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showroom.  

 

Metod: Studien har utförts med djupintervjuer. Intervjuerna har skett 

med representanter från aktuella varumärken i New Wave 

Groups showroom samt med två dekoratörer. Resultatet från 

intervjuerna har tolkats i relation till teorier kring varumärken. 

 

Teori: I teoriavsnittet har vi använt oss av relevant litteratur samt 

modeller för att beskriva hur man bör arbeta med sitt varumärke. 
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kundpsykologi.  
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Förord 

 

 När man arbetar med flera varumärken är det viktigt att varje enskilt märke får spela sin roll 

i företaget. Att ge sina varumärken en tydlig profil och rättvis disponering kan vara 

avgörande för att kunna driva ett lönsamt företag eller koncern. I den här studien diskuteras 

hur man på bästa sätt arbetar med flera varumärken samt hur New Wave Group AB bör 

utveckla sitt showroom för maximal utdelning. Innan ni får fortsätta er läsning vill vi tacka de 

personer som gjort den här studien möjlig. 

 

Vi vill tacka de intervjuade för att de tagit sig tid och verkligen ansträngt sig för att besvara 

våra frågor så bra som möjligt.  
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information.  

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Emanuel Gunnarsson för all 

tid han har lagt ned på att hjälpa och vägleda oss genom vår uppsats. Resultatet hade inte 
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1. Inledning  

I det här avsnittet presenteras en introduktion till vår studie innehållande uppbyggnad, 

bakgrund, problemområde, syfte samt frågeställningar. Den sista delen ger en kort 

beskrivning av företaget New Wave Group AB. 

 

1.1 Disposition 

Inledning – I det första kapitlet ges en bakgrund till ämnet och uppsatsen. Syfte och 

frågeställningar presenteras här. 

Metod - Kapitel två beskriver de metoder som används under arbetet. 

Teoretiskt ramverk - I kapitel tre tas teorier relevanta för ämnet upp. Här presenteras även 

tidigare forskning och kapitlet avslutas med en diskussion kring valda teorier. 

Empiri – Kapitel fyra behandlar det empiriska arbetet i uppsatsen. Fullständiga intervjuer 

redovisas som bilagor. 

Analys– I kapitel fem analyseras den data som framkommit i studien och kopplas till de 

teorier som presenterats i det teoretiska ramverket. 

Slutsats – I det sista kapitlet läggs det fram förslag på åtgärder för att lösa de problem som 

uppkommit genom vår analys av det empiriska materialet i relation till teorierna. 

 

1.2 Bakgrund 

I dagsläget har vikten av ett starkt varumärke blivit i stort sett avgörande för ett företags 

framgång. Dagens konsumenter är mer varumärkesmedvetna än förr och den medvetna 

konsumenten har ett kritiskt öga och jämför varumärkena noga innan ett köpbeslut fattas. 

Detta bidrar till att det är ytterst viktigt hur man presenterar och exponerar sitt varumärke. 

  

I och med ökningen av varumärken har det också blivit vanligare att ett företag eller en 

koncern har flera olika varumärken som de arbetar med. Det är även ofta förekommande att 

man har konkurrenter bland varumärkena inom företaget. Det är då ytterst viktigt att alla 

märken får spela sin roll i företaget eller koncernen och att de inte stjäl försäljning från 

varandra, något som brukar benämnas som kannibalisering (H. Uggla, 2004).    

  

Att ge varje varumärke en tydlig profil och roll i företaget kan vara svårt, vilket har blivit ett 

problem för större företag. En koncern som New Wave Group AB, som arbetar med 44 olika 

varumärken där de flesta av dessa presenteras i ett gemensamt showroom, har haft svårt att ge 

varje enskilt märke en tydlig profil och rättvis disponering. När vissa av koncernens 

varumärken dessutom har egna dekoratörer som bestämmer hur just deras del i showroomet 

ska vara uppbyggt och se ut, gör det att det blir ännu svårare att få varumärkena att samspela 

med varandra. 
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1.3 Problematisering 

Varumärket, ditt eget eller företagets, aldrig har det spelat större roll och varit mer 

omdiskuterat. En sökning på #branding på Twitter gav 25 tweets på en timme, #brand gav 

hela 40 tweets den senaste timmen (Twitter, 2012). Svenska städer och län arbetar intensivt 

med att bygga upp sina varumärken. Vi har jobbcoacher som hjälper oss med vårt personliga 

varumärke och förbereder oss på auditions och inte jobbintervjuer. Att synas som varumärke 

är viktigt då vi flera gånger om dagen passerar reklamskyltar, slogans och butiksfönster. 

 

”Butiken är inte bara en kommunikationskanal  

– det är en arena för varumärkesupplevelser.” 

 

(Marcus Van Dijk, 2011) 

 

Som konsument möts man av samma butikskedjor, caféer och ankarbutiker i stort sett vilken 

stad man än befinner sig i Sverige. Även våra varuhus och shoppinggallerior består idag oftast 

av samma kända kedjor och butiker. Det är ett homogent utbud som möter den shoppingsugna 

kunden på den svenska marknaden (L. Eskilsson et.al, 2010). För att sticka ut ur den gråa 

massan satsar de stora varumärkena på ”flaggskeppsbutiker”. En flaggskeppsbutik är tänkt att 

fungera som ett skyltfönster för varumärkena, ett showroom. De är ofta större med mer 

påkostad design och en tydligare upplevelseinriktning än de vanliga butikerna (L. Eskilsson 

et.al, 2010).  

 

Frågar du en kund om varför dens favoritbutik är så bra så kommer du förmodligen få svaret 

att det är för att affären är lätt att handla i, produkterna är lätta att hitta och skyltningen är 

informativ (T. Morgan, 2008). Den fysiska butiken är ett viktigt konkurrensmedel för företag 

då internethandel blir allt vanligare, ingen annanstans kan kunden se varan i dess rätta miljö 

och få möjlighet att känna på eller prova den. Om butikerna inte tar tillvara på denna 

konkurrensfördel och jobbar mer aktivt med visual merchandising kommer allt mer 

försäljning försvinna till den växande internethandeln (R. Varley, 2006). En butik som sticker 

ut från de traditionella svenska kedjorna är den amerikanska klädkedjan Hollister som nyligen 

har öppnat butiker i Stockholm. I dessa butiker är upplevelsen det centrala och man har skapat 

butiker som speglar varumärkets själ (M. Van Dijk, 2011). Genom att bygga butiker som 

triggar våra sinnen skapar vi en omgivning kunden vill befinna sig i. Vi ser på vår omgivning 

genom alla våra sinnen, både syn, hörsel, lukt och känsel spelar roll när vi skapar oss en 

uppfattning om butiken vi står i. Om vi ser på marknadsföring genom ett psykologiskt 

perspektiv och med empati kan vi förstå vad kunden verkligen vill ha och därigenom blir det 

vårt starkaste konkurrensmedel (M. Van Dijk, 2011).  

 

När man 2005 skulle profilera om varuhuset PUB till ett av Europas tio bästa livsstilsvaruhus 

gjordes radikala förändringar, man skapade öppna ytor och butiker som flöt in och ut ur 

varandra utan tydliga avgränsningar. Dessa stora förändringar blev för mycket för kunderna 

som svek när varuhuset upplevdes som rörigt, och följaktligen sjönk även försäljningen (K. 

Östgren, 2010). Detta är ett exempel på hur viktigt det är att jobba med dekoration och visual 
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merchandising för att underlätta kundens shoppingupplevelse. Vi vill att kunderna ska tycka 

det är lätt och roligt att handla hos oss, men hur når vi dit?  

 

Denna problemställning tas i beaktande i detta arbete, för även om vi inte undersöker en butik 

utan ett showroom så är deras syfte detsamma. Man vill förmedla en känsla av varumärket 

och skapa ett ha-begär efter en produkt samt att man vill binda till sig trogna kunder. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är främst att undersöka och analysera flera olika varumärkens möjligheter att samsas i 

en stor koncern, samt hur man på bästa sätt exponerar dessa varumärken i ett gemensamt 

showroom. Uppsatsen syftar även till att ge större inblick i hur man ger ett varumärke en 

tydlig profil. 

 

1.5 Frågeställning 

– Hur kan man få flera varumärken att samspela i ett gemensamt showroom utan att de 

förlorar sin egen profil? 

 

1.6 Avgränsningar 

Rapporten kommer endast att fokusera på varumärken som befinner sig i en koncern och ett 

sammanhang med andra varumärken. Vi kommer inte att ”mäta styrkan på” eller värdera 

varumärkena vi undersöker. Bedömningen av varumärkena kommer endast utgå från den bild 

som vi får ta del av genom deras respektive representanter. Vidare kommer vi inte undersöka 

slutkundernas bild av varumärkena och showroomet. Rapporten kommer ha sin utgångspunkt 

i hur varumärkena inom koncernen ser på sig själva, koncernen och framför allt det 

gemensamma showroomet. 

 

I den här rapporten kommer ett förslag till utformningen av showroomet presenteras, i text, 

moodboard och med skisser. Skisserna kommer ej vara skalenliga. Vi kommer inte presentera 

något slutresultat av ombyggnaden av showroomet.  
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1.7 Företagspresentation – New Wave Group AB 

New Wave Group AB, fortsättningsvis kallat NWG, är en koncern bestående av ett 40-tal 

varumärken. Dessa varumärken är indelade under tre olika affärsområden; Profil, Sport & 

Fritid samt Gåvor & Heminredning. Några av de mest kända varumärkena inom koncernen är 

Jobman, Harvest, Clique, Craft, Speedo, Umbro, Orrefors och Kosta Boda.  

Nedan följer en del av NWG’s affärsidé.  

”New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken 

och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, 

marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter 

inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.” 

NWG lämnar mycket självständighet till de enskilda bolagsledningarna för respektive 

varumärke. De har som mål att varje bolag ska drivas med entreprenörsanda samtidigt som de 

tillhör en större koncern och kan utnyttja dess fördelar (New Wave Group, 2012). 

 

1.7.1 Vision 

Visionen för NWG har delats upp efter respektive affärsområde. För affärsområdet Profil är 

visionen att bli ledande leverantör i Europa och en av de ledande leverantörerna på 

profilprodukter i USA. Detta vill de åstadkomma genom att erbjuda starka varumärken med 

ett brett sortiment och hög kunskap samt service.  

Visionen inom Sport & Fritid är:  

”att göra Craft och Seger världsomspännande varumärken inom funktionella sportkläder, att 

utveckla Cutter & Buck till ett världsledande varumärke inom golfkonfektion, att utveckla 

Umbro på den svenska marknaden och Speedo även på de norska och danska marknaderna 

och att göra Pax ett ledande varumärke inom barnskor i norra Europa. Sammantaget vill vi 

bli den ledande sportgrossisten i Sverige, övriga Europa och Nordamerika.” 

(New Wave Group, 2012) 

 

När det gäller Gåvor & Heminredning är visionen: 

 

”att etablera Orrefors och Kosta Boda som världsledande leverantörer inom glas och 

kristall, att genom innovativ och lekfull design utveckla Sagaform till en stor aktör på 

gåvosidan i norra Europa på både profil- och detaljhandelsmarknaden och att genom 

koncernens starka nordamerikanska förankring växa till en betydande leverantör inom den 

nordamerikanska profilmarknaden genom förankringen i USA och Kanada.”  

 

(New Wave Group, 2012) 

 



 

 

 

5 

 

1.7.2 Kärnvärderingar 

NWG har några kärnvärderingar som de arbetar efter. Nedan följer några av dessa:   

 Det krävs hårt arbete för att lyckas bättre än konkurrenterna. 

 I en decentraliserad organisation är det viktigt att medarbetarna vågar ta egna initiativ 

och att de lär sig av sina misstag. 

 Att sätta kunden i centrum genomsyrar hela verksamheten, vilket är ett måste för att 

hela tiden prestera det yttersta (New Wave Group, 2012). 

1.7.3 Historik 

NWG etablerades på profilmarknaderna i Sverige och Norge år 1990 och fortsatte sedan 

etablering i Finland och Italien. De gick in på detaljhandelsmarknaden år 1996 genom ett 

förvärv av Craft of Scandinavia. De fortsatte att etablera sig i Europa och börsnoterades på 

Stockholmsbörsen år 1997. År 1998 förvärvades profilklädesföretaget Hefa och under några 

följande år etablerade de bland annat i Nederländerna, England, Frankrike, Kina, Schweiz, 

Ryssland och USA (New Wave Group, 2012). 

 

1.7.4 Showroom 

Idag finns nedan listade varumärken presenterade i NWGs showroom i Orrekulla utanför 

Göteborg. Totalt 36 stycken fördelade på de tre affärsområdena. 

 

Profil Sport & Fritid Gåvor & Heminredning 

Clique  Craft Joyful Giftcard 

D.A.D  Cutter & Buck Kosta Boda 

d-vice  PAX Kosta Boda Art Hotel 

Grizzly  Seger Kosta förlag 

Harvest  Sköna Marie Kosta linnewäferi 

Hurricane Umbro Linnéa Art Restaurant 

Jingham  Orrefors 

Jobman   Orrefors Jernverk 

Lord Nelson  Sagaform 

Lord Nelson Victory  SEA Glasbruk 

MacOne 

New Wave 

Nightingale 

Philips 

Printer 

ProJob 

Queen Anne 

Texas Bull 

Toppoint 

Wilson 

http://www.nwg.se/index.php?id=40
http://www.nwg.se/index.php?id=46
http://www.nwg.se/index.php?id=71
http://www.nwg.se/index.php?id=72
http://www.nwg.se/index.php?id=74
http://www.nwg.se/index.php?id=113
http://www.nwg.se/index.php?id=119
http://www.nwg.se/index.php?id=177
http://www.nwg.se/index.php?id=122
http://www.nwg.se/index.php?id=156
http://www.nwg.se/index.php?id=159
http://www.nwg.se/index.php?id=410
http://www.nwg.se/index.php?id=123
http://www.nwg.se/index.php?id=157
http://www.nwg.se/index.php?id=164
http://www.nwg.se/index.php?id=169
http://www.nwg.se/index.php?id=170
http://www.nwg.se/index.php?id=411
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2. Metod 

I detta kapitel ges en djupare beskrivning av den arbetsmetod vi använt oss av. Här beskrivs 

insamlingen av primär- och sekundärdata samt hur den insamlande informationen behandlas. 

Det förs även en diskussion om studiens tillförlitlighet. 

2.1 Ansats 

Under arbetets gång kommer vi att använda oss av både induktiva samt deduktiva inslag, 

vilket gör att studien kan betraktas som abduktiv. En abduktiv ansats innebär att man både 

vidrör teori och empiri för att ge en bredare syn på problemet. Den induktiva studien börjar 

med en insamling av empiri för att kartlägga de problem som ska undersökas och därefter 

forma teorin för att skapa förståelse för dessa problem (J. Backman, 2008). Inom den 

kvalitativa forskningen betraktar man verkligheten som en individuell, social och kulturell 

konstruktion snarare än som inom den traditionella forskningen där verkligheten ses som 

objektiv. Meningen är att studera hur människan uppfattar och tolkar verkligheten (J. 

Backman, 2008). Uppsatsen kommer genom teoritestande och observationer som nämnt ovan 

även innehålla deduktiva inslag.  

 

2.1.1 Action Research 

Då vi kommer studera vårt undersökningsobjekt på nära håll kommer vi att bli påverkade av 

samt påverka objektet. Det gör att uppsatsen bör betraktas som action research. 

 

När metoden Action research förklaras av olika kunskapsteoretiker vill man betona att 

metoden huvudsakligen går ut på att leda till sociala förändringar. Action research är en 

praktisk forskningsmetod som genomförs på ett sätt som skiljer sig från de traditionella 

metoderna. Metoden genomförs genom ett samarbete mellan dem som startar och genomför 

verksamheten och dem som iakttar och analyserar utvecklingen av arbetet. De som forskar 

arbetar alltså huvudsakligen med att vara med under arbetets gång, samt att analysera och 

ställa frågor om de pågående momenten (J. McNiff et.al, 2002). 

