få information och liknande från butikschefer vid utformande av en butik då butikschefen 
och dennes personal är den som har den dagliga kontakten med kunden. Däremot är det värt att 
tillägga att inget företag uttryckte att de hade ett aktivt arbete mellan en butikschef och 
marknadsavdelning som ansvarade för butikslayouten. Kedjeföretag 1 marknadschef förklarade 
för oss att de; 
 

”(...) fångar säkert upp utvecklingen av butikskonceptet och åsikter från butikschefer 
men det är inte så att det är någon enkät eller samlat sätt att jobba på det sättet.” och 
att ”(...) det finns ingen naturlig process för det” - Kedjeföretag 1 marknadschef, 2017 

 
Men att de samtidigt tycker att det är betydelsefullt; 
 

”(...) för självklart vill man ju ha verkligheten med när man utvecklar ett 
butikskoncept(...)” - Kedjeföretag 1 marknadschef, 2017. 

 
Vidare anser samtliga företag att butikens utseende var av essentiell betydelse när det kom till 
kundernas uppfattning av företaget och dess varumärke. Både den intervjuade butikschefen på 
Kedjeföretag 1 och Kedjeföretag 2 marknadschef förklarade att de ansåg butiken vara deras 
största varumärkeskanal. Kedjeföretag 2 marknadschef utvecklade att butiken är deras ”största 
och enskilt viktigaste kanal där möten sker med både våra produkter och medarbetare”. 
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Samtliga företag var även överens om att, utöver butikens utseende, butikspersonalen hade en 
stor påverkan på kundernas uppfattning om respektive varumärke, det kan kopplas samman 
med Kotlers (1973) påstående om att den konkreta produkten i vissa fall endast utgör en liten 
del av det totala konsumtionspaketet. Att det är den totala köpupplevelsen som inkluderar 
service, bemötande, känsla och garanti som kunden, utöver produkten, betalar för. Detta kan i 
sin tur ställas i relation till Baker, Berry och Parasuraman (1988) forskning som visar på att 
samma fysiska miljö, som påverkar och kommunicerar med kunderna, även påverkar 
personalen. 
 
Som tidigare nämnts var de fyra företagen eniga om att butikspersonalen hade en stor roll i hur 
kunderna uppfattar företaget, att de ansåg det vara vid det personliga kundmötet som 
varumärket lämnas över till kunden. Högprofil-företag 2 varumärkes- och produktchef förklarar 
vidare om butikspersonalens påverkan på kundernas uppfattning av varumärket; 
 

” (…) sen kan vi ju styra lite grann genom marknadsföring, sociala medier och så där. 
Men det är ändå på något sätt i det mötet och med produkten som det riktiga 
varumärkesbygget sker.” -Högprofil-företag 2 varumärkes- och produktchef, 2017 

 
Även Kedjeföretag 1 marknadschef uttrycker att; 
 

”Jag tror att i och med att de träffar kunden varje dag så är det en väldigt viktig del i 
hur vårt varumärke uppfattas. Om vi tex vill att vårt varumärke ska få en att känna sig 
välkommen, ett öppet varumärke så är det klart att det är ganska viktigt hur personalen 
agerar gentemot kund.” - Kedjeföretag 1 marknadschef, 2017 

 
Dessa uttalanden, tillsammans med de resterande två företagens liknande åsikter om 
butikspersonalens roll i kundernas uppfattning om varumärket, kan kopplas till Kents (2007) 
konstaterande att i dagens samhälle blir det allt mer tydligt att fokus har förflyttats från 
produkterna till den individualiserade erfarenheten; alltså kundernas upplevelse vid besök i 
detaljhandelns butiker. 
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5. Diskussion 

 

 
I följande avsnitt fördjupas och diskuteras det resultat som framkom under föregående avsnitt. 

 
 
Som det presenterade resultatet visar poängterar de två högprofilerade-företagen vikten av att 
vara tydliga och konsekventa i sitt varumärkesbyggande, såväl som att ha en stark produkt. De 
menar på att deras unika produkt står i fokus, Högprofil-företag 2 marknadschef uttrycker sig 
att “...faller produkten så faller ju varumärket”. Detta kan ställas i relation till kedjeföretagen 
som gav intrycket att deras produkter var så pass lik deras konkurrenter att det är nödvändigt 
för dem att vidta andra säljfrämjande åtgärder för dem i syfte att möta det förväntade resultatet. 
Redan här är det av intresse att uppmärksamma att kedjeföretaget, redan i planeringsstadiet, 
inser att deras produkter inte är tillräckligt starka för att symbolisera varumärket i sig. Att de 
faktiskt anser att det handlar om att skapa och erbjuda kunder ett så kallat helhetsintryck i 
komplettering till dess produkt.  
 
 

“Sen ska man vara mycket medveten om att om man bara gör en ögonblicksbild och 
tittar i en butik så är det klart att det är svårt om man tar upp en produkt att säga om 
det är XXX eller XXX så det handlar mycket om att skapa helhetsintryck, totalt intryck, 
att man ser helheten.” - Kedjeföretag 1 marknadschef, 2017 

 
En annan intressant aspekt är att företagens huvudsakliga aktivitet är att sälja modeprodukter, 
men hur det då kommer sig att de två kedjeföretagen, efter uttalanden, lägger så pass stor fokus 
på att tillta andra säljfrämjande åtgärder. Det kan argumenteras för att det bör ligga i samtliga 
modeföretags intresse att aktivt jobba med just företagets produkter då det är dessa som i 
slutändan säljs vidare till konsument. 
 
Det som enar de fyra företagen är att de alla belyser vikten av butikspersonalens roll i 
varumärkesbyggandet i den fysiska butiken. Att oavsett vilken grund företaget har skapat sitt 
varumärke på, är butiken och dess medföljande personal av hög relevans i samtliga företags 
varumärkesarbeten, men att dess produkter bär olika syften i relation till varumärket.  
 
Det är här av vikt att nämna att tydlighet genom företaget bär en avgörande roll för högprofil-
företagen, tydlighet i den mening att butikspersonal är väl underrättade om produkten och 
dennes attributer. Då de två högprofil-företagen uttrycker sig att deras varumärke bottnar i deras 
respektive produkter, är det av betydelse att denna informationen om produkten sedan 
implementeras hos samtliga medarbetare. För som Högprofil-företag 2 uttryckte sig “Faller 
produkten så faller ju varumärket” och för att ta detta påstående ett steg längre skulle man 
kunna lägga till att om den de anställdas produktkunskaper faller, så faller produkten. 
Konsekvenserna av detta skulle tänkas vara att varumärket faller. Detta är något som Högprofil-
företag 1 poängterar “...se till att den personal man kommer ha är välutbildad i både kvalité 
och varumärkesprofilering”. Även Högprofil-företag 1 belyser butikspersonalens viktiga roll i 
förmedlingen av varumärket. Den samlade uppfattningen är här att det ställs höga krav på att 
butikspersonalen verkligen förmedlar den tänkta varumärkesprofilen. Men för att detta ska vara 
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genomförbart ligger det till grund att butikspersonalen erbjuds de rätta redskapen såväl som 
utbildningar för att kunna kommunicera vidare varumärket och dess budskap.  
 
Lee Yohn (2016) har fastställt sju varumärkesbyggande principer som bör vidtas vid byggen av 
varumärken. Författarna av denna studie har valt att sätta dessa sju principer i relation till den 
insamlade empirin och konstaterande resultat, för att undersöka i vilken utsträckning dessa är 
applicerbara.  
 
Den andra varumärkesbyggande principen ger en utvecklad vinkel på det som redan har 
diskuterats till viss del, nämligen att “Lyckade varumärken undviker att endast sälja 
produkter; med en god grund anställda bidrar dessa även till att sälja en personlig 
relation mellan slutkund och varumärke.”. Hon utvecklar här det många andra författare har 
påstått att det krävs mer än endast produkterna för att skapa ett lyckat varumärke och är därmed 
applicerbart på denna studie. Skillnaden på denna varumärkesbyggande princip och resultatet 
från denna studie är säljpersonalens påstådda betydelsefulla roll som inte har undersökt 
djupgående i denna studie men möjliggör för vidare forskning i ämnet.  
 