 

Enligt Å. Bini (2009), används metoden för att generera nya tankesätt på problematiseringar, 

och forskaren som vanligtvis står ”utanför” arbetsmomenten kan på så sätt ha lättare att hitta 

nya lösningar eller ifrågasätta strukturen på ett nytänkande eller annorlunda sätt. Det som man 

kommit fram till under analysen ska sedan fastställas i ett dokument som sammanfattar de 

integrerande aktionerna.  
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Dokumentet ska vara uppbyggt utefter de här fyra momenten:  

 

 Förutsättningar 

 Process, samt verktyg och utförande 

 Resultat 

 Reflektion (summering av nya frågeställningar bl.a.) (Å. Bini, 2009) 

 

Jean McNiff vill betona vikten av hur viktigt det är att vara kritisk mot det man upplever när 

man använder sig av metoden, och redogör i boken ”Action research – Principles and pratice” 

de mest nödvändiga lärdomarna som man bör ta del av innan man börjar använda denna 

forskningsmetod. För att använda sig av metoden krävs det en öppenhet vad det gäller 

lärandet, eftersom att det är en nödvändig faktor i utövandet av metoden. Hon menar även att 

utforskningen till lika stor del handlar om processen att svara på frågor, som själva svaret på 

frågorna, och eftersom det inte alltid går att ge svar på vissa frågor får man ändå en större 

inblick i vad som kan vara del av ett problem (J. McNiff et.al, 2002). 

 

Vi kommer att tillämpa aktionsforskning i vår uppsats då det hjälper oss att hitta nya 

infallsvinklar, och vägleda oss i arbetet med att få en bredare bild av hur man kan förbättra 

showroomet, samt att få fram en tydlig bild av hur de olika varumärkenas marknadsansvariga 

vill presentera sitt/sina varumärken i showroomet. 

 

2.2 Undersökningsmetoder 

Teoretiska källor kommer att vara litteratur, framför allt källor som rör varumärkesprofilering 

och olika typer av varumärkesstrategier. Vi har funnit relevanta böcker samt artiklar skrivna 

av exempelvis Henrik Uggla och Frans Melin. Litteraturundersökningar räknas som 

sekundärdata, tidigare forskning och litteratur som publicerats inom ämnet (D.I. Jacobsen, 

2002). 

Primärdata är material som samlas in för första gången, information som är anpassad för att 

svara på ett problem via vald metod (D.I. Jacobsen, 2002). Vi kommer att arbeta med 

kvalitativa intervjuer för att samla in primärdata i denna rapport. 
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2.3 Intervjustudier 

I den empiriska delen kommer vi arbeta mer med kvalitativa metoder, där ibland 

djupintervjuer. Det kommer att genomföras en intervjustudie med representanter från 

varumärken under NWG för att få förståelse för hur de ser på sitt varumärke i förhållande till 

koncernens varumärke. Det kommer även att genomföras intervjuer med dekoratörer för NK 

och NWG Mode för att undersöka hur man jobbar när man sätter ihop ett showroom och vad 

man bör tänka på för att få en rättvis och fördelaktig exponering av samtliga produkter. 

Anledningen till att intervjuerna görs med dekoratörer från just dessa företag beror på att de 

arbetar med flera varumärken inom olika affärsområden.  

När man utför kvalitativa intervjuer så finns det vissa aspekter man bör ta hänsyn till. 

Metodsättet är en krävande informationssamling och det kan vara komplicerat att få till en så 

givande intervjusituation som möjligt. Under förberedelserna inför själva utförandet är det 

viktigt att noga utse sina undersökningspersoner och sedan begränsa dessa till ett rimligt antal. 

Vid valet av undersökningspersoner så bör urvalet ske med hjälp av några noga utvalda 

kriterier. Målet med intervjustudien är att få fram givande information och ge forskaren en 

djupare och mer fullständig uppfattning kring forskningsområdet. Man bör därför få med en 

stor variationsbredd i urvalet samt välja personer som besitter rikligt med information inom 

ämnet (I. Holme et. al, 2010).    

Man bör utforma ett standardiserat frågeformulär för att minska risken för utsvävningar från 

forskarens sida. Detta för att just få svar på det som är relevant för ens forskningsområde. 

Dessutom bör den intervjuade få föra utvecklingen, i stora drag, av intervjun så att det är 

personen i frågas egna uppfattningar som kommer fram. 

Det finns två olika typer av intervjuer; respondent- samt informantintervjuer. En 

respondentintervju innebär att man intervjuar personer som på något sätt är delaktiga i det vi 

studerar och i en informantintervju är det istället utomstående personer men som har mycket 

att säga om ämnet som vi intervjuar. 

I vår studie kommer båda typer av intervjuer att användas då intervjuerna med varumärkena 

klassas som respondentintervjuer och intervjuerna med utomstående dekoratörer går under 

informantintervjuer. 

Under själva intervjusituationen bör man som forskare ha vissa faktorer i åtanke. Man bör 

kunna sätta sig in i och förstå den intervjuades situation samt följa upp den information som 

kommer fram. Att vara uppmärksam och öppen är viktigt bland annat för att kunna notera 

icke verbala reaktioner hos den intervjuade. Att bygga upp en tillit mellan forskaren och den 

intervjuade är även det viktigt då det bidrar till att den intervjuade känner sig mer öppen med 

att dela sina uppfattningar. Det är viktigt att man som forskare är uppmärksam så att den 

intervjuade inte ger svar som den tror att forskaren vill höra (I. Holme et.al, 2010).     
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2.3.1 Urval intervjurespondenter 

De respondenter vi valt ut jobbar med varumärkesfrågor inom deras respektive företag. Vi har 

valt att inte stereotypt bara rikta in oss på chefer eller säljare då det varierar kraftigt vad som 

ingår i deras arbetsuppgifter. NWG har själva gett oss kontaktuppgifter till de personer inom 

respektive varumärke som de anser har störst insikt i varumärket och som spenderar mest tid i 

showroomet. Gällande urvalet av dekoratörer som har intervjuats valdes en representant från 

DecoLab/NK ut, då det är ett företag som jobbar med att exponera många olika varumärken 

och produkttyper. Valet att intervjua en dekoratör som jobbat i showroomet för ett av 

varumärkena grundades i att hon har kunskap om den aktuella lokalen, varumärkena som 

finns där samt är van att jobba mot showroom och inte endast butik. Alla respondenter och 

informanter i intervjustudien har i förhand blivit erbjudna att se frågorna och alla har även 

erbjudits anonymitet i arbetet. Intervjuerna genomfördes till största del genom personliga 

möten men även telefonintervjuer och mailintervjuer har förekommit. För att säkerställa att 

respondenterna fått samma frågor trots olika förutsättningar i intervjusituationen har en 

intervjuguide använts.  

 

2.3.2 Urval företag 

Vår önskan var att intervjua representanter från alla 36 varumärken som finns presenterade i 

showroomet i Orrekulla, men vi valde på grund av bortfall och tidsbrist att ha representanter 

från de olika affärsområdena. Följande varumärken valts ut för intervju: 

 

Profil Sport & fritid Gåvor & heminredning 

Toppoint/D-Vice       Umbro      Sagaform 

Dad/Grizzly/Grizzly bags       Seger       D&J 

James Harvest Sportswear       Craft 

 

Vi har valt att intervjua dekoratörer på följande företag: 

 

 DecoLab/NK 

 Egenföretagare/NWG mode 
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2.3.3 Intervjuguide 

Frågorna i intervjuguiden utgår från problemformuleringen och frågeställningen. Utifrån de 

förutsättningarna togs en intervjuguide fram som testades på en utomstående person med 

kunskap om varumärke, efter en del omarbetningar fick vi fram en intervjuguide som både är 

kopplad till frågeställningarna och till teorikapitlet. Detta genom att vi återkopplar i frågorna 

till exempelvis H. Ugglas teorier kring varumärkesidentitet och synen på det egna varumärket. 

Intervjuguiden är tänkt som en hjälp för att säkerställa att alla respondenter får samma frågor 

och att intervjuerna blir så lika som möjligt. Två olika intervjuguider har tagits fram för de två 

olika typer av intervjuer som genomförts. 

 

Bilaga 1, Intervjuguide varumärken NWG 

Bilaga 10, Intervjuguide dekoratör  

 

2.4 Tillförlitlighet  

Då vi arbetar efter en kvalitativ ansats baserad på intervjuer så bör validitet tas i beaktande. 

Validitet kan lättas beskrivas som logisk sanning, ett påstående som har logisk legitimitet är 

det som härstammar från antagandet. Kritik kan riktas mot denna typ av forskning då den är 

svår att göra repetitiv, samma intervjurespondent kan ha ändrat sin tolkning från det första 

intervjutillfället till andra. Eftersom en person upplever och tolkar information olika kan det 

leda till att om man vid ett senare tillfälle genomför samma studie med en annan forskare och 

samma respondenter kommer fram till ett annat resultat (S. Kvale, 1997). 

 

I en kvalitativ metod har forskaren större närhet till den eller det som studeras. Det som 

riskerar att hända är att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig eller att han 

eller hon inte förstår de intervjuades motiv. Forskaren bör också finna balansen i att varken 

vara för passiv eller för aktiv i intervjun, för att få fram så giltig information som möjligt. 

Forskaren får inte pressa ur den som intervjuas på information, eller riskera att personen beter 

sig så som forskaren förväntar sig. Den intervjuade personen kommer dessutom på ett eller 

annat sätt alltid att vara subjektiv (I. Holme et. al, 2010).   

För att nå ett så sanningsenligt resultat som möjligt är det viktigt att undersöka problemet ur 

flera synvinklar, detta för att få bredare kunskap om forskningsobjektet i stort och för att få en 

djupare kunskap om det aktuella forskningsproblemet. Genom att vi intervjuar både 

representanter från varumärken såväl som dekoratörer, samt tar del av det styrelseunderlag 

som finns får vi ett brett synsätt inom ämnet. Vi har också gjort egna observationer i 

showroomet. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel introduceras de teorier som anses vara relevanta för studien. Varumärke, 

profilering och Visual Merchandising förklaras. Dessutom presenteras strategier för arbete 

med varumärken och konsumentbeteende. Det redogörs även för tidigare forskning inom 

ämnet. 

3.1 Begreppsförklaringar 

För att förenkla läsandet av rapporten och öka förståelsen för ämnet har det sammanställts en 

liten ordlista med förklaringar till begrepp som förekommer i rapporten. 

 

B2B - Försäljning mellan företag.  

(Business dictionary - B2B, 2012) 

 

B2C - Försäljning mellan företag och slutkund, konsument.  

(Business dictionary - B2C, 2012) 

 

Showroom – Ett rum som används för att visa upp ett företags produkter, svensk 

översättning; utställningslokal. 

(Business dictionary - showroom, 2012) 

 

Varumärke – Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller 

tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en 

grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess 

marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image och goodwill. Som 

varumärke kan fungera alla typer av tecken som kan återges grafiskt.  

(Nationalencyklopedin - varumärke, 2012) 

 

Visual Merchandising – Kunskap och användning av attraktiva försäljningspunkter och 

planering av detaljhandel för att engagera kunder och öka försäljningen. I visual 

merchandising visas de produkter som säljs upp på ett medvetet sätt för att locka konsumenter 

till den avsedda marknaden genom att rikta uppmärksamheten på produktens bästa funktioner 

och fördelar.  

(Business dictionary – visual merchandising, 2012) 

 

Kärnvärderingar - En princip som vägleder en organisations interna agerande samt dess 

förhållande till den yttre världen. Kärnvärden brukar sammanfattas i uppdragsbeskrivningen 

eller i en redovisning av kärnvärden.  

(Business dictionary – core values, 2012) 

 

Varumärkeslöfte - Det löfte som ligger inbyggt i ett varumärke och som riktar sig till dess 

målgrupp. Ett varumärkeslöfte kan vara både funktionellt, känslomässigt eller 

självuttryckande (H. Uggla, 2004). 

 

http://www.ne.se/varumärke
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Varumärkesidentitet – Identiteten utgör själen i ett varumärke och består först och främst av 

varumärkets kärnvärden. Syftet med den är att skapa lojalitet och trygghet för målgruppen (H. 

Uggla, 2004). 

 

Varumärkesportfölj – Ett företag kan ha flera produkter eller tjänster som går under olika 

varumärken eller servicemärken. Samlingen av rättigheterna till dessa märken kallas för 

varumärkesportfölj (H.Uggla, 2004). 

 

3.2 Varumärke 

 

”A trademark identifies a product, a service, a corporation. A brand identifies a promise. 

 It is more than a trademark. It is a trustmark of enormous value.”  

           

 (Larry Light, 1995) 

 
Förenklat kan man säga att varumärket (namnet) inte är något värt i sig självt. För att skapa ett 

värde måste man koppla varumärket med ett löfte, om det finns ett löfte som kunderna kan 

lita på och som håller över tid så finns det goda förutsättningar att bygga varumärken och 

därmed skapa och upprätthålla viktiga värden. Då man i svenskan använder ordet varumärke 

för både trademark och brand kan det lätt bli missförstånd. (A. Heden et. al, 2005) 

 
I Varumärkeslagen beskrivs ett varumärke på följande vis:  

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.” 

 

(Varumärkeslagen, 2010) 

 
Ensamrätt till ett varumärke förvärvas vanligast genom registrering hos Patent- och 

registreringsverket, men man kan även genom inarbetning kräva lagligt skydd för sitt 

varumärke. (A. Heden et. al, 2005) 

 

Henrik Uggla har tagit fram en figur som visar vilken roll varumärket spelar för köparen 

respektive säljaren, se figur 1. För kunden handlar varumärket om ett löfte om kvalitet, man 

reducerar risken för fel köp. Rätt varumärke är även statusmarkör och skapar social 

tillhörighet, man blir en del av den grupp som identifierar sig med varumärket.  För säljaren är 

varumärkets viktigaste funktioner att segmentera produkten från övriga på marknaden, skapa 

ett budskap som är lätt att kommunicera till kund och ett starkt varumärke kan i viss mån 

möjliggöra en högre prissättning. 
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Figur 1: Varumärket från köparen och säljarens perspektiv (H. Uggla, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

3.3 Varumärkeshierarkin 

Varumärkeshierarkin är ett verktyg som används för att förstå relationerna mellan ett företags 

olika produkter och varumärken. Den visar den inbördes ordningen mellan varumärkena och 

produkterna, det vill säga hur dessa hänger ihop. I varumärkeshierarkin redovisas även de 

olika varumärkenas skyldigheter, vissa varumärken marknadsför en specifik produkt medan 

andra har till uppgift att marknadsföra företaget eller till och med hela koncernen (T.H. 

Nilson, 1998). 

 

Överst i varumärkeshierarkin finner man företagsvarumärket, i vårt fall NWG. På nästa nivå 

finner man familjevarumärket, familjevarumärket spänner över flera produktkategorier utan 

att vara synonymt med företagsvarumärket. Hefa och Kosta Boda är exempel på 

familjevarumärken inom NWG. På den tredje nivån hittar man de individuella varumärkena, 

dessa varumärken är begränsade till en viss kategori av produkter. Individuella varumärken 

inom NWG är till exempel Craft och Sagaform. Nederst i Hierarkin finner man modifierare; 

ett namn eller nummer som förklarar en speciell modell eller typ av produkt. Om vi tittar i 

NWGs hierarki finner vi här i botten till exempel Kosta Förlag och Kosta Outlet (H. Uggla, 

2001). 
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Man kan arbeta med varumärkeshierarkin på två olika sätt. Den första trenden man kan 

urskilja är att man jobbar mer och mer uppåt mot familjevarumärkena och 

företagsvarumärkena, även kallad kapitalisering eller det “varumärkta huset” (H. Uggla, 

2001). Här jobbar man med att samla alla produkter och varumärken under 

företagsvarumärket. Ett exempel på detta sätt att jobba är Virgin som har många olika typer 

av produkter men samlar de alla under namnet Virgin och sedan ger dem ett 

produktbeskrivande namn, ex. VirginAirlines, VirginCola och VirginMusic (D. Aaker et. al, 

2000).  

 

Den andra trenden är det direkt motsatta, man jobbar neråt mot mer individuella varumärken 

och denna benämns ofta som “hus med varumärken”(Uggla, 2001). Strategin bygger på att 

varje produkt får ett eget varumärke istället för att använda företagsvarumärket, detta är tänkt 

att maximera slagkraftigheten och påverkan av en produkt, NWG är ett exempel på detta (D. 

Aaker et.al, 2000). 

 

3.5 Varumärkesstrategier 

Ett starkt varumärke kan vara avgörande för ett företag att kunna nå optimal framgång. Det 

finns många aspekter att tänka på, samt strategier att använda för att få sitt varumärke så starkt 

och tydligt som möjligt. Ett varumärke är det främsta medlet som man använder för att väcka 

uppmärksamhet, differentiera sina produkter och lova kunden något som går ut över 

produktattributet. Vad står varumärket för? Vilar varumärket på en specifik etisk eller 

ideologisk grund och i så fall vilken? Detta på grund av att kunden då vet på ett ungefär vad 

man kan förvänta sig av företaget och varumärket i sig (H. Uggla, 2004). 