Varumärkesbyggande princip nummer tre lyder “Lyckade varumärken undviker trender i 
den mån att de inte imiterar, utan innoverar.” och är inte direkt applicerbar på denna studie 
då trender inte har tagits i hänsyn. Den generella uppfattningen om produkters betydelse i 
dagens modeföretag är, som nämnt i inledningen, att fokus förflyttas från produkterna. Även 
om de båda högprofil-företagen belyste vikten deras produkter har för varumärket talades det 
aldrig om trender i den mån att det skulle vara betydelsefullt och leder oss därmed till att inte 
vidare undersöka påståendet.  
 
Varumärkesbyggande princip nummer fyra lyder “Lyckade varumärken jagar inte efter 
kunderna, de attraherar istället rätt kundgrupp som är passande för sitt varumärke.” och 
är till högsta grad applicerbart. Samtliga företag har en önskad målgrupp de arbetar mot, det är 
en grundprincip för att starta ett företag. Utan målgrupp så kan inte en tydlig varumärkesprofil 
sättas. Genom att skapa en tydlig bild av vad företagen önskar förmedla attraherar de även 
kunder som känner igen sig i den bilden och som vill stödja den. Denna varumärkesprincip är 
därmed högst relevant, inte bara i denna studie men vid bygge av varumärken generellt, då det 
är en grundprincip vid företagande.  
 
Varumärkesbyggande princip nummer fem lyder “Lyckade varumärken lägger märke till de 
små detaljerna.” och syftar till att det ligger i säljpersonalens ansvar att addera ett värde i 
säljprocessen, influera kunden i varumärkets värderingar, få denne att känna tillhörighet och 
därmed skapa långa relationer. Denna varumärkesbyggande princips relevans kan dessvärre 
inte diskuteras till fullo i denna studie då inte tillräcklig information om säljpersonalens 
tillvägagångssätt har undersökts. Endast en person per fysisk butik har intervjuats, butikschefen, 
och det ger dessvärre inte tillräckligt med underlag för att avgöra om principen går att applicera 
eller inte. Det finns däremot goda möjligheter för den att kunna appliceras, men då att ytterligare 
resultat hade krävts.  
 
Varumärkesbyggande princip nummer sex lyder “Lyckade varumärken engagerar sig inte i 
tvivelaktiga affärsmetoder och försöker sedan kompensera för dem genom 
välgörenhetsverksamheter och sociala ansvarsprogram, de skapar istället en positiv social 
inverkan på sättet att utforma och driva sina affärer.”. Denna varumärkesbyggande princip 
kan dessvärre inte appliceras alls i nuläget då varken intervjufrågor eller resultat har berört 
denna typ av frågor.  



 

- 28 - 

 
Lee Yohns (2016) sista varumärkesbyggande princip, men inte den sista som kommer 
diskuteras här, nämner att “Lyckade varumärkens säljpersonal ger det unika värdet av 
varumärket vidare till kunden.” och menar på att om säljpersonalen är övertygade om 
varumärkets värde, medverkar de till att även kunderna att förstår detta värde. Detta vilket Lee 
Yohn, annan tidigare forskning samt från svaret på de genomförda intervjuerna bekräftar då 
säljpersonalen anses vara av hög relevans för varumärket och dess värde. Samtliga företag 
belyste vikten utav deras butikspersonal och att de har en stor betydelse för varumärkets värde.  
 
Den första varumärkesbyggande principen, som kopplar samman med den beskriven ovan, 
lyder; “Lyckade varumärken uppstår inifrån.” och syftar till att lyckade varumärkesbyggen 
har en stark grund i sina anställda, som alla tror på varumärket och bidrar till att föra vidare 
varumärket till slutkund. Som framkommit från intervjuerna med samtliga butikschefer anser 
även de att denna fråga är essentiell; att det är i butiken, och i mötet med slutkunden som 
butikspersonalen har en möjlighet att påverka, informera och utbilda kunderna om varumärket.  
 