Ett varumärkes identitet kan bli avgörande för hur pass framgångsrikt det kan bli. I identiteten 

räknas aspekter som bland annat varumärkesassociationer, löften, och attribut. David Aaker 

och Erich Joahcimstahler har gjort en modell över olika dimensioner i ett varumärkes 

identitet, se figur 2. 
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Figur 2: Varumärkesidentitet (D. Aaker et.al)

Följande stycken beskiver Aakers och Joahcimstahlers modell som visas i figuren ovan. Den 

visar att varumärkesidentiteten består av tolv olika dimensioner som sedan är uppdelade i fyra 

perspektiv. Dessa fyra är produkt, organisation, person och symbol. Sedan består identiteten 

av varumärkets essens, kärnidentitet, och utvidgad identitet. 

Essensens uppgift syftar till att fånga varumärkets själ samt kommunicera den till 

konsumenten och tydligt presentera värdeerbjudandet. 

Kärnidentiteten visar varumärkets strategier och värden som sedan ska kunna förstås och 

bidra till en association för konsumenten. Denna ska alltid vara samma även om varumärket 

testar nya marknader eller liknande. Den sammanfattar varumärkets vision. 

Den utvidgade identiteten har som uppgift att förse varumärket med struktur och nyanser. Den 

bör också kunna samverka bra med kärnidentiteten. 

Under produktperspektivet i modellen ser vi till produkten som en del av varumärket samt 

dess positionering. Det är viktigt att man särskiljer de olika produkterna och visar positiva 

egenskaper med varje enskild produkt. Man bör inte ta fokus från den ena produkten till den 

andra och så vidare. 
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I personlighetsperspektivet bör man tänka på varumärket som om det vore en fysisk person. 

Det finns generellt fem olika personlighetstyper; en sofistikerad personlighet, en kompetent 

personlighet, en genuin personlighet, en spännande personlighet samt en slitstark och tuff 

personlighet. Även personlighetsperspektivet rör varumärkets positionering. Du bör aldrig 

tvinga på en produkt eller ett varumärke en specifik personlighet. 

Det har blivit allt viktigare att organisationen bakom varumärket har bra associationer bakom 

sig. I en koncern blir det då extra viktigt att konsumenten kan identifiera sig med hela 

organisationens värderingar och inte bara med ett enskilt varumärke. Utnyttja sedan 

organisationen i den strategiska säljkommunikationen. 

När man talar om symbol så menar man varumärkets logotyp, som är den primära källan till 

identifikation för konsumenten. En tydlig och vältalande logotyp kan vara avgörande i ett 

varumärkes kommunikation utåt. 

Modellen har som syfte att få oss att se olika varumärkeselement och mönster när vi arbetar 

med marknadsföring och sälj. Ett varumärke behöver dock inte täcka in alla perspektiv i 

modellen. 

 

3.6 Att arbeta med flera varumärken 

Något som är viktigt i koncerner och i företag som arbetar med flera varumärken är att 

samordna dessa ordentligt. De måste organiseras och struktureras, men samtidigt få ta den 

plats som det enskilda varumärket kräver och behöver. Varje varumärke behöver få ta sin 

specifika position i företaget, samtidigt som det är viktigt att koncernens eller företagets 

värderingar lyser igenom i varje enskilt märke. Annars riskerar man att tappa trovärdigheten 

hos konsumenten. 

 

Det är därför viktigt att särskilja varumärkena från varandra, de måste få ha sina egna 

positioneringar, produktlöften och personligheter. En koncern blir inte framgångsrik genom 

att representera varumärken som alla erbjuder samma sak. Då ökar risken för kannibalisering, 

vilket innebär att försäljningen av ett varumärke tar av försäljningen av ett annat märke i 

portföljen. (H. Uggla, 2004) 

En åtgärd kan därför vara att arbeta med varumärken som tilltalar olika målgrupper och 

behovssegment på marknaden. Man bör se helheten och vilken roll varje varumärke spelar i 

portföljen. Vad ger de för olika löften och vilka behovssegment talar de till? (H. Uggla, 2004) 
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3.7 Värdet av varumärket 

Varför bör företag arbeta med sitt varumärke? I Frans Melins bok Varumärkesstrategi 

beskrivs det essentiella motivet med att bygga upp sitt varumärke som ett helhetskoncept. När 

man bygger upp ett företags varumärke, så gör man det för att särskilja företaget på 

marknaden.  

 

 

”Att förstå hur varumärken kan bidra till att skapa värde är nyckeln till framgångsrik 

varumärkesuppbyggnad” 

 

(Frans Melin, 1999) 

 

Att konsekvent arbeta med varumärket bidrar till att skapa värde för både aktieägare men 

självklart även för konsumenterna. Varumärket är även en slags inkörsport för konsumenterna 

att upptäcka ett företag.  

 
Begreppet ”brand equity” innebär att man värderar varumärket, och kan i stort sett översättas 

med varumärkeskapital (F. Melin, 1999). Det man kan härleda till brand equity, är 

värderingar av varumärket både från märkesinnehavaren men också de konsumenter som 

berörs på något sätt av företaget. Detta ger värderingen ett vidare perspektiv. Det är svårt att 

härleda detta värde till vissa processer, men Melin menar att det i grunden handlar om att i 

den inledande fasen, försöka uppföra ett helhetsperspektiv på den 

varumärkesuppbyggandeprocessen.  

 
Det är viktigt att sammanfoga de två olika huvudinriktningarna som framkommit i 

varumärkesforskning, brand management samt consumer behaviour. Dessa ingår både i ett 

externt och internt förhållningssätt för företaget (F. Melin, 1999). 

 

3.8 Visual Merchandising 

Visual merchandising, eller dekoration som man ofta benämner det på svenska, är den process 

som gör det möjligt att styra kunden genom en butik i en logisk ordning, uppmuntra dem att 

stanna till på utvalda platser och förhoppningsvis få dem att genomföra ett köp (T. Morgan, 

2008). Visual merchandising har även som uppgift att presentera produkterna på mest 

fördelaktiga sätt och att stärka varumärken i kundens medvetande (R. Varaley, 2006).  

 

För att nå positiva resultat i arbetet med visual merchandising bör en rad faktorer tas i åtanke, 

först och främst bör man se över layouten av ytan man jobbar med. Vidare bör man skapa en 

känsla av närhet till produkterna på ytan. Ofta delas ytan upp i exempelvis trendområden, 

inspirationsområden och områden för extra försäljning. En nyckelfaktor till bra visual 

merchandising är ständig uppdatering av sortimentet och dekoration efter säsong (T. Morgan, 

2008). 
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I uppbyggnaden av ytan börjar man med placeringen av produkterna, vilka ska placeras 

bredvid varandra och var på ytan bör de placeras för att få ett logiskt flöde och öka 

merförsäljningen? Genom att placera produkter som hör ihop nära varandra förvirrar man inte 

kunden och ökar chansen att kunden köper något annat än vad de ursprungligen letade efter. 

Man bör även tänka på vilka varumärken eller produktgrupper som säljer bäst för att kunna 

positionera dessa på de mest attraktiva områdena. Dessa produkter kommer dra in kunderna 

på ytan och ger en översikt över vad som erbjuds och vilken kvalitet butiken håller. Små 

varumärken bör placeras vid stora varumärken som riktar sig mot samma kundgrupp för att 

maximera försäljningen (T. Morgan, 2008).  

 

Förutom att guida kunden runt ytan och visa upp produkterna på dess mest fördelaktiga sätt 

bör man även ge kunden en känsla av trygghet i butiken. Om man till exempel säljer både herr 

och damkläder bör dessa vara tydligt avdelade då man som kund ofta är rädd att ”ta fel” 

kläder och välja något som är avsett för det andra könet. Ett sätt att undvika detta är att dela 

upp ytan i en herr- och en damavdelning som får mötas i en avdelning av produkter som 

glasögon, böcker och accessoarer som kan klassas som unisex vid en gemensam kassa (T. 

Morgan, 2008).  

 

IKEA är ett exempel på hur man genom visual merchandising kan få en kund att gå igenom 

hela varuhuset genom att inte erbjuda några genvägar och på så sätt undvika att få kunden att 

välja en avvikande väg. När kunden väl har gått in i varuhuset leds den genom 

inspirationsrum till plockavdelningar, genom lagret och vidare mot kassan. Längs hela denna 

väg skapas merförsäljning. I en matvarubutik försöker man inte inspirera kunden, istället vill 

man underlätta och effektivisera den vardagliga handlingen för konsumenterna. Det är inte en 

slump att produkter som ägg och mjölk som det säljs mycket av ofta är placerade längst in i 

butiken. Genom att få in kunden längst in för att hämta ett paket mjölk så får man dem att 

passera andra produkter och även här bygger man förutsättningar för maximerad försäljning 

(T. Morgan, 2008).  

 

Enligt T. Morgan kan en butik delas in i fem zoner som förklarar var de mest attraktiva 

punkterna finns. Närmast ingången finner man Platinazonen som är det första kunden ser när 

man går in i butiken och det är den punkt som har högst försäljning. Ett steg längre in finner 

man Guldzonen, sedan Silverzonen och längst in Bronszonen. I bronszonen är det svårt att 

locka in kunder därför kan det vara bra att placera stapelvaror eller en efterfrågad produkt som 

får kunden att gå hela vägen genom butiken. Ju längre tid kunden spenderar i butiken desto 

större är chansen att de genomför ett köp (T. Morgan, 2008).  
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3.9 Kundpsykologi 

Kundpsykologi är läran om kundbeteende och dess inre och yttre förutsättningar. Den 

studerar kunders val av och föreställningar om produkter, tjänster och information (P. 

Wanger, 2002).  Man börjar med att definiera begreppet kund, det är inte bara privatpersoner 

som är kunder utan även företag, myndigheter och ideella organisationer. Det är inte alltid det 

bara finns en kund, ofta delar man in kunden i betalare, inköpare och användare. I ett företag 

kan chefen antas vara betalare, vaktmästaren står för inhandlingen och receptionisten är 

användare. För att få en nöjd kund måste man skapa ett erbjudande som tilltalar alla tre roller i 

kundbegreppet (P. Wagner, 2002). 

 

När kunden ska utvärdera ett erbjudande tar de ett antal faktorer i beaktande: 

Egen erfarenhet – Vad går produkten för, kundens egen erfarenhet från tidigare. I slutändan 

oftast den tyngsta faktorn vid köpbeslutet. 

Andras erfarenhet – Om det är en produkt kunden inte har egen erfarenhet av lyssnar man till 

vänners erfarenheter. En vän som anses vara insatt ger ett pålitligt intryck medan en 

rekommendation från en vän med sämre smak kan användas som skäl för att inte ge 

produkten en chans. 

Pris – Prisnivån berättar vilka egenskaper produkten har mer eller mindre av, billigare är inte 

alltid bra då produkten kan anses vara av sämre kvalitet. 

Hur välkänd är produkten? – Ett starkt och etablerat varumärke som många känner till ses av 

allmänheten som mer positivt än ett okänt märke. 

Reklam – Kundens sätt att tolka reklamen stämmer inte alltid överens med sändarens budskap 

(P. Wanger, 2002). 

 

”Kunders primära mål är att maximera antalet  

produktfördelar till en så låg kostnad som möjligt” 

 

(Pierre Wanger, 2002) 

 

Om man som sändare kan förstå varför kunderna reagerar och handlar som de gör i specifika 

situationer kan man rikta sitt erbjudande för att nå dem på mest effektiva sätt. Om man vet att 

framför allt barnfamiljer köper sina produkter kan man locka med glass till barnen, om man 

vet att ens produkt oftast handlas av en trött kund så ser man till att ha öppet sent så man kan 

locka till sig den kundgruppen. Genom att förstå kunden kan man anpassa erbjudandet så att 

det passar kundens behov (P. Wanger, 2002). 
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3.10 Diskussion om teorival och kritik 

Då tyngdpunkten i vår rapport ligger på varumärkesprofileringen är det även inom det ämnet 

vi fördjupat oss mest i teoriavsnittet. Genom David Aaker och Erich Joahcimstahlers modell 

kring varumärkesidentitet kan vi lättare förstå de varumärken vi ska undersöka. Man kan anse 

att Porters 5kraft’s modell och SWOT analyser bör användas men då vi valt att avgränsa oss 

till att inte bedöma styrka hos varumärkena är dessa teorier för oss i denna rapport inte 

relevanta. Vi har till stor del använt oss av Henrik Ugglas och Frans Melins böcker i avsnitten 

om varumärke, detta kan ifrågasättas då det ger en smal bild. Vi har dock valt dessa då 

mycket av deras forskning bygger på tidigare forskning och teorier av andra inom ämnet.  
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3.11 Tidigare forskning 

Titel och författare Syfte Resultat 

Butikskoncept – och det 

mervärde det skapar. 

 

Av: Sewén och Tellefsen 

(Stockholms universitet, 

2006) 

Syftet med uppsatsen är att ge 

en insikt i hur konsumenters 

beteende kan påverkas av 

butikskoncept 

 

Starka butikskoncept är en 

bidragande faktor till att 

kunder återkommer till en 

butik. Butikerna upplevs 

med flera sinnen och de 

butiker som levererar en 

upplevelse är de som får 

högst betyg. 

Attraktivt butikskoncept – 

vad som bör ingå för att 

kunden ska trivas och 

genomföra köp. 

 

Av: Karlsson och Samils 

(Textilhögskolan i Borås, 

2011)  

Syftet med examensarbetet är 

att undersöka, beskriva och 

analysera vilka delar som ingår 

i ett lyckat butikskoncept. 

 

Det viktigaste i ett attraktivt 

butikskoncept är att ha 

serviceminded personal i 

öppna, luftiga och väl 

belysta lokaler där varorna 

syns och är ”ta-vänliga” för 

kunden. varorna skall 

exponeras så att kunden kan 

se dem väl och gärna i outfit 

kombinationer som 

stimulerar köplusten och 

startar ett ha-begär hos 

butiksbesökaren. 

Varumärkesprofilering – För 

modevarumärke i 

utvecklingsfasen. 

 

Av: Jarlenius och Nyberg 

(Textilhögskolan i Borås, 

2011) 

Syftet är att beskriva och skapa 

förståelse för hur ett 

modeföretag i 

utvecklingsskede ska kunna 

behålla, underhålla och stärka 

sin varumärkesprofil med nya 

produktgrupper på en ny 

marknad 

 

Det är väsentligt att tillämpa 

en konsekvent 

varumärkesprofil, där allt 

från marknadsföring till 

detaljer i plagg hålls ihop av 

företagets kärnvärden. 

Igenkänning är viktigt för 

kunden, kommunikation bör 

göras enkel och vara tydligt 

riktad till kunden. 

Varumärkesstrategi – En 

studie i att bygga 

framgångsrika varumärken. 

Av: Moström och 

Borkenhagen (Högskolan i 

Borås, 2011) 

Målet med studien är att se vad 

som skapat framgång hos 

välkända varumärken och hur 

deras erfarenheter kan hjälpa 

andra företag. Studien syftar 

också till att påvisa betydelsen 

och effekterna av att arbeta 

konsekvent och uthålligt med 

varumärkesbyggandeprocesser. 

 

Man kommer fram till 

vikten av att titta på produkt 

och varumärke i samspel. 

Det slås även fast att de som 

är mest framgångsrika är de 

som tydligt och enkelt 

kommunicerar sitt 

varumärke i allt de gör, att 

man håller sig till sin röda 

tråd och att varumärket är 

väl förankrat inom företaget. 
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3.12 Diskussion kring tidigare forskning 

Under studierna av den tidigare forskningen framkom tidigt avsaknaden av forskning kring 

showroom. Vi har valt att titta på forskning kring butikskoncept och butiksuppbyggnad då det 

finns många likheter med showroom. En viktig skillnad att lyfta fram är att när man tar fram 

butikskoncept arbetar man med slutkund, konsument eller B2C medan man i ett showroom 

vänder sig till företagskunder, exempelvis en grossist eller återförsäljare, man arbetar mer 

med B2B. Trots denna betydande skillnad är känslan och reaktionen man söker hos kunderna 

den samma, man vill väcka köplust och en känsla av att den vill jag ha.  

 

Vi har även tittat på tidigare forskning kring varumärkesprofilering och strategier för att 

bygga starka varumärken. Det som framkommit i denna forskning stämmer väl överens med 

den bild vi har av problemet och kan även tydligt knytas an till teorin. Det viktigaste är att 

identifiera vad som är kärnan i sitt varumärke och sedan göra det tydligt för kunden och att 

konsekvent arbeta med varumärket i all kommunikation. Ytterligare en viktig faktor som 

framkommit och som vi tar i åtanke för denna rapport är att se till att varumärket är 

välförankrat inom företaget och hos de anställda. 

 

Vår rapport kommer att tillföra något nytt då den forskning som finns fokuserar på butik och 

B2C försäljningen medan man i showroom arbetar med B2B. Vi kommer även att försöka 

skapa en förståelse för helheten av koncern, varumärke och showroom. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras empiriinsamlingen samt var intervjuerna hittas och hur analysen 

har gått till. 

 

Det har utförts åtta intervjuer med representanter från varumärkena i showroomet samt med 

två dekoratörer. Intervjuerna har genomförts via mail, över telefon eller vid personliga möten. 

Vid telefon- och de personliga intervjuerna har ljudupptagning tillämpats så väl som 

anteckningar från intervjuledaren. Då intervjuerna har genomförts på arbetsplatsen har de 

varit avskilda för att minska risken att bli avbruten.  

 

Intervjuerna har analyserats av var och en i gruppen enskilt och sedan sammanställts under en 

gemensam diskussion, detta för att öka trovärdigheten och få en bredare bild av ämnet. 

Materialet från intervjuerna redovisas i sin helhet i bilaga 2-9, 11-12. En sammanställning av 

materialet presenteras och diskuteras i analysavsnittet.  

 

Intervjumaterialet tillsammans med styrelseunderlaget i bilaga 13 kommer ligga till grund för 

analys och slutsatser. Styrelseunderlaget kommer ifrån ett möte där samtliga varumärken som 

representeras i showroomet var närvarande. Detta mötesprotokoll får representera koncernens 

önskemål och synpunkter angående showroomet.  
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5. Analys  

I detta kapitel presenteras analysen av det material som framkommit under 

empiriinsamlingen samt sambanden mellan intervjuerna och teorin. 

5.1 Dekoratörer 

Det som framkommit i intervjuerna med dekoratörerna och som även styrks av teorin är att de 

centrala delarna är uppbyggnaden av showroomet, det vill säga utformningen av ytan man har 

till förfogande och belysningen. Då det inte finns något rätt eller fel är det viktigt att anpassa 

inredningen efter utseendet på det befintliga rummet.  Då kunden kommer att anpassa sin 

gångväg genom rummet efter de förutsättningar vi har skapat, bör det vara lätt för kunden att 

ta sig fram i rummet, gångarna får tillexempel inte vara för trånga. Genom placeringen av 

möbler, ställningar och bord kan vi öppna upp för passage eller stänga av vägar. Även med 

hjälp av belysning kan vi få ögat att tro att det är den rätta vägen. Dekoratörerna är eniga om 

att en bra belysning lyfter fram färger och presenterar produkten på mest för delaktigt sätt 

medan en tråkig belysning kan få en butik att kännas intetsägande. 

 

”Belysningen bör vara som på en teaterscen,  

om man belyser där fokus ska vara skapar man en levande känsla och naturliga fokuspunkter 

för kunden att vandra mellan”  

    

                  (Isabell Westerdahl, 2012) 

 

Både de intervjuade dekoratörerna och litteraturen framhäver vikten av att fånga kundernas 

uppmärksamhet direkt då de stiger innanför tröskeln. När kunden kommer in i rummet skapar 

det en överblick av vad som finns, för att fånga kundens intresse och leda in dem i butiken 

kan man jobba enligt de zoner som T. Morgan tar upp i sin bok Visual Merchandising.  

 

”Man ska bara liksom bara kunna flyta in i butiken  

utan att det finns något i vägen” 

 

(Cecilia Gustafsson, 2012) 

 

Både dekoratörerna och teorin är överens om vikten av placeringen av produkterna, genom att 

man placerar åtråvärda produkter i början skapas en vilja att se mer. När man som i detta fall 

jobbar med olika produktgrupper kan man med fördel bygga upp en miljö där dessa produkter 

visas i sitt rätta element, något som också önskats av varumärkena. Det man bör ha i åtanke 

vid denna typ av skyltning är att vara säsongsanpassad, dekoratörerna var eniga om att man 

vill visa nyheter och göra det lätt för kunden att se produkten som en del av en helhet. T. 

Morgan menar att starka varumärken bör vara placerade längre in i rummet då dessa drar 

kunder. De mindre kända varumärken bör placeras med fördel nära de starkare inom samma 

produktgrupp för att skapa en synergieffekt, enligt P. Wanger ses ett starkt etablerat 

varumärke som många känner till som mer positivt än ett mindre välkänt (P. Wanger, 2002). 
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En skillnad som framkommer mellan arbetet med dekoration i butik och i ett showroom är det 

faktum att i showroomet jobbar du oftast inte med så säsongsanpassade produkter och nya 

kollektioner i samma takt som i butikerna. I butiken är det mycket folk, många som går förbi 

och det är viktigt att snabbt väcka uppmärksamhet för att få in kunden i butik. I showroomet 

förekommer inte samma typ av spontanbesök, här kommer kunderna på inbokade tider och 

säljaren jobbar med långsiktiga relationer till kunderna i högre grad än i butiken. Med detta i 

åtanke bör man vid utformningen av showroomet inte fokusera lika mycket på en inbjudande 

entré då man inte behöver locka in kunden utan mer på layouten och utseendet inne i rummet 

bland de olika varumärkenas montrar. 

 

”Tänk produkt, varumärke och helhet” 

     

 (Isabell Westerdahl, 2012) 

 

Även om man kan lockas av att bygga upp sagolika skyltningar som drar till sig ögat, vilket 

inte är fel att göra, bör man i showroomet ändå främst fokusera på produkterna som de 

faktiskt är. Kunden som besöker showroomet har ofta en speciell produkt i åtanke och 

kommer för att titta på alternativa modeller eller färger som passar för ändamålet. En allt för 

spektakulär skyltning kan i detta skede riskera att förvirra kunden och stjäla tid från 

försäljningen. Man har från varumärkena en önskan om att visa upp produkterna mer efter 

användningsområde och dekoratörerna instämmer i att en produkt bäst exponeras i den miljö 

den är tänkt att användas i. Till exempel porslin presenteras fördelaktigt på ett dukat bord, 

kläder ser bäst ut på en docka och sängkläder visas tydligast i en bäddad säng. Precis som P. 

Wanger, anser vi att det viktigaste är att förstå sin kund och hur den reagerar för att skapa ett 

erbjudande som intresserar kunden (P. Wanger, 2002). 

 

Dekoratörerna framhöll även att man inte ska vara rädd för att blanda olika varumärken men 

detta bör göras på en avgränsad yta. Om man bygger en säsongsanpassad yta, som nu till 

sommaren med en picknick känsla kan man där blanda produkter och varumärken från allt 

som finns i showroomet men man bör hålla det på en begränsad yta, fortfarande vill man ha 

en tydlig uppdelning i resten av rummet så det är lätt att hitta. Det finns i teorin olika synsätt 

på detta område, H. Uggla menar att om varumärkena blir för lika finns det en ökad risk att de 

stjäl försäljning från varandra medan T. Morgan menar att man bör ha liknande produkter 

nära varandra för att skapa merförsäljning. Vi kommer ha båda dessa åsikter i åtanke vid 

utformningen av resultatet. 
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5.2 Underlag från styrelsemöte 

 

För att ta ställning till NWG styrelses önskemål för showroomet så har vi fått ta del av 

underlag från ett möte som de har haft angående ämnet. De inleder mötet med att gemensamt 

komma fram till vad de anser att showroomet har för syfte. De vill att återförsäljare ska ta dit 

sina slutkunder och bör därför visa hur man på bästa sätt profilerar sig med NWG produkter. 

Det aktuella showroomet i Orrekulla ska ha fokus på profilkonceptet med lite retail.  

De vill att varumärkena samt produkterna i showroomet ska presenteras utifrån vad kunderna 

vill se och att de ska utnyttjas på rätt sätt. För att åstadkomma detta så har de framlagt en del 

idéer på hur man kan förändra och förbättra showroomet. Hur genomförbara och aktuella 

dessa idéer är framkommer inte men vårt intryck är att man ser på projektet på lång sikt.  

 

En viktig förändring som man vill genomföras är som sagt att visa produkterna i dess rätta 

element. Under mötet har de närvarande diskuterat kring om man kan bygga upp showroomet 

med rum så som det kan se ut i ett hem. Exempelvis så kan man bygga upp ett kök där 

Sagaforms och D&J produkter kan visas upp i deras rätta miljö. Det talas om vardagsrum, 

gästtoaletter och sovrum som alla ska innehålla produkter som hör hemma i den typen av rum. 

Idéerna är bra och lekfulla, samt att konceptet liknar det som vi tänkt oss när vi först besökte 

NWG. En sådan typ av uppbyggnad kan däremot kräva en del yta och då är frågan om det 

stjäl för mycket uppmärksamhet från profilkonceptet som man uttalat vill lägga fokus på. Hur 

får man in varumärkena under profil i den här typen av miljöer?  

 

Två av de absolut största problemen enligt oss som vi såg när vi besökte showroomet första 

gången, och som också nämns under mötet, är den alldeles för stora receptionen samt det 

lunchutrymme som finns beläget i lokalen. Receptionen är som sagt både onödigt stor och den 

har sin plats mitt i showroomet, där den stjäl alldeles för mycket uppmärksamhet. Det saknas 

även något smidigt sätt för besökare att registrera sig när de kommer till utställningen.  

 

Att ha ett lunchutrymme i ett showroom där man går omkring med sina kunder är för oss helt 

orimligt. Det kan inte bara vara störande för kunden, utan ger inte heller den personal som 

sitter där och äter någon ro. På grund av detta bör lunchrummet åtminstone skärmas av på 

något bra sätt.  

 

Som T. Morgan tar upp är det viktigt att ge kunden en känsla av trygghet i lokalen och vi 

känner att när lunchrum, reception, kontor samt showroom trängs på samma yta kan denna 

trygghet komma att äventyras. Den röda tråd som NWG efterfrågar kan dessutom med sådana 

utrymmen riskera att brytas.  

 

I dagsläget finns det dessutom några kontor belägna i showroomet, på mötet har förslaget 

lagts fram att dessa kan flyttas till några tomma kontor som finns i byggnaden. Detta anser vi 

är en bra idé så kan man istället ha några öppna mötesplatser i showroomet.  

Det som styrelsen för NWG vill åstadkomma och som också är målet för vår studie är att ge 

showroomet ett naturligt flöde och en röd tråd som återspeglas genom hela utställningen.  



 

 

 

27 

 

5.3 Profil 

Genom de intervjuer som har gjorts med varumärken som representerar profilområdet 

framkom följande information. De verkar vara eniga om, och som även är uttalat från 

styrelsen, att fokus i showroomet ska ligga på profilområdet. Även om man ser till antalet 

varumärken i showroomet så håller profil majoritet med 20 av 36 varumärken. En önskan om 

att verkligen visa vad de kan göra inom profilområdet finns hos aktuella varumärken. Att göra 

det enklare för kunden att förstå produktbredden.  

 

Varumärket D.A.D utvecklar främst kollektioner med inriktning på segling och har en 

maritim känsla som de vill förmedla, och färgerna som dominerar är vitt, marint, rött och 

svart. Det som gör D.A.D unikt som varumärke är enligt de intervjuade deras design, kvalité 

och känslan av att det är bra seglingskläder. De tycker att varumärket är lättförståeligt för 

kunderna, och i showroomet har de en tydlig återkoppling till just det maritima i och med att 

de har en båtakter i anslutning till sin kollektion. D.A.D är i dagsläget ett av de varumärken i 

showroomet som har tydligast framtagen profilering, och de har även en bra position då det är 

något av det första man möts av när man kommer in i lokalen. Just D.A.D är nog det 

profilvarumärket som har tydligast ”egen karaktär”, då de flesta av profilvarumärkena i 

NWG-koncernen väljer att vara relativt anonyma eller ”sparsamma” med sina egna logotyper 

på kollektionerna. Detta är främst för att det passar sig bäst när olika företag vill ha hjälp med 

profilering, och då kanske också ha sina egna logotyper eller någon form av marknadsföring 

på varan istället. 

 

James Harvest Sportswear är ett annat sportigt profilvarumärke som vill förmedla sin breda 

produktportfölj där exklusivitet, stabilitet och detaljrikedom är viktigt. De vill att deras 

varumärke ska ha viss återkoppling till känslan man får av branschens Gant, Polo och Peak 

Performance, men med inslag av lite mer ”preppy” produkter i kollektionen. De anser att det 

som är det viktigaste för dem att lyfta fram är just varumärkets bildspråk och miljöer, som för 

tillfället är ganska tydligt när man besöker deras del i showroomet. I sin marknadsföring vill 

de visa att varumärket är unikt på så sätt att de har en bakgrundshistoria att knyta an till. De 

vill gärna ha en butikskänsla i sin del av showroomet. 

 

Grizzly active profile outfit är ett varumärke som vill profilera sig med kollektioner av hög 

funktionalitet, bra tålighet och som kan användas i olika element både inomhus och utomhus. 

De vänder sig till aktiva människor och vill förmedla en känsla av att vara 

vildmarksanpassade och lämpade för att användas i tuffare miljöer. Det som gör Grizzly unika 

är att de har ett stort utbud av nya och genomtänkta produkter, de har exempelvis ett 

väsksortiment vid namn Grizzly bags, som de satsar stort på att vidareutveckla. Grizzly bags 

har ett stort utbud av väskor som med fördel kan användas av olika företag, föreningar eller 

klubbar, för just profilering. Vad det gäller exponeringen i showroomet har varumärket enligt 

de intervjuade inte en speciellt tydlig karaktär i just ”outdoor-sortimentet”, men däremot har 

Grizzly bags en tydlig kommunikation av varumärket till kunderna.  
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De tror att det skulle vara till fördel att varje varumärke har en inramning med hjälp av väggar 

eller monterindelningar, så att de olika varumärkena lättare kan bygga upp en egen känsla och 

miljö runt sitt varumärke. De vill gärna att det ska vara en ”AHA-upplevelse” både för kund 

och för försäljare.  

 

I övrigt så anser de att de har intagit en position inom koncernen som fungerar bra ur 

marknadsmässigt perspektiv. De tycker även att varumärkena Grizzly och D.A.D kommer 

fram bra i dagens showroom, men att de skulle kunna utvecklas och bli mer inspirerande och 

”levande” för kunderna.  

 

Varumärkena Toppoint och d-vice ser inte sitt eget varumärke som deras styrka utan det är 

istället deras produkter.  Både Toppoint och d-vice är rena profilföretag som jobbar med 

”mindre” produkter och give-aways, till exempel pennor, USB-minnen och kassar. För dessa 

företag är det extra viktigt att få fram produkterna på bästa sätt, de säljer inte av att det står 

Toppoint på produkten. De anser också att det är just bredden i deras varumärke som gör det 

unikt, därför kan det för dem vara extra viktigt att få visa upp vad de har att erbjuda. 

 

I dagsläget presenteras dessa två varumärken, Toppoint och d-vice, tillsammans trots att det 

har två helt olika koncept. De har dessutom ett av lokalens sämsta utrymmen, då de försvinner 

bakom den stora receptionen. Detta trots att Toppoint är ett av de varumärken som omsätter 

mest inom profilområdet. Som har nämnts i teorikapitlen i denna rapport så är en rättvis 

disponering viktigt när man arbetar med flera varumärken. Det är självfallet svårt att få det 

helt rättvist, och att sätta ett mindre framgångsrikt varumärke på en sådan plats är inte heller 

önskvärt då detta skulle kunna klassas som en dödsdom för märket. Man får försöka fördela 

ytan så rättvist som möjligt och sedan ha något utrymme som är gemensamt och där den bästa 

exponeringen finns. På denna yta kan man visa upp flera olika varumärken ifrån den senaste 

kollektionen eller liknande, där man då kan återuppta ett sådant märke som har en sämre plats 

i showroomet. Detta kan relateras till de olika zoner som T. Morgan anser att en butik har.   

 

Flera av de intervjuade vill också att man inte ska vara rädd för att blanda de olika 

varumärkena, att istället se till produktgrupper på ett annat sätt. Det skulle underlätta för de 

kunder som befinner sig i showroomet om liknande produkter hängde i närheten av varandra. 