De flesta av Lee Yohns (2016) varumärkesbyggande principer visar sig därmed vara 
applicerbara på denna studie med undantag från de ämnen som inte har berörts i studiens 
intervjuer. Dessa faktorer, som principerna benämner, har visat sig vara avgörande för samtliga 
företag vid bygge utav deras varumärken, men för att kunna konstatera relevansen av de 
principer som inte berörts i denna studie, bör mer empiriskt material samlas in och analyseras.  
 
Vidare upptäcktes en avgörande faktor som inte hade uppmärksammats i studiens början; detta 
var den betydande rollen kring visual merchandising i butik. Det ligger i visual merchandiserns 
jobb att skapa denna enhetlighet mellan samtliga butiker och att säkerställa att 
varumärkesprofilen tydligt uttrycks i samtliga fysiska butiksytor där kund möter varumärke. Vi 
ser därför, efter insamlad empiri och konstaterat resultat, att det kunde ha legat till studiens 
fördel att även kontaktat en Visual Merchandiser för en mer djupgående kunskap om 
butiklayoutens betydelse vid varumärkesbyggande.  
 

 
 
Efter att ha utfört samtliga intervjuer samt sammanställt analysen uppstod en vetskap, som 
nämndes ovan, kring Visual Merchandiser och dess betydelsefulla roll i varumärkets uttryck i 
butik. Den teoretiska modellen har därför uppdaterats för att anpassas till resultatet. Som kan 
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tydas i modellen är samtliga begrepp desamma, vi ansåg att deras samband inte behövdes 
förändras utan att kommunikationsvägarna stämde så som de var utritade. Däremot lades Visual 
Merchandiser till för att belysa vikten som detta har i Den fysiska butiken och, framför allt, i 
förmedlingen av varumärket via den fysiska butiken.  
 
Samtliga butikschefer förklarade att de fick direktiv kring planeringen av den fysiska butikens 
layout av respektive marknadsavdelningar på huvudkontoren. Direktiv som sedan tilldelades 
visual merchandisern. Som resultatet visar så skiljer sig den faktiska implementeringen av det 
strategiska arbetet åt sedan hos de olika företagen. Det som enar samtliga företag är däremot 
förekomsten av en visual verchandiser och dennes roll i hur varumärket uttrycks i butik. De två 
kedjeföretagen har sina visual merchandisers på plats i butiken varje dag, de är alltså anställda 
i butik och implementerar det planerade varje dag. Men hos de två högprofilerade företagen 
sitter visual merchandisern på huvudkontoret och implementerar endast under de tillfällen som 
det anses behöva en förändring, vilket varierade i frekvens beroende på säsong och företag.  
 
Visual merchandisern hjälper alltså till att förmedla företagets varumärke ut via butik. Som 
tidigare nämnt framkom det i resultatet att samtliga företag ansåg att butikens utseende var av 
essentiell betydelse när det kommer till kundernas uppfattning om företaget och dess 
varumärke. När detta diskuterades under intervjun med Högprofil-företag 1, som både har egna 
butiker såväl som återförsäljare, förklarade denne att de fick jobba extra med att få ut samma 
varumärkesupplevelse överallt. Vidare förklarade samma person att eftersom att de inte kan 
styra inredningen hos återförsäljarna upplever de då att det är svårare att få fram deras 
varumärke hela vägen till slutkund.  
 
Denna observationen kan tyckas vara intressant då samtliga respondenter belyste vikten av den 
fysiska butiken och dess påverkan på varumärket, även högprofil-företag 1. Detta trots 
majoriteten av deras försäljning sker via återförsäljare som, precis som de konstaterade, inte 
har chansen att påverka inredningen hos. Vidare skulle man kunna undersöka till vilken grad 
Högprofil-företag 1 har chansen att påverka deras varumärkesprofil i butik.  
 
 
Något som kan anses vara anmärkningsvärt är det faktum att samtliga respondenter bekräftar 
den tidigare forskning om Intern kommunikation som använts inför denna studie. De menar 
alltså på att Intern kommunikation är av högsta relevans inom företag och lyckade 
varumärkesbygganden. Det är därför även intressant att samtliga företag inte bedriver någon 
direkt kontakt mellan marknadsavdelningen och butikschefen. Här finns, som tidigare nämnt, i 
tre utav de fyra företagen en retailansvarig som hanterar den information som berör båda parter.  
 