Det verkar som att det idag finns en osäkerhet i att exponera liknande varumärken 

tillsammans då man är rädd för att de ska ta försäljning från varandra, detta menar även H. 

Uggla i sin teori om kannibalisering. T. Morgan däremot anser att en sådan typ av exponering 

kan bidra till merförsäljning.  Den typen av exponering kan också innebära att man får bättre 

ytor att visa varumärkena i dess rätta element och kunden får lättare att jämföra de produkter 

som man är ute efter. Även om det ena varumärket kan ta försäljning vid ett tillfälle så bör det 

andra jämna ut detta vid ett annat.  
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Som nämnt tidigare finns det en önskan att på ett bättre sätt få fram att man jobbar med 

profilering. Ett förslag som kommit fram under intervjuerna har varit att man kan ha en hel 

vägg med ett och samma koncept som visar hur man kan profilera olika produkter. Där kan 

man visa vad för typ av profilering som koncernens varumärken erbjuder i form av 

exempelvis tryckta och graverade produkter.   

 

5.4 Sport & Fritid 

NWG har stora visioner för de varumärken som ligger under affärsområdet Sport & Fritid. 

Segmentet består av nio helägda varumärken, och två licensierade varumärken. De har även 

börjat lansera två stora företag; AHEAD som är ett framgångsrikt amerikanskt företag, samt 

Paris Gloves som är ett kanadensiskt företag. Det är många av de intervjuade som ser 

koncernen NWG som en typisk paraplyorganisation, och det finns just inom Sport & 

Fritidssegmentet ett starkt och nära samarbete. De har koll på varandra och känner till 

varandras strategier.  

 

”Ser bara NWG som ett paraply för resten av alla varumärken.  

Egentligen är NWG lika med Torsten”   

          

    (Umbro, 2012). 

 

Varumärket Seger är ett svenskt varumärke som även har sin tillverkning i Sverige. De syns 

marknadsmässigt på ett sätt som vill påvisa att varumärket har en stark svensk anknytning och 

de har haft många samarbeten med framgångsrika svenska idrottsmän och kvinnor. Seger vill 

också i sin kundkommunikation få fram att kvalitén på deras kollektioner är av högsta klass 

och att funktion är något av det viktigaste när de produktutvecklar.  

 

Varumärket Craft ser på sitt företag som två delar, profil kontra retail, och vill gärna separera 

dessa i så stor utsträckning som möjligt. För dem är det viktigt att styrka sitt varumärke, och 

detta vill de göra genom att låta bli att vara ett utpräglat profileringsföretag. De vill istället 

satsa mer tid och kraft på sitt showroom på Evedalsgatan i Borås, som bara består av 

retailprodukter. De har gjort undersökningar om hur välkänt deras varumärke är, och håller 

just nu på att omformulera sin varumärkesplattform. De har genom dessa undersökningar 

kommit fram till att de har ett välkänt varumärke, men att de kanske inte är förknippade med 

just det de vill vara. Inom Sport & Fritidsområdet är de lite ”större” och mer välkända 

varumärkena Craft, Seger men även Speedo och Umbro. Dessa varumärken är omtalade 

huvudsakligen för att de har setts i större sportsammanhang, och man känner ofta till dessa 

eftersom att de har speciella anknytningar till olika sportområden. 
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För att sammanställa uppfattningen om vad som känns mest angeläget för de företag vi 

intervjuat kan man säga att de olika varumärkena vill visa sig som unika på olika sätt, och på 

så sätt framtona det som särskiljer dem från andra märken i branschen. Just vad det gäller 

konkurrens inom koncernen vill de till största del försöka att komplettera varandra, och få 

starkare och mer unika bilder av vardera varumärken. Detta nämner även Uggla (2004) är 

särskilt viktigt att lägga energi på, för att undvika kannibalisering.  

 

”Personligen tycker jag att showroomet skall vara tydligt uppbyggt per varumärke och ge 

goda möjligheter att visa mer än de produkter man för tillfället har på lager. Dessutom skall 

det vara en mötesplats – externt och internt” 

 

(Umbro, 2012) 

 

Som idéer på hur man kan förbättra i dagens showroom gav de intervjuade förslag på att 

utveckla det mer som en galleria, med shop-in-shoplösningar alternativt som små butiker för 

respektive varumärke. De intervjuade från Seger hade önskat en vägg med hyllsystem för att 

kunna demonstrera sina produkter på ett bättre sätt, samt en anordning där man kunde visa till 

exempel skor, mössor och andra produkter. Även Craft tycker att det viktigaste att få fram 

med showroomet är bra hyllor samt bra ”spjut” för att kunna demonstrera produkterna på ett 

smidigt sätt. 

 

Umbro vill främst förmedla fotbollskultur, och i sin externa kommunikation är det just 

fotboll, formsytt och England som marknadsföringen baseras på. I showroomet anser de att de 

inte kommer fram speciellt bra, och att det är alldeles för tråkig och gammal inredning. 

 

5.5 Gåvor & Heminredning 

Inom affärsområdet Gåvor & Heminredning finns starka varumärken som har hög kännedom 

hos allmänheten. Sagaform, Kosta Boda och Orrefors är alla rotade hos det svenska folket. 

Sagaform beskriver sitt varumärke efter tre ledord: lustfyllt, innovativt och gåva. När 

Sagaform undersökte sin varumärkeskännedom kom man fram till att 38,8% av befolkningen 

kände till varumärket, skulle man göra samma undersökning för Orrefors hade svaret nog 

varit 95%. Dessa starka varumärken kan fungera som en inkörsport till övriga produkter i 

showroomet enligt F. Melin (1999). Gemensamt för dessa varumärken är att de alla är 

retailvarumärken som jobbar med konsumentprodukter medan den största delen av övriga 

koncernen jobbar mot företag med företagsprodukter, framför allt inom profilområdet.  
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D&J är ett modernt varumärke som har sex mindre varumärken under sig; Queen Anne, Lord 

Nelson, Lord Nelson Victory, Nightingale, Kosta Linnewäfveri, Orrefors Jernverk. D&J kan 

beskrivas som ett hus med varumärken (H. Uggla, 2001), D&J är inte så starkt men de 

varumärken de har under sig är desto mer kända. Man står för genuinitet, kvalitet och 

prisvärdhet. Det är viktigt för dem att lyfta fram bredden med alla olika varumärken men 

samtidigt anser de att varumärket idag är svårt för kunderna att förstå då det spretar för 

mycket.  

 

Även Sagaform lyfter fram att deras varumärke inte är helt lätt att förstå för kunderna, man 

vill visa tydligare att man säljer gåvolösningar, inte bara produkter. Även om man inte är helt 

nöjda med hur lätt det är för kunderna att förstå så är man överens om att det är viktigt att det 

blir bättre. Precis som H. Uggla (2001) beskriver så fyller varumärket en viktig funktion för 

företag såväl som för kunden. 

 

Båda företagen från Gåvor & Heminredning är överens om att NWG som varumärke är 

otydligt för personer utanför profilbranchen och att det ibland uppfattas som tråkigt. 

 

”På Orrekulla kan jag få känslan av herregud vad håller vi på med, jobbar vi inte med 

design? Det andas liksom inte någon ambition” 

          

       (Sagaform, 2012) 

 

D&J känner sig som ett bra komplement till övriga företag inom koncernen medan Sagaform 

anser att de inte har något gemensamt. Framförallt så anser man att Gåvor & Heminredning i 

showroomet sticker ut från resten. Man framhåller att placeringen i dagens showroom inte är 

optimal då man ligger blandat med profil och sportföretag och det finns en önskan här att i det 

nya showroomet samla ihop affärsområdena tydligare. Enligt T. Morgan (2008) bör man 

samla liknande produkter och placera produktgrupperna som hör ihop nära varandra. Ett 

förslag som kommit är att man kan jobba med golvet, olikfärgade mattor skulle göra det 

tydligt var de ena företagets monter slutar och den andres börjar. Det finns en slitning mellan 

att tydligt avgränsa varumärkena samtidigt som man önskar öppenhet och en luftig känsla i 

rummet. Man lyfter även fram frågan om belysning, Sagaform vill ha naturligt ljus då det ser 

bäst ut för deras produkter och man ifrågasätter att inte takfönsterna används på bättre sätt. 

Belysningen var även det som dekoratörerna framhöll som det viktigaste i arbetet med att 

inreda en butik eller ett showroom.  

 

 

”Man skäms ganska mycket för showroomet att man inte använder det så mycket som man 

borde, användningen blir mindre och mindre” 

     

       (Sagaform, 2012) 
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Man framhåller vikten av att även räkna in trapphuset och entrén när man gör om showroomet 

då det är det första som möter kunden, redan när kunden går in genom dörrarna ska de få en 

känsla av var de är och bli lockade att gå upp för trappan och in i showroomet. Sagaform 

önskar även att man såg över trädgården utanför entrén för att skapa ett bra intryck för 

gästerna redan här. Man är även positiva till att flytta de kontor som idag finns i showroomet 

till lediga lokaler bland de övriga kontoren. Det är inte kul varken för kunderna eller för de 

som jobbar att sitta i showroomet med sladdar och datorer.  

 

Däremot vill man ha kvar möjligheter att sitta med kunderna i showroomet, vid bord eller 

soffgrupper. Från Gåvor & Heminredning finns en önskan om ett kök, eller en bar där man 

dels kan ha möte med kunderna och dels får möjlighet att visa upp sina produkter i dess rätta 

miljö. 

 

De anser att man tydligare borde visa att det är profilering man jobbar med och som man är 

bra på. Det vore bra att visa hur färdigprofilerade produkter kan se ut och hur den kan lyfta en 

produkt istället för en gammal traditionell profilering som bara jobbade med stor logga på 

bröstet.  

  

Det är även viktigt att ha med sig hur showroomet ska skötas sen när det är klart. Alla som 

använder det måste dels plocka undan efter sig och sina kunder, man ska hålla sin yta 

uppdaterad och i ordning, det är att ansvar som alla varumärken måste ta och blir extra viktigt 

när man har ett nytt showroom. T. Morgan (2008) menar att en nyckelfaktor till bra visual 

merchandising är just ständig uppdatering och dekoration efter säsong. 

 

5.6 Sammanfattning av utförda analyser 

Koncernen tycks vara delad i två läger gällande om man vill jobba mer mot en helhet eller 

istället mot mer individuella varumärken i showroomet. En del av de intervjuade påpekar 

avsaknaden av samarbete mellan de olika varumärkena. De flesta verkar tro att detta skulle 

leda till ett mer organiserat showroom, samt att det skulle underlätta väsentligt för kunderna 

att hitta just de produkter som de är ute efter. Det skulle även leda till ökad vinst för 

koncernen NWG, som på så sätt skulle visa sig mer förenat och med en samstämmighet 

mellan de olika varumärkena som kompletterar varandra.  

 

Den andra uppfattningen bland de intervjuade är att man bör ge de olika varumärkena mer 

individuella inramningar, på så sätt att man bygger upp miljöer som är anpassade och 

utformade utefter den ”approach” som varumärket vill uppvisa för sina kunder. Det finns även 

synpunkter på att man kanske borde ställa upp väggar som avskärmar de olika varumärkena 

så kunden känner att det finns ett slags flöde att följa i showroomet. I dagsläget möts man av 

nästan alla varumärkena så fort man kommit in i showroomet. 
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”Mer som en rundvandring. Idag så avslöjas ”hela” utbudet när man kommer igenom 

dörren. Mer väggar och att varje koncept kan ha sin egen ”monter” där man kan bygga sin 

egen miljö” 

 

(D.A.D/Grizzly, 2012) 

 

Det finns vissa synpunkter på huruvida showroomet ska vara inriktat huvudsakligen på 

profilering, eller om det ska vara en plats för koncernens alla varumärken. Det har även 

framkommit en viss avsaknad av att kunna visa för kunderna hur koncernen väljer att jobba 

med bland annat miljö, etik och hur man hanterar inköpsprocesser.  

 

En annan stor fråga som många av respondenterna reagerat på är det faktum att matsalen idag 

ligger mitt i showroomet. Detta anses vara otrevligt för såväl anställda som gäster. 

 

”Det känns störande att gå runt med kunder 

och det skvätter brunsås omkring” 

        

             ( D.A.D/Grizzly, 2012) 

 

Ett förslag som har kommit upp vad det gäller förbättrande åtgärder är att ha ett kök 

tillgängligt för säljarna att bland annat kunna bjuda på kaffe, där man även skulle kunna ha 

kvällsaktiviteter i samband med olika evenemang. Det främsta användningsområdet för ett 

sådant kök skulle givetvis vara att kunna demonstrera produkter som Sagaform, Kosta Boda, 

D&J.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatsen av arbetet i form av åtgärdslista samt skisser och här 

besvaras även studiens frågeställning. 

6.1 Allmän slutsats 

Hur kan man få flera varumärken att samspela i ett gemensamt showroom utan att de förlorar 

sin egen profil? 

 

Utifrån empiri- samt teoriinsamlingen har vi kunnat dra följande slutsatser;  

Att få många olika varumärken att samsas i ett gemensamt showroom är lättare sagt än gjort.  

Det är många åsikter att ta hänsyn till samtidigt som du inte får låta de enskilda varumärkena 

styra för mycket. Något som intervjuerna har visat och som även vi själva anser vara viktigt är 

att skapa en gemenskap mellan varumärkena. Även fast de säljer olika typer av produkter och 

representerar olika varumärken samt i vissa fall till och med konkurrerar med varandra, så 

tillhör de en och samma koncern. Genom att ge koncernen i sin helhet en tydligare profil och 

inkludera varumärkena under den så inbringar det en trygghet för kunderna. De bör känna att 

koncernens värderingar kommer igen i de enskilda varumärkena. Det är något som även H. 

Uggla nämner i sin forskning. 

 

Med hänvisning till vår frågeställning så är det däremot viktigt att de enskilda varumärkena 

inte förlorar sin egen profil i det gemensamma showroomet för koncernen. För att undvika 

detta måste man särskilja märkena samt låta dem skapa sig sin egen identitet. Att lyfta fram 

just det som gör varumärkena unika. För att skapa en gemenskap kan man använda sig av 

inredning, som exempelvis hyllor, i neutrala färger som är återkommande genom hela 

showroomet.  För att inte varumärkenas individuella profiler ska gå förlorade bör man låta 

dem dekorera med sina egna ställningar och skyltar för att bygga upp sin image i lokalen. 

Även om vi rekommenderar att inredningen hålls neutral så förespråkar vi att varumärkena 

inom sin yta tydliggör sin profil. Detta kan göras genom att man arbetar med exempelvis 

posters, skärmar och paneler som lyfter fram det som är viktigt för just det varumärket. För att 

avdela de olika varumärkena på ett diskret sätt kan man till exempel använda sig av mattor i 

olika färg. Genom att arbeta med färgade mattor kan man tydligt lyfta fram en profil och man 

skapar tydliga avgränsningar utan att störa det luftiga intrycket. 

 

Det är också viktigt att skapa ett naturligt flöde så kunden förs genom hela showroomet på ett 

smidigt sätt. För att fortfarande behålla den gemensamma känslan så bör man aktivt 

samarbeta mellan varumärkena på eventytor i showroomet.  

 

Utifrån de slutsatser vi dragit, samt med de fall-specifika fakta och åsikter som framkommit 

ur det empiriska materialet så har vi sammanställt en åtgärdslista. Där presenterar vi de 

ändringar som vi anser skulle förbättra showroomet både för koncernens medarbetare och för 

kunderna.    
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6.2 Åtgärdslista 

Nedan kommer vi presentera våra förslag på förändringar utifrån det som framkommit under 

studien. Vi presenterar avsnitten var och en för sig under nedanstående rubriker. 

 

6.2.1 Belysning 

Vi anser att NWG idag jobbar bra med spottar för punktbelysning av varorna men hade 

önskat att allmän belysningen varit bättre, idag ger den ett dunkelt intryck. Vi föreslår att man 

behåller den punktbelysning som finns men att man har bättre allmän belysning, framför allt 

över entré- och receptionsdelen. Man har redan en fantastisk ljuskälla i de fyra takfönster som 

finns i lokalen men dessa utnyttjas inte på bästa sätt idag. Vi önskar att man valde att lyfta 

fram dessa naturliga ljuskällor genom att placera till exempel mötesplatser eller uppbyggda 

miljöer med de olika varumärkenas produkter. 

 

6.2.2 Layout och placering av varumärkena 

Vi anser att man bör placera varumärken inom samma affärsområde på gemensamma ytor. 

Det skulle innebära att lokalen delades in i tre områden efter affärsområdena Profil, Sport & 

Fritid samt Gåvor & Heminredning. För att skapa ett naturligt flöde genom lokalen behöver 

man se över placeringen av hyllorna, som de står idag skärmar de av alla naturliga vägar och 

minskar överblicken av showroomet. Genom att placera hyllorna i rader eller led så skapas 

gångar, och man kan då styra kundens gångväg. Även om de olika varumärkena bör 

presenteras var för sig så anser vi att man bör skapa en gemensam avgränsad evenemangsyta 

där man blandar de olika varumärkena och visar de i dess rätta miljö. Detta skulle nu inför 

sommaren betyda att man till exempel på Gåvor & Heminredning skapar en gemensam 

utställning inspirerad av grillning och picknick där aktuella varumärken finns representerade 

tillsammans. Vidare anser vi att man bättre borde utnyttja lokalens naturliga utseende, som 

nämnts ovan finns det fyra naturliga ljuskällor man borde arbeta mer med. Även de två 

pelarna i lokalen skulle kunna användas mer för visning av produkter. 

 

6.2.3 Möblemang 

I dagsläget har de flesta varumärken egen inredning och det kan kännas spretigt. Vi förslår att 

man väljer ett färgkoncept som alla får förhålla sig till men att man själv väljer vilken typ av 

inredning som bäst lämpar sig för produkterna då vissa visas bäst hängande och andra på 

hyllor. Vi anser att man bör använda sig av neutrala färger så som svart och vitt på alla 

möbler så att fokus hamnar på produkterna. Om man väljer att arbeta med neutrala möbler 

kan man istället särskilja varumärkena genom att ha olika golv eller mattor för de olika 

varumärkena. De flesta varumärken jobbar med en färg och genom att använda denna på 

mattan i sin yta skapar man en naturlig avgränsning utan att förstöra den luftiga känslan. Vi 

anser inte att det blir rörigt med olika färg på golven då övrig inredning är neutral och tror att 

denna förändring leder till att det blir lättare för kunderna att se skillnaden mellan 

varumärkena. 



 

 

 

36 

 

6.2.4 Skyltning och dekoration 

Vi föreslår att man jobbar mer med gemensamma skyltningar där man lyfter fram 

produktgrupper aktuella för säsongen från olika varumärken. Genom att skapa dessa 

evenemangsytor blir det spännande och inspirerande för kunden samt att man genom dessa får 

möjlighet att tydligare visa produkterna i dess rätta element. Om man väljer att arbeta på detta 

vis är det dock viktigt att man regelbundet uppdaterar dessa ytor så att de inte känns daterade 

eller ur säsong. Vi rekommenderar även att man bygger ett kök eller en bar där man kan visa 

Gåvor & Heminrednings produkter i en naturlig miljö. Detta kan även bli en mötesplats när 

man träffar kunder. D&J har redan idag en bäddad säng som fint visar upp deras produkter. 

Även D.A.D har en avdelning där deras seglarkläder visas på ett inspirerande sätt på en 

uppbyggd segelbåt. Om man kan hitta sådana koncept för övriga varumärken vore det 

önskvärt då det skapar en levande känsla i rummet. 

 

6.2.5 Matsal 

Matsalen bör flyttas så den inte är mitt i showroomet där den stör det naturliga flödet. Det är 

inte heller trevligt för vare sig anställda som sitter och äter att bli störda eller för gäster som är 

på besök att uppleva matos. Vårt förslag är att matsalen flyttas till den del där Grizzly idag är 

placerade. Genom att flytta upp matsalen till detta hörn blir det naturligt avskilt och man stör 

inte längre flödet i showroomet. För optimalt resultat bör detta område skärmas av med en 

vägg, vill man behålla öppenheten kan en glasvägg vara ett alternativ. I och med flytten av 

matsalen frigörs även värdefull yta med bra naturligt ljus från takfönster finns som är optimalt 

för exponering av produkter. 

 

6.2.6 Reception 

Receptionen bör krympas då den idag upplevs vara onödigt stor och den stjäl yta som skulle 

kunna användas för exponering av produkter istället. Enligt vår mening bör man även 

överväga att flytta på receptionen för att frilägga yta till showroomet och öka överblicken 

över rummet. Då receptionen inte ligger i markplan där man möter kunden utan två trappor 

upp bör man skylta tydligare i ingången. Man jobbar redan idag med viss skyltning ute i 

trapphuset men denna skulle kunna ökas för att knyta an till den känslan som finns i 

showroomet. För att underlätta för receptionisten bör man ha någon form av ringklocka eller 

registrering när man kommer så att personal finns på plats att möta kunden när denna kommer 

upp i showroomet. 

 

6.2.7 Trappuppgång 

Vi tycker att det är viktigt att trappuppgången är ljus och har en välkomnande känsla. Man 

måste få en känsla av att bli inspirerad redan i trappuppgången, och en väldigt viktig del är att 

de för fram produkter från NWG. Man borde satsa på att göra skyltningar på ett roligt och 

iögonfallande sätt med produkter, och detta behöver nödvändigtvis inte vara genom att 
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demonstrera produkterna på ett traditionellt sätt. Syftet ska vara att liva upp trappuppgången, 

och det finns oändligt med förslag på hur detta kan göras. Kanske addera färger som ger 

energi, och får bort den tråkiga grå färgen som finns i dagsläget. För tillfället ligger 

trappuppgången under dagtid i skuggläge, vilket adderar till den kalla och gråa uppfattningen. 

Därför tror vi även att en varm belysning skulle tillföra en bättre känsla. Lampor med kul 

design hade harmoniserat med viljan att få kunderna att få känslan av hur viktig designen är 

för koncernen i helhet.  
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6.2 Skisser 

6.2.1 Skiss 1, Showroomets utseende 
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6.2.2 Skiss 2, Förslag på utformning av showroom 
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6.3 Moodboard 

 

Moodboarden är framtagen för att visualisera den känsla vi vill skapa i showroomet. Det vi 

vill lyfta fram är en känsla av ljus och öppenhet. Rena färger som svart och vitt i basen med 

väggar och möblemang men med färgglada komplementfärger som återspeglar respektive 

varumärke. 

 

 

 

 

(7.4 Bildkällor) 

 

 

7. Förslag på vidare forskning 
För att bredda forskning inom detta område som idag är ganska litet föreslår vi att man 

undersöker showroomet och dess optimala utformning ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom 

att undersöka och jämföra försäljningssiffror kan man undersöka hur stor roll showroomet 

spelar. Vidare kan man undersöka showroomet och dess varumärken utifrån kundens 

perspektiv, vad är viktigt för kunden och hur uppfattar kunden lokalen. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide för varumärken NWG 

 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke? 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke? 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder? 

5. Vad gör ert varumärke unikt? 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

  

7. Hur ser ni på varumärket NWG? 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen? 

  

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta fram? 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom? 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa? 
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Bilaga 2, Intervju med Toppoint & D-vice, NWG, 26/4-12 

 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke? 

 

Vi har ju inte så mycket till ”varumärke” om jag ska vara helt ärlig, det är ju mer CRAFT och 

Orrefors som har tydliga varumärken, vi har ju mer av ett ”brand” eller vad man ska säga. Vi 

har inte så stort behov av att ”skrika” Toppoint och D-vice, som är våra två varumärken.  

 

Varumärket i sig är ju inte värt någonting för de som köper, utan det är mer själva 

produkterna som står i fokus, dem vill bara åt den typen av produkt som de letar efter. Dem 

köper inte vårt varumärke utan de skiter ju fullständigt i vilket varumärke det är som står 

bakom.  

 

Toppoint och D-vice är två helt olika koncept men dem visas upp tillsammans i showroomet. 

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

 

I och med att det inte är så mycket som vi vill förmedla med vårt varumärke… Om jag ska 

vara helt ärlig, så vill vi ju mer förmedla produkterna, inte så mycket varumärke. Snarare 

produktbredden, och hitta vissa specifika områden, som jag sa, man kan ju inte ha alla 

produkterna här, utan pin-pointa vissa olika produktgrupper som tillhör de ”stora delarna”. 

Segmentera och separera vissa delar som sticker ut, så att det blir lite tydligare. För lägger 

man ihop allting så blir det väldigt svårt att se. Det är väldigt blandat nu, och blir svårt att ”se 

skogen bland alla träden”.  

 

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke? 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder? 

 

Både och… Det är lättförståeligt att se vad vi har på ett ungefär när man kommer hit och ser 

vad vi har. Samtidigt är det kanske svårt att se exakt allt som det är, det är svårt att binda ihop 

det. När man tittar på det så ser man främst massa olika färger och en massa ”krims-krams”.. 

Det blir ju lite svårt att lyfta fram det som är syftet med showroomet. 

5. Vad gör ert varumärke unikt? 

Bredden egentligen. Vi har ett väldigt brett utbud. Framförallt då vi har både elektronik och 

give aways. Så vi vill ju visa att vi har bredden vad det gäller hårda varor. Sedan är vi väldigt 

innovativa på elektroniksidan. Dem här bolagen är egentligen väldigt olika, Toppoint är bred 

leverantör på en massa billiga basprodukter, medan elektroniken då, D-vice, är högt uppe vad 

det gäller kvalitet, design och innovativa grejer vad det gäller vår bransch i alla fall. Så det är 

ju ganska svårt att hålla ihop dem (om företagen) men vi försöker hålla ihop det lite ändå.  
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6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

7. Hur ser ni på varumärket NWG? 

 

Det är mycket starkare än vad man tror, jag tycker att det utnyttjas alldeles för lite. Många 

känner ju till New Wave i alla fall, det är ju starkt i den här branschen framförallt. Det finns 

inget annat som är i närheten. Däremot vet väl många på ett ungefär vad New Wave är, då 

tänkar man kanske på CRAFT o Orrefors och dom där, men man vet nog inte riktigt vad det 

är. Så det kanske ska förtydligas lite mer. 

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen? 

Vi krockar ju liksom inte med dem andra företagen i gruppen, vi har ju tre textilleverantörer 

som är snarlika för utomstående, dem ser ju ingen skillnad så det spelar ingen roll om det står 

D.A.D., Clique eller Texet i t-shirten. Vi har ju inget annat företag att konkurrera inom 

gruppen. D&J är ju lite lika Sagaform. Sen är ju SEA och Orrefors lite liknande t.ex..  Så vi 

har ju liksom inget gemensamt med dem andra företagen. Men vi samarbetar ju väldigt 

mycket inom koncernen så vi kan ju ge en helhetslösning till kunden. Därför gör vi ju väldigt 

bra komplement när vi tar in en textilleverantör till exempel. Det som växer mest det är ju det 

hårda och inte textilen som är mer stabil. 

 

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

Vi finns ju lite där i ett ”ingenstans”, har helt annorlunda produkter än de andra företagen… 

Vi försvinner ju helt här, bakom receptionen. Helt värdelöst. Sedan är det ju svårt att få in mer 

vad det är vi jobbar med, vi jobbar ju huvudsakligen med profilering. 

 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram? 

Bredden igen. Visa kunderna vad det är vi har, att vi har allt mellan himmel och jord. Och att 

göra det tydligt att det inte bara handlar om pennor och USB-minnen.  

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom? 

Man kanske skulle gruppera mer; att där har vi kassar, där har vi elektronik, där har vi 

golfbollar och så… Särskilja. 

 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa? 

Tanken är ju att det är slutkunden som ska springa här, man kanske får ett första intryck av att 

det är lite utspritt… Lite kläder här..  Lite kläder där. Så man kanske skulle försöka att få ihop 

det, även om inte dem vill det. Dem vill ju gärna särskilja sig mot varandra. Men för en 

utomstående tycker jag att man ska få ihop det, i stil, på ett och samma ställe. Så att man inte 

ska behöva gå 50 meter för att hitta olika sorters t-shirtar. Man får ju försöka att se till 

kundens behov, tycker jag, men jag vet inte om dem håller med om det. Men annars att man 

kanske får in det i samma segment. Som till exempel om man letar sommarprodukter har det 
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på samma ställe, Sagaform och D&J. Eller att man till exempel har jackorna på samma 

ställe… 

 

 Man borde lyfta fram mer att vi jobbar med profilering. Man skulle ha en hel vägg typ med 

ett och samma koncept som visar hur vi profilerar olika grejer, vad vi kan göra. Tryckta 

produkter. Nästan allt är ju blanko i stort sett. Det är nästan som att gå i en vanlig butik 

nästan. Alternativt att man visar upp kollektioner från olika varumärken där profileringen står 

i fokus. Kläderna borde definitivt vara mer profilerade. Kanske även att man skulle kunna 

gravera in i glasen som priser eller dylikt… CRAFT är väl kanske lite de enda som kommer 

undan där, det är ju inte jättemånga som väljer att trycka upp sin logga på de kläderna.  

 

Jag tror att anledningen till detta är att vi på Toppoint själv märker våra produkter medan de 

andra företagen trycker upp hos sina egna broderare och dylikt...  Kunden vill ju se hur man 

kan få sin logga på den här jackan liksom… För att det är mest sådana kunder som är här, det 

är inte så många detaljhandlare. 

T.ex. ge som förslag till alla företag inom koncernen, kom med fem varor från er kollektion 

med det här företagets namn på… Blanda de olika företagens varor med varandra.  
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Bilaga 3, Intervju med New Wave Sports & Seger, 2012-05-16 

 
1. Hur ser ni på ert eget varumärke? 

 

Vi är ett svenskt varumärke med tillverkning i Gällstad så vi har en mycket flexibel tillverkning 

som passar den typen av kunder som NWG har.   

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

 

Vi vill förmedla att det är topp produkter med tillverkning i Sverige 

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke? 

 

Svensk tillverkning med korta led tider samt att vi har bra produkter 

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder? 

 

Vi behöver nog tala om bättre vad vi tillverkar/säljer 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt? 

 

Tillverkning i Sverige 

 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

 

 Genom att påtala det i vår kommunikation 

 

7. Hur ser ni på varumärket NWG? 

 

NWG är inget varumärke 

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen? 

 

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

 

Vi skulle nog hellre vilja ha typ sådana väggar som finns i sportbutikerna så vi kan 

sätta upp hyllor o spjut så att vi kan visa produkterna på fötter och huvuden 

 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram? 

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom? 

Se fråga 9 

 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa? 
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Bilaga 4, Intervju med James Harvest Sportswear, 2012-05-16 

 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke? 

 

Som ett profilbranschens Gant, Polo eller Peak Performance. High End. Amerikanskt 

leisuremode med inslag av Preppy Style. 

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

 

Exklusivitet, kvalitet, stabilitet, konsekvens, bred produktportfölj, kläder för många tillfällen, 

detaljrikedom. 

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke? 

 

Vårt bildspråk och våra miljöer.  

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder? 

 

Ja. 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt? 

 

Vår historia om James Harvest. I profilbranschen är vårt bildspråk och hur vi förädlar våra 

plagg relativt unikt. Detaljrikedom. 

 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

 

Framhäver vårt bildspråk, våra detaljer och vår historia. 

 

7. Hur ser ni på varumärket NWG? 

 

En koncern med mycket driv och säljfokus. 

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen? 

 

Vi är det exklusiva valet när det gäller profilkläder i koncernen. 

 

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

 

Micke Ek svarar på detta. 
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10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram? 

 

Micke Ek svarar på detta. 

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom? 

 

Butikskänsla. Att kliva in i Harvest showroom ska kännas som att shoppa Gant, Polo eller 

Peak på NK. 

 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa? 

Som en galleria med Shop- in Shoplösningar eller som små butiker. Det ska spegla respektive 

vm. 
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Bilaga 5, Intervju med Grizzly & D.A.D, 2012-05-16 

 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke? 

 

Vi har två varumärken och tre sortiment på Hefa. DAD som har hög teknisk funktion samt ett 

högre pris med en maritim känsla och inriktning. Plaggen arbetar ofta i färgerna 

vitt/marint/rött/svart. Grizzly som är ”in-outdoor” produkter (främst jackor) som skall vara 

enklare men funktionella. Ha känsla av ”outdoor”, vildmarks för att kännas mer rejäla. Sedan 

har vi Grizzly Bags som är vårt väsksortiment som vi kommer att satsa på och utveckla då 

denna varugrupp är stor på profil 

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke?  

 

Se ovan: DAD: kläder för företag med inspiration av segling. Grizzly: bra basprodukter som 

tål att användas och känns rejäla. Grizzly Bags: alla typer av väskor för företags-, klubb och 

föreningsmarknaden av olika slag 

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke?  