Författarna av denna studie anser att det kan ligga till företags nackdel att isolera den 
information som berör hur varumärket uppfattas och värderas, genom att endast begränsa den 
till specifika roller inom företaget. Med detta menas att inte all personal får ta del av samtliga 
övriga rollers arbetsuppgifter och därmed inte har tillräcklig kunskap om hur varumärket bör 
gestaltas i den fysiska butiken. Den främsta nackdel som kan tänkas är de skillnader som kan 
komma att uppstå på just uppfattningen om varumärkesprofilen och samtlig personal, genom 
en att inte informera. För att exemplifiera detta kan Den fysiska butiken och dess layout ses 
som ett bra alternativ. Här förklarar våra intervjuade representanter från 
marknadsavdelningarna, och butikscheferna, att de frågor som rör Den fysiska butikens layout 
ligger utanför deras arbetsuppgifter och därmed inte kan svara ingående på våra frågor om den. 
Vi blev därför hänvisade till personen som bär huvudansvaret vid varumärkets uttryck i den 
fysiska butiken; visual merchandisern.  Samtliga företag använder sig utav en eller flera visual 
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merchandisers som hanterar och säkerställer att varumärkesprofilen upprätthålls visuellt i 
företagens butiker. Det som uppfattades under intervjuerna var att visual merchandisern 
huvudsakligen var den som hanterar denna information utan hjälp från de andra medarbetarna 
i den fysiska butiken. Det kan här ifrågasättas om det är viktig information om hur varumärket 
bör gestaltas i den fysiska butiken, som de övriga medarbetarna inte får ta del utav, på grund av 
att dessa specifika arbetsuppgifter begränsas till endast en eller två personer?  

Det är därför i företagets och dess medarbetares intresse att ha en god intern kommunikation 
för att kunna förmedla en enhetlig bild till samtliga. Detta speciellt eftersom att samtliga företag 
konstaterade att butikspersonalen bär ett stort ansvar i att förmedla varumärket. Vidare kan detta 
kopplas till Kotler och Keller (2012) påstående om att lyckad marknadsföring bara uppstår när 
alla avdelningar inom ett företag enhetligt arbetar för att nå de uppsatta målen. Detta är i sin tur 
möjligt när en effektiv intern kommunikation sker, det vill säga att “(...) alla medlemmar i en 
organisation arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och assisterar varandra effektivt.” 
(Hume, 2007, s. 4).  
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6. Slutsats 

 
 
I följande avsnitt kommer de slutsatser som dragits att redogöras för, samt att studiens 
frågeställningar kommer att besvaras för att uppnå dess syfte. 

 
 
Syftet är att undersöka hur modeföretag arbetar med varumärkesbyggande via sina egna fysiska 
butiker.  

6.1 Besvarande av frågeställningar 
1)Vilka faktorer är av intresse för modeföretag vid planering av varumärkesbyggande via sina 
egna fysiska butiker?  
 
Det som framkom under intervjuerna som en nyckelfaktor vid skapandet av varumärken var 
ordet “tydlighet”; att företag som strävar efter att lyckas, redan från start, måste vara tydliga 
med sin varumärkesprofil, med vad de vill, vilka de är och vad de vill förmedla. Samtliga 
företag, både representanter från marknadsavdelningarna och butikschefer, har uttryckt 
någonting kring tydlighet. Vi anser därmed att en viktig faktor vid skapandet av varumärken är 
tydlighet.  
 
Även utbildningar för nyrekryterad personal samt vid nya kollektionssläpp var något som 
förekom hos samtliga företag. De visar alla en uppskattning för denna typ av information då 
det skapar goda förutsättningar för personal att sedan föra varumärkesprofilen vidare. 
Författarna till denna studien ser därmed att någon form av utbildning av personal kring 
varumärkesprofilen som ytterligare en viktig faktor vid planeringen och skapandet av 
varumärkesbygge via fysiska butiker.  
 