 

DAD=koppling till segling, Grizzly = outdoor, Grizzly=vi har alla typer av väskor 

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder?  

 

DAD= ja, Grizzly Outdoor= nej, Grizzly bags= ja 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt?  

 

DAD= design/kvalite/känsla: Grizzly outdoor= nya produkter är genomtänkta, bra och enkla 

profilprodukter med fritidskänsla. Lika bra på jobbet som på fritiden. Grizzly bags= stark 

tradition av väskor och kända för bra och prisvärd kvalité.     

 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt?  

 

Mest via katalog/mässa och säljare 

 

7. Hur ser ni på varumärket NWG?  

 

I mina ögon saknar koncernen uppfattning vad marknaden behöver även i de frågor de har 

ansvar för centralt. Känns inte handlingskraftiga. De måste själva vara intresserade av att lyfta 

fram deras egna fördelar. 
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8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen?  

 

Vi har tagit en position som passar oss och väljer själva aktivt vad vi skall jobba med och inte. 

Vi samspelar för lite enligt mig produktmässigt vilket kan kännas konstigt för kunder att vi 

inte samarbetar mer runt våra sortiment. 

 

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

 

Bra men går att göra mer ”levande” och inspirerande för kunder och intressenter 

 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram?  

 

Nej, men däremot måste alla delar av vårt utbud vara med. T.ex. finns det inget ställe att se 

webbshopar och IT lösningar på. Kosta Hotel och Linnea art restaurant finns inte med. Det 

finns inget ställe som talar om hur vi arbetar med inköpsprocesser, miljö, etik m.m. Om det 

skall vara ett showroom för koncernen eller bara för profil måste bestämmas. Koncernen har 

flera intressenter och det saknas underlag för att visa dem hur hela koncernen arbetar och 

fungerar 

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom?  

 

Ett bra sätt att visa väskor på och mer bygga miljöer och koncept för att visa mer färdiga 

lösningar. Nytt golv som inte är en snuskig heltäckningsmatta och lätt att torka av. Typ 

Parkett. 

 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa?  

 

Mer som en rundvandring. Idag så avslöjas ”hela” utbudet när man kommer igenom dörren. 

Mer väggar och att varje koncept kan ha sin egen ”monter” där man kan bygga sin egen miljö. 

Ett fungerande kök där man kan bjuda på kaffe, ha kvällsaktiviteter och möten i där våra egna 

produkter kommer till användning. Det skall vara en aha upplevelse för kunder och 

slutkunder. Våra återförsäljare skall kunna bjuda in sina kunder och sköta sig mer själv. 

Avskärma NWG egen lunch del då det känns ”störande” att gå runt med kunder och det 

skvätter brunsås omkring. Mer interaktiva TV/touchscreen där man kan ge info på ett smart 

och häftigt sätt. 

 

(Jag har 1000 idéer om hur detta skall bli bättre. Allt kanske inte är genomförbart men jag 

sätter mig gärna några minuter och förklarar närmare då det lätt blir 1km mail med risk att 

man ändå inte greppar helheten. 

Ni är välkomna att kontakta mig ifall ni vill ha mer feedback) 
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Bilaga 6, Intervju med Sagaform, 2012-05-22 

 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke?  

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke?  

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke? 

Vi har en varumärkesplattform som vi jobbar efter, jag går igenom den. Vi är väll ett av de 

företag inom koncernen tillsammans med Orrefors, Kosta Boda  och Craft som har högst 

igenkänning hos allmänheten. Varumärkesplattformen beskriver en från historia och NWG, 

hur vi eteablerar oss på 90-talet genom att lansera banana-hamock och hela historieförloppet. 

För att sätta varumärket har vi tre kärnvärden så allt det vi gör i produkter, kommunikation 

och i showroomet måste avspegla dessa tre ledorden. De är: lustfyllt – lustfyllt att använda, att 

få som gåva och lustfyllt att äga. Innovativt – enligt rådande trender, i frontlinje, i design och 

funktion. Det tredje är gåva – vi är ett renodlat gåvoföretag. Sagaform är lustfyllda, 

innovativa, designade gåvor för köket och det dukade bordet både inomhus och utomhus. 

Våra största konkurrenter är Interflora och Systembolaget, de största inom gå bort-gåvor och 

presenter. 38,8% av svenska folket känner till varumärket Sagaform vilket är ganska högt, 

men Orrefors hade nog fått 95 %. Största återförsäljarna är Cervera, Åhlens och Önska 

butikerna. Vi har valt att bara jobba med köket och det dukade bordet, men då både inomhus 

och utomhus med grillning och pick-nick. Sortimentet är uppdelat i olika segment, det är äta 

och dricka, tillaga och servera, dekorera (men alltid med en funktion, inga prydnadstomtar 

utan vasar och ljuslyktor som kan användas), och förvara. Sagaform har positionerat sig i ett 

mellanprissegment som ett modernt men inte utmanande designföretag utan är mer 

”followers”.  Kommunikation som vi jobbar med och som vi vill ska genomsyra showroomet 

med. Vi har en pay-off som lyder ”till dig från mig”, och det är för att förtydliga att vi är ett 

gåvoföretag. Och för att förtydliga budskapet från dig till mig jobbar vi med boxar (färgglada 

plexiglas-boxar), så att man får känslan av att produkten är inslagen och förtydliga 

paketkänslan och visa hur produkten ser ut när du öppnar paketet. Dessa kuber/boxar 

återkommer i all vår kommunikation och i butikerna. Vi använder mycket färg och mycket 

mönster för att göra det lustfyllt. Och förpackningarna är jätteviktiga för oss, och vi är duktiga 

på att jobba med det. Du ska se vad du får, det ska va lätt att slå in och lustfyllt. 

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för kunderna? 

Nja, jag tror att man måste förtydliga att vi mer säljer en gåvolösning än en produkt. Du 

behöver en present, det är ett problem för dig då vill vi vara tydligare med att vi har en 

gåvolösning till ditt problem. Eller företag som ska ge bort sommarpresenter till sin personal, 

det är ett problem, då vill vi ha en lösning på det företagets gåvoproblem. Det kan bli 

tydligare. 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt? 

Vi är ensamma som varumärke med att ligga i ett mellanprissegment och jobba med 

renodlade gåvoartiklar.  
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6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

Vi är väldigt konsekventa med vad vi står för, och att vi alltid är konsekventa med vår ”till dig 

från mig”, det är vårt tydliga budskap. Och att vi är väldigt tydliga med våra förpackningar så 

man vet vad man får. Men annars, nja det är jättesvårt att sticka ut i det här bruset och mycket 

produkter finns det där ute. 

 

7. Hur ser ni på varumärket NWG? 

Profil och kläder känns anonymt, på Orrekulla kan jag få känslan av herregud vad håller vi på 

med, jobbar vi inte med design? Det andas liksom inte någon ambition. 

 

Det är tråkigt med den stora bruna disken, man kunde gjort det lite roligare, något mer. 

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med de övriga i koncernen? 

INGETING! Ingen gemensam nämnare. Jag tycker att vi sticker ut i showroomet, det händer 

något hos oss när mycket av det andra känns tråkigt. 

 

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i showroomet? 

Placeringsmässigt, helt okej! Men det känns fullständigt onaturligt att vi ska ligga bredvid 

Harvest som håller på med sport och profilkläder, det finns ingen koppling alls mellan oss. 

Orrefors, Kosta Boda ska ligga i närheten av oss och även SEA glasbruk för vi jobbar inom 

samma område även om det är olika produkter.  

 

10. Finns det någon del av showroomet som är speciellt intressant att lyfta fram? 

För våra grejor är det viktigt med naturligt ljus, både för glas och för oss. Det är mörkt och 

instängt. Och varför ska folk sitta och äta i showroomet? Det är pinsamt! 

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom? 

Vi vill presentera oss på samma sätt i showroomet som vi gör när vi är på mässor och möter 

kunder. Då anstränger vi oss verkligen. En viktig del i att avskilja varumärkena är att jobba 

med golven, mattor, vi har alltid en vit ”gräsmatta” på mässor och vill ha det i showroomet 

med för att skilja oss från Orrefors/Kosta boda som har svart och ligger bredvid. Det måste 

vara tydligare att man går in i olika rum, att det inte bara flyter ihop!  

 

12. Hur anser ni att showroomet bör vara uppbyggt för koncernens bästa? 

Mycket mer öppet, showroomet borde börja redan nere i entrén där man kommer in så att det 

händer något som drar en uppåt. Redan i entrén ska du som kund känna en känsla av att gå in 

i showroomet. Det är synd att det första du möts utav när du kommer upp är en stor, ful disk 

som inte säger någonting om företaget. Det är väldigt beklagligt att man blandar personalens 

luncher med kundernas besök, jag förstår det inte, det kanske inte finns någon annan plats 

men då är det bättre at man avgränsar en plats.  Gott kaffe till kunderna i stället för en mossig 

gammal kaffemaskin.  Mattan på golvet är ful och tråkigt. Soffgruppen som står vid 

receptionen stoppar flödet. Varje varumärke bör ha sin egen matta, alla har egna färger och 
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det skulle återspegla varumärkena på ett tydligt sätt samtidigt som det avgränsar. Golvet är 

lika viktigt som väggarna! 

Vi jobbar med låga hyllor för att skapa en känsla av öppenhet samtidigt som det är tydligt 

avgränsat, insyn måste finnas. När jag går igenom showroomet ser jag ingen skillnad på 

märkena, jag ser bara en massa t-shirts, man ser inget annat än ett gytter av jackor och t-shirts. 

Vi är renodlade retailvarumärken och de som kommer upp till oss är våra kunder. För mig är 

det viktigt att när kunder kommer in ska de bli fulla av inspiration, det är ingen 

varudeklarering vi gör utan det är inspiration som är viktigt! 

 

Två gånger om året byggs showroomet om och då tar vi dit alla våra nyheter och sätter in dem 

i ett sammanhang men vi måste även ha hela bas-sortimentet uppe.  

 

Någon typ av kök eller kanske en bar hade varit trevligt för vi jobbar ändå mot det dukade 

bordet och köket. Kanske en bar i stället för den tråkiga receptionen.  

 

Det finns ett behov att göra om, det känns tråkigt. 

 

Trappen är viktigt, det ska vara kul att gå upp, jag vill se mer.  

 

Skillnad mellan retail och fackhandel, våra kunder tittar endast på vårt varumärke, profils 

kunder är ofta intresserad av hela profilområdet.  

 

Skulle bara vara positivt att flytta vårt ”kontor” i showroomet därifrån och in bland de andra 

kontoren om yta finns. Vi behöver yta för att sitta med kunden man jag undviker gärna att vi 

sitter där och arbetar med sladdar och datorer, eller får man skilja av det väldigt tydligt. 

 

Man skäms ganska mycket för showroomet att man inte använder det så mycket, 

användningen blir mindre och mindre.  

 

Viktigt att ha med sig hur showroomet ska skötas, alla som använder det måste dels plocka 

undan efter sig och sina kunder, man ska hålla sin yta uppdaterad och i ordning.  

 

Vad ska vi ha för kaffekoppar och porslin? Varför äter vi på IKEA tallrikar? Måste förstå 

varumärkenas värde!  

 

Trädgården utanför skulle kunna rustas upp!  
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Bilaga 7, Intervju med Craft, 2012-05-22 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke? 

Vi är funktion ut i fingerspetsen, träningskläder med hög kvalitet. Svenskt, prisvärt med ren 

och enkel design. 

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

Dels känslan av man ska bli sugen på att träna, många sportmärken jobbar mycket med mode 

för att bli lite trendiga, ex. Niké. Mode får aldrig gå först vad det gäller våra produkter, utan 

alltid funktionen som går först. En söm sitter aldrig på ett visst ställe för att vara snygg, utan 

för att faktiskt fylla en funktion. Det är väl främst det som skiljer oss från våra konkurrenter, 

att vi alltid låter sport och funktion gå först. Våra kärnord är att det ska vara atletiskt, svenskt 

och performance. 

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke? 

Ja vi har ju tre olika kategorier. Sedan har vi ju retail och profil som två helt olika delar av 

företaget. Så om jag ska förklara främst från retail-perspektivet så har vi längdskidåkning, 

löpning, cykel och alpin. Där skiljer det sig rätt mycket vad det gäller hur marknaden ser ut, 

konkurrenter man har bakom och så vidare. 

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder? 

Vi har faktiskt precis gjort en stor undersökning om det! Vi håller på att göra om vår 

varumärkesplattform just nu, och där just det en viktig grej för oss att ta reda på. Hur stor är 

kännedomen om varumärket och så vidare. Vi anser att vi är väldigt igenkända som 

sportmärke, däremot är vi inte igenkända för det vi vill stå för. De flesta kopplar ju oss till 

underställ, vilket är naturligt för det är liksom basen och dessutom säljer vi väldigt mycket 

underställ. Så igenkänningsfaktorn är ju stor i Sverige i alla fall. Men som sagt bilden av oss 

vill vi ju kanske förändra, så att det inte enbart är underställ man tänker på. Vi har också 

kommit fram till att vi har väldigt trogna kunder. 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt? 

Funktion och kvalitet får jag säga då, vi satsar ju inte på mode alls som vissa av våra 

konkurrenter gör, utan funktion kommer alltid som nummer ett. 

 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

Om man tittar tillbaka så jobbade vi förr mer med en fokusprodukt för säsongen. Nu jobbar vi 

mer med koncept och liksom bygga en image mot koncept, att man säljer mot en speciell 

produktgrupp typ underwear istället för ”den här trosan”. Men framförallt så kommer vi väl 

främst fram med sponsring, det är en jättestor del som vi lägger mycket fokus på. Speciellt 

inom vissa kategorier som längdskidåkning, där vi får en väldigt stor genomslagskraft. Det är 

många som associerar oss med vintersport och vinterlandslaget. Inom running är det ju lite 

svårare då det finns så många fler konkurrenter. Men största delen av finansieringen är ju 

sponsringen, finnas på plats under olika events, Göteborgsvarvet med mera, och andra 

tävlingar. Vi bygger upp vår kollektion så att den är indelad inom active, performance och 
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elit. Vilket också ger bredden på våra kunder, min mamma kan promenera med active-kläder 

medan om man tränar väldigt mycket så ställs det ett helt annat krav på kläderna. Så utefter 

det så vill vi ju också arbeta med sponsring, active och performance. Vi har ju Mustafa 

Mohammed som vi använder väldigt mycket i tryckmaterial och annonser vi byter ut till nya 

displayers som står i olika butiker, med honom.  

 

7. Hur ser ni på varumärket NWG? 

Jag sitter inte med i ledningen eller så jagkänner mig ju tyvärr inte så involverad i 

”helhetstänket” som man vill ha inom New wave group, vilket man skulle vilja önska. Jag vill 

ju inte säga att jag inte har någon relation till NWG, men jag har lite dålig uppfattning om 

andra varumärken inom gruppen och vad vi står för som koncern. Inom sportvarumärkena är 

vi ju jätte-tajta, och vi har ju alla koll på varandras strategier och man vet exakt hur det går för 

dem och så vidare. 

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen? 

Det är ju en lite svår fråga i och med att jag är så dåligt insatt, men jag kan känna att vårt 

märke sticker ut lite för vi på Craft sticker ju ut lite. För Craft som profilvarumärke känns ju 

lite som de flesta andra profilvarumärken, men Craft som varumärke känns ju mer som ett 

starkare varumärke. För att ta som exempel Texas Bull är ju inget starkt varumärke på det 

sättet, utan mer stort som en del av NWG. Kosta Boda och Orrefors är ju också så pass 

välkända att de är ”riktiga” och starka varumärken. Vi gör ju lite olika event och så 

tillsammans, bland annat gjorde vi det för ett tag sedan tillsammans med glashotellet. Sådana 

saker är ju superbra, då man kan dra nytta av varandra och samarbeta.  

 

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

Vi jobbar ju huvudsakligen med vårat showroom här i Borås, och då enbart med retail. 

Behovet för de olika varumärkena att synas i showroomet kan jag tänka mig är jätteolika… Vi 

har ju våra profilförsäljningsmöten där… men de flesta av våra kunder vet ju inte ens vad 

Orrekulla är, de väljer ju att besöka oss här direkt. Vi vill ju framstå som ett bra och 

kvalitétsstarkt varumärke som inte används på fel ställen, och att folk förknippar oss med 

bilmekanikern till exempel. Det här med retail och profil är ju två helt olika kulturer. Därför 

har vi ju inte satsat speciellt mycket på det här med att vara profilinriktat. Vi tjänar ju mest på 

retail, det är ju den i huvudsak största och viktigaste delen. Retail-delen ska bara säljas här i 

Borås, för det är här vi jobbar och har tillgång till kontor och allt. För att sammanfatta fråga 9-

12, så skulle nog hellre vilja ha typ sådana väggar som finns i sportbutikerna så vi kan 

sätta upp hyllor o spjut så att vi kan visa produkterna på fötter och huvuden 

 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram? 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom? 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa? 
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Bilaga 8, Intervju med Umbro, 2012-05-22 
 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke?  