Det har även uppmärksammat i studien att produktens betydelse i varumärkesbyggandet kan 
variera beroende på vilket typ av företag det är. De två kedjeföretagen uttrycker att produkten 
självklart är en central del i varumärket men att det inte är det avgörande. Medan respondenterna 
från de två högprofil-företagen som har intervjuats anser att deras produkter är en essentiell 
faktor som legat bakom deras att deras varumärken har blivit så framgångsrika. Denna upptäckt 
var något som författare till uppsatsen inte reflekterat över tidigare, hur produkten ifråga, 
påverkar arbetet kring varumärkesbyggandet. Men att det har visat sig variera beroende på 
vilket typ av företag det handlar om. 
 
3)Hur implementeras det strategiska arbete som planerats inom ett modeföretags 
varumärkesbyggande, genom dess fysiska butiker?  
 
Med hjälp av utbildad eller självlärd personal inom visual merchandising implementeras det 
strategiska arbetet från marknadsavdelningen kring butikens utseende för att upprätthålla en 
enad bild genom samtliga butiker. Personen, eller personerna, ansvarig för de frågor som berör 
varumärkesprofilens uttryck i butik har därmed detta som huvudsaklig arbetsuppgift, vilket 
säkerställer att den enade bilden upprätthålls och implementeras i butik. Det har utlästs genom 
studiens gång, med hjälp av utförda intervjuer samt genom att ta del av tidigare forskning, att 
det ligger mer ansvar hos visual merchandisern än hos butikschefen att säkerställa så 
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varumärkesprofilen uttrycks korrekt. Med detta sagt vill författarna även poängtera att det sedan 
är samtlig butikspersonal som har den personliga kontakten med varumärkets kunder, och att 
även de har en betydande roll i hur det uttrycks. Det är i mötet mellan butikspersonal och kund 
som information samt historia om varumärket kan förmedlas och även i det mötet som relationer 
kan skapas. 
 
3)Vilka skillnader uppstår mellan planeringen och implementeringen inom 
varumärkesbyggandet i de egna fysiska butikerna?   
 
Under studiens gång har det kommit till författarens insikt att skillnader kan uppstå vid 
uppfattningen av varumärket om den interna kommunikationen inte funkar riktigt. Vidare kan 
risken finnas att visuel merchandiserns betydande roll kan begränsa övrig personal att få ta del 
av liknande information om varumärkesprofilen och hur den ska gestaltas i butik. Att den övriga 
personalen på så sätt kan tänkas uteslutas från denna information, om den interna 
kommunikationen inte informerar samtlig personal.  

6.2 Förslag på vidare forskning 
Inför denna studie beslutades att undersöka hur varumärkesprofilen kommuniceras via butik 
med fokus på butikschefens roll. Förslag på vidare studier skulle kunna vara att flytta fokus från 
butikschefens roll till visual merchandisers roll då det har framkommit att denna har en 
betydelsefull roll i arbetet med att förmedla varumärkesprofilen. Det hade varit intressant att 
undersöka vilka externa såväl som interna utbildningar denne genomgått för rollen som visual 
merchandiser. Vidare hade man även kunnat utökat undersökningsområdet för att se ifall 
kunderna uppfattar den önskade förmedlingen av varumärket på samma sätt som visual 
merchandiser försöker uttrycka. 
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8. Bilagor  

Intervjufrågor till butikschefer 	
Inledning 	
1. Hur länge har du varit butikschef i denna butik? 	
2. Har du arbetat inom modebranschen innan du startade din tjänst här? 	
Varumärke 	
3. Hur skulle du beskriva er varumärkesprofil? 	
4. Har butikspersonalen här genomgått någon utbildning om XXX varumärkesprofil? 
Om ja; vad innefattade den utbildningen? 	
5. Vilken påverkan skulle du säga att butikens utseende har på kundernas uppfattning 
om XXX? 	
6. Vilka redskap kan ni i butiken använda er av för att påverka kundernas uppfattning 
om XXX som varumärke? 	
7. Vilka faktorer utmärker XXX som modevarumärke? 	
Marknadskommunikation 	
8. På vilket sätt känner du att du som butikschef kan påverka kundernas uppfattning 
om XXX som varumärke? 	
9. Vilken information delar ni med er av till kunderna gällande ert varumärke här i 
butik vid kundmöten? 	
Intern kommunikation 	
10. Hut stor kontakt har du, som butikschef, med marknadsavdelningen på ert 
huvudkontor? Och hur sker denna kommunikation? 	
11. Händer det att marknadsavdelningen hör av sig till dig och ber om info och input? 	
12. Känner du att du har möjlighet att påverka marknadavdelningens beslut utefter vad 
du ser och hör här i butik? 	
Butikslayout 	
13. Hur ser arbetet med er butikslayout ut? Vem är ansvarig för besluten kring 
produkternas placering, skyltning osv? 	
14. Hur ofta förändrar ni butikslayoutens utseende? 	
15. Hur stor påverkan ser du att butikspersonalen har för varumärket? 	
Avslut 	
16. Vad är dina bästa tips för en butikschef för ett nystartat modevarumärke? 	
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Intervjufrågor till marknadsavdelningar 	
Inledning 	
1. Hur länge har du arbetat hos XXX? 	
2. Har du arbetat inom modebranschen innan du startade din tjänst här? 	
3. Hur ser dina övergripande arbetsuppgifter ut? 	
Varumärke  
3. Hur skulle du beskriva er varumärkesprofil?  
4.Under hur lång tid utformade ni er nya totala varumärkesprofil? (bara Högprofil-
företag 1)  
5.Vilken påverkan skulle du säga att butikens utseende har på kundernas uppfattning 
om XXX?  
6.Vilka faktorer ser du som betydelsefulla vid skapandet av framgångsrika 
varumärken?  
7.Vilka faktorer utmärker XXX som modevarumärke?  
8.Vilka redskap anser ni är mest effektiva för att förmedla ut ert varumärke till 
butikscheferna?  
9.Vilket ansvar ser du att Butikschefen bär vid förmedlingen av ert varumärke?  
10. Hur arbetar ni för att stärka ert varumärke? 	
Marknadskommunikation 	
11. Hur stor del tror du produkterna bär i skapandet kring framgångsrika 
varumärken? 	
12. Arbetar ni efter någon specifik mall vid utformningen av kampanjbilder och övrig 
marknadskommunikation för att skapa en enhetlig bild? 	
Intern kommunikation 	
13.Hur ser din kommunikation ut mot butikscheferna? (Frekvens och genom vilka 
kanaler) 	
14.Till vilken grad anser du att butikspersonalen påverkar varumärkesprofilen? Samt 
hur? 	
15.Utbildar ni er butikspersonal vid påbörjad tjänst för att säkerställa att er 
varumärkesprofil följs? 	
16.Hur mycket involverar ni butikscheferna i de beslut som berör butiksytan? Och på 
vilket sätt involveras de? 	
Butikslayout 	
17. Hur stor betydelse har utformningen av era butiker varit för er varumärkesprofil? 	
18. Hur ser arbetet med er butikslayout ut? Vem är ansvarig för besluten kring 
produkternas placering, skyltning osv? 	
19.Hur ofta förändrar ni butikslayoutens utseende? 	
20.Hur stor påverkan ser du att butikspersonalen har för varumärket? 	
Avslut 	
21.Vad är dina bästa tips för ett nystartat modevarumärke? 	

 
 
 



 

- 38 - 

 
Intervjufrågor till marknadschefen på Gina Tricot  
1. Hur länge har du arbetat hos Gina Tricot?  
2. Har du arbetat inom modebranschen innan du startade din tjänst här?  
3. Hur ser dina övergripande arbetsuppgifter ut?  
4. Hur skulle du beskriva er varumärkesprofil?  
5. Hur stor betydelse har utformningen av era butiker varit för er varumärkesprofil?  
6. Hur ser din kommunikation ut mot butikscheferna?  
7. Till vilken grad anser du att butikspersonalen påverkar varumärkesprofilen? Samt 
hur?  
8. Utbildar ni er butikspersonal vid påbörjad tjänst för att säkerställa att er 
varumärkesprofil följs?  
9. Hur viktiga är produkterna för varumärket?  
10. Vad är dina bästa tips för ett nystartat modevarumärke?  
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