Det är inte helt enkelt att besvara den frågan utan sammanhang. Men: Vi ser på vårt 

varumärke som ett renodlat fotbollsvarumärke med kvalitetsprodukter.  

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

Vi vill förmedla – engelskt (manchester), fotboll, skräddarsytt (English, Football, Tailoring).   

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke?  

Fotbollskultur 

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder? 

 Ja, men kanske inte så väl kommunicerat tidigare. 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt?  

Se punkt 2 och 3.  

 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt? 

 Baserar väldigt mycket av vår externa kommunikation på våra grunder – Fotbollskultur, 

England och Skräddarsytt.  

  

7. Hur ser ni på varumärket NWG?  

Ser bara NWG som ett paraply för resten av alla varumärken. Egentligen är NWG = Torsten.  

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen?  

Med New Wave Sports – bra. Resten av koncernen - dåligt 

  

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom? 

Dåligt – gammal inredning inträngt i mitten 

 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram? - 

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom?  

Tydligare avdelning med möjlighet att kommunicera mer än en "tröja" 

 

12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa?  

Personligen tycker jag att showroomet skall vara tydligt uppbyggt per varumärke och ge goda 

möjligheter att visa mer än de produkter man för tillfället har på lager. Dessutom skall det 

vara en mötesplats – externt och internt. 
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Bilaga 9, Intervju med D&J, 2012-05-22 

 

1. Hur ser ni på ert eget varumärke?  

Modernt men inte så starkt 

 

2. Vad vill ni förmedla med ert varumärke?  

Genuint, kvalitet, prisvärt 

 

3. Vad tycker ni är viktigast att lyfta fram med ert varumärke?  

Bredd 

 

4. Tycker ni att ert varumärke är lättförståeligt för era kunder?  

Nej, spretar lite för mycket 

 

5. Vad gör ert varumärke unikt?  

? 

 

6. Hur visar ni i er marknadsföring vad som är unikt?  

Gör vi inte 

  

7. Hur ser ni på varumärket NWG?  

Otydligt för personer utanför Profilbranschen 

 

8. Hur känner ni att ert varumärke samspelar med övriga i koncernen?  

Ett bra komplement 

  

9. Hur känner ni att ert varumärke kommer fram i dagens showroom?  

Otydligt och svårt att se vad vi sysslar med då vi har flera varumärken under vårt bolagsnamn. 

(Queen Anne, Lord Nelson, Lord Nelson Victory, Nightingale, Kosta Linnewäfveri, Orrefors 

Jernverk) 

 

10. Finns det något i er del av showroomet som ni tycker är speciellt intressant att lyfta 

fram? 

Frotté över lag då det är vår grund 

 

11. Vad önskar ni för ert varumärke i ett nytt showroom?  

Visa vikten av att jobba med frotté som skall stå för 4% av ett profilsföretags omsättning 

vilket tyvärr inte många når upp till idag. Om de inte omsätter 4% innebär det att deras 

företagskunder köper sin frotté någon annanstans som kan vara IKEA, Jysk, Hemtex eller 

annan detaljhandel. 
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12. Hur anser ni att showroomet ska vara uppbyggt för koncernens bästa?  

Bygga upp showroomet med mer ”Case” som visar hur en färdigprofilerad produkt kan se ut 

och hur den kan lyfta en produkt istället för gammal traditionell profilering som bara jobbade 

med en stor logga på bröstet på ett klädesplagg osv. 
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Bilaga 10, Intervjuguide Dekoratör 

1. Vad är viktigt att tänka på när man har många olika typer av varor och produkter i butiken? 

2. Vad är viktigt att tänka på när man har många olika varumärken i samma butik? 

3. Hur exponerar Ni era egna varumärken kontra de externa varumärkena i butikerna? 

4. Vad är inspirationen bakom butikskonceptet och varför valdes just det konceptet?   

5. Vad vill du som dekoratör att kunderna ska uppleva när de besöker butiken?  

6. Vad tror/vet du är kundernas allmänna reaktioner av butikskonceptet?   

7. Vad är en bra grundlayout för en butik?  

8. Hur skapar man ett bra flöde i butiken? 

9. Vad är viktigast att tänka på när man sätter belysning i butiken?   

10. Hur presenteras produkterna på bästa sätt? 
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Bilaga 11, Intervju med Isabell på DecoLab/NK 9/5-2012 

 

1. Vad är viktigt att tänka på när man har många olika typer av varor och produkter i 

butiken? 

Om man ser på de olika avdelningarna så är det många som arbetar med både accessoarer och 

mode, det är få här som jobbar med mode, accessoarer, skor OCH hårda produkter som 

böcker och porslin. Mode, viktigt att fokusera på årets kollektion, det flesta har bas, nästan 

alla varumärken bygger på en bas. Vi är duktiga på blusar, byxor osv. För att trigga basen 

sätter man en tema kollektion och det är oftast den som är smörgåsbordet och grädden på 

moset för vår del att flagga för under en specifik period. Sen har man kvar basen med så när 

vi tröttnat på den här cerise byxan så finns fortfarande den vita och beige kvar, och den finns 

till hösten med. Man lyfter det som designerna någonstans har tänkt, moodborden, hur ser det 

ut i säsongens kollektion. Vilken typ av ljus passar kollektionen, vilken typ av interiör. Hitta 

själen till varför produkten/kollektionen blev som den blev. Lyft fram säsongens nyheter men 

behåll basen, så kunden inte bara får nyhetsbehaget utan även lär känna varumärkets bas. 

 

2. Vad är viktigt att tänka på när man har många olika varumärken i samma butik? 

Det är väldigt olika. Det är väldigt intressant när kan man gör som en marknad med olika 

varumärken och blandar upp och vågar. Generellt kan man säga när man jobbar med 

dekoration och visual merchandising, ändra alltid, var föränderlig på din avdelning, bygg inte 

upp och behåll ett år. Bygg teman och en marknad mitt i och behåll det statiska runt om kring. 

Byggen en form av vad vi vill stå för, någon aktivitet som är kopplad till den aktuella 

säsongen, t.ex. sommar & bad, höst och hemma mys… Kul med starka varumärken, framför 

allt svenska varumärken som vi är stolta över och brinner för. Och som avdelningen vill 

framhåller för internationella kunder och turister, då är det roligt att visa upp märkena men att 

ha dem lite segregerade för då ser man att här är ett svenskt märke, här är ett annat men de är 

lite lika, det är det skandinaviska modet. Guidar kunderna inne bland varumärkena. Var inte 

rädd att blanda märkena men gör det i en ”promotion yta”, där man framhäver mixen. Det blir 

själen av avdelningen, resten blir bara presentation av varumärkena. 

 

3. Hur exponerar Ni era egna varumärken kontra de externa varumärkena i butikerna? 

NK har inga egna varumärken. Har inte nordiska kompaniet märkt någonstans på några 

produkter och äger inga märken. Det har kanske varit en svag länk för oss. Är ett varumärke 

med ett tak som är väldigt stort där olika varumärken får plats. Genom NKs varumärke så kan 

andra varumärken få draghjälp, först med produkt lanseringarna, unika produkter för NK, 

premiärer. 

 

4. Vad är inspirationen bakom butikskonceptet och varför valdes just det konceptet?   

 

Alla har sina egna avdelningar, på NK pratar man om avdelningar och inte butiker för 

avdelningar blir mer en del av ett varuhus medan en butik är mer enskild. Här är det mer 

öppet, man kan gå igenom öppenhet. Det är ett krav från NK att det ska kännas som man är i 

ett varuhus, man ligger under samma tak och detta tak heter NK. Inspiration av öppen het, 
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tittar på internationella varuhus, kollar vad som funkar utomlands och vad som fungerar för 

oss. Vår kund ser annorlunda ut här, och det är skillnad på kunden och mängden kunder i  

Göteborg vs. Stockholm. Och i Stockholm finns ett annat arv med den klassiska byggnaden. 

Här har vi en nyare byggnad och ett ganska cleant yttre men jag tycker vårt hus passar väldigt 

bra med den svart-vita logotypen. Konceptet är ändå, stora entréer, bygga igenom, 

avdelningarna går igenom varandra, vita fönsterbågar, vita pelare, vita rulltrappor, kubistiskt, 

bauhaus-tänk. Avdelningarna är fria att göra som de vill, ex lägga golv som de vill osv. 

Avdelningarna har en profilmanual där det framgår hur man NK-fierar sitt varumärke, skyltar 

osv. Tydligt, detta vill vi ha fram. NK jobbar för att ta fram kampanjer som de satsar stark på 

och att hjälpa avdelningarna att jobba vidare på dessa koncept och ta del av kampanjen. 

 

5. Vad vill du som dekoratör att kunderna ska uppleva när de besöker butiken?  

6. Vad tror/vet du är kundernas allmänna reaktioner av butikskonceptet?   

Jag tror att det finns olika typer av kunder för KN, just eftersom NK är en gammal butik med 

historia så finns det en typ som är de lite äldre människorna som NK också värnat om men 

som inte är de mest köpstarka. Det kan vara tanten med hatten och broschen, hon som alltid är 

här med pälsen. Men tyvärr så är innehållet kanske inte längre helt perfekt för den damen 

längre. Det har blivit lite mer modernt lite mer enformigt. Det är inte de små butikerna längre 

det kan vara svårt för dem att hitta. Lite yngre mode generellt även på de äldre varumärkena 

som tidigare alltid haft deras kläder. Sen är det ett gäng killar som har kommit starkt i och 

med att det har kommit bra varumärken för killar, 28 och uppåt som är modemedvetna. Men 

det är inte tjejen den trendigaste tjejen som handlar här, men det är en modemedveten tjej som 

handlar här. Även om vi med våra kampanjer försöker få in de trendiga och försöker vara 

väldigt inspirerande.  

 

7. Vad är en bra grundlayout för en butik?  

Det beror väldigt mycket på rummet, takhöjd, är det långsmalt eller är det brett, finns det en 

rolig trappa. Har det ett hjärta eller ett roligt fönster som man kan jobba med. När du kommer 

in i rummet ska du kännas att ögat dras åt det hållet eller jag vill gå så för där är en utgång 

där. Har jag något bra ljusinsläpp där vi kan jobba med event eller ska man ha häng där. Det 

beror så mycket på rummet att det är svårt att säga generellt. Oftast brukar man börja med att 

placera kassan och den har ingen fel placering någonstans, om man tänker efter så ibland 

finns de lång in, ibland finns de längst fram, ibland finns de på sidan. Och man kan inte säga 

att den alltid ska vara längst in för det är inte alltid det bästa för rummet. Men det är alltid 

trevligt att man möter kunderna någonstans, att man möts men inte stoppar dem.  Man ska få 

in kunden, de ska känna sig välkomnade. 

 

8. Hur skapar man ett bra flöde i butiken? 

Du skapar ett bra flöde med gångarna men du bygger ju inte gångar utan en väg skapas efter 

var du ställer möblemanget och hänget. När du kommer in så läser du, när du läst klart så är 

det där du börjar. Du börjar oftast på höger och går in vänster men det beror lite på hur entrén 

är utformad också. Vad är det som syns först, är det den nya kollektionen eller är det basen. 

Är det ett bord för där kan man jobba med mycket olika eller är det bara ett häng eller är det 
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en fondtapet eller ett ljus. Ska det kännas som om gatan fortsätter in mot mitten där man kan 

hänga, och sedan gå runt i avdelningen. Det beror helt på hur entrén ligger många gånger, 

beroende på vad den ligger kan man placera kassan. 

 

9. Vad är viktigast att tänka på när man sätter belysning i butiken?   

När man jobbar med hur mans ka gå så kan man jobba väldigt lätt genom att planera 

belysningen. Man går ju någonstans där det är upplyst och man kan lura ögat och kunderna att 

följa ljuset. Planera ljuset efter takhöjden, spottar och allmän belysning. Lamporna får inte 

vara för starka för då kan man bränna sönder eller missfärga kläderna. Men belysning är 

jätteviktigt! Det är inte alltid en jätte väl upplyst avdelning är den bästa. Man kan tänka som 

en teaterscen, man belyser där man vill ha fokus sen kan det vara lite mer dunkelt emellan. 

Inte vara rädd för att det blir för mörkt utan våga växla så man får en levande känsla. 

10. Hur presenteras produkterna på bästa sätt? 

Det beror helt på vilka produkter som används, i det här huset presenterar vi många olika 

typer av produkter.  Om man tillexempel vill promota klänningar så kan man sätta en 

klänning på en docka och sen hänga en djungel av klänningar på galgar i det skyltfönstret i 

olika höjder, för då får du fram mönstret och klänningen och mångfalden. Man kan även 

jobba mer abstrakt genom att göra en solfjäder av klänningar eller att göra en peruk av en 

klänning, man drar det lite längre och kanske lite mer konstnärligt. Man bygger som en saga 

någonstans och sen kanske det bara är lite uppdukat på andra ställen för det kan inte vara 

sagor överallt för då kan du inte läsa fönstret tillslut. Man börjar med ett vitt papper, sen hittar 

man en grund och sen ska man placera in produkterna.  Man kan jobba grafiskt och enkelt 

men att man ändå rör till det någonstans så man drar till sig blicken. Jobbar man med färger 

ska man presentera dem tre gånger så att färgen sätter sig. Det finns många regler och knep att 

jobba efter. Det är ganska mycket psykologi om hur man jobbar med färger, former och 

riktningar, vad som känns bra. Överdriva känslan i kampanjerna, ska vi jobba med papper så 

ska det vara mycket papper. Är det slitna jeans vi vill visa så ska det vara jätte slitet, då river 

vi sönder en massa jeans. Ta med känslan från skyltfönsterna in i butiken så man får ihop 

helheten.  

 

”Alltid rama in och förpacka NK-mässigt, alltid ha statusmarkörerna som NK står för i 

pannan när vi jobbar. Tänka varumärket, tänka produkten och tänka NK, få dessa delar att 

samspela och bli tydliga för kunden.” 
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Bilaga 12, Intervju med Cecilia, dekoratör för bl.a. NWG mode, 16/5-2012 

 

1. Vad är viktigt att tänka på när man har många olika typer av varor och produkter i 

butiken? 

Att man visar exakt vilka färger det finns på till exempel en tröja, vilka kvalitéter det finns, 

om det finns v-ringat, rund-halsat, långärmat, kortärmat. Det måste också vara samlat. Hade 

det handlat om en butik så hade man kunnat hänga mer på inspiration- och säsongsbetonat på 

ett annat sätt. Här är det ju egentligen väldigt basic, och här måste kunden alltid lätt kunna 

hitta. Man måste också tänka på säljaren, för de har ju bara bokade möten och då måste allt 

finnas på plats. Eftersom att det sällan är spontana kundbesök, och oftast är inbokat är det 

viktigt att säljaren lätt ska kunna plocka fram det man vill visa. Lättåtkomligt helt enkelt! 

 

2. Vad är viktigt att tänka på när man har många olika varumärken i samma butik? 

I ett showroom vad det gäller varumärken så är det viktigt att man separerar. Som du kanske 

märkte så har vi separerat märkena och även de mer exklusiva kvalitéer, och sedan de lite 

enklare kläderna, så att det är lätt för kunderna att hitta det de söker. Vissa plagg kanske 

enbart ska användas under en weekend för ett företag, medan vissa av kläderna kräver en helt 

annan kvalité, när de ska tvättas ”hundrafemtioelva gånger”. Det är också viktigt att separera 

modeller. 

 

3. Hur exponerar Ni era egna varumärken kontra de externa varumärkena i butikerna? 

Hade man pratat om en butik så hade man ju velat matcha kläder och annat på ett annat sätt, 

men som jag svarade på den tidigare frågan så är det viktigt att separera i ett showroom. Både 

inredningsbutiker och vanliga butiker så vill man ju mer matcha och få ett enhetligt intryck i 

lokalen. Det skiljer ju sig lite från showroomet. Det ska se snyggt och tilltalande ut, men här 

måste det framförallt vara lättarbetat! 

 

4. Vad är inspirationen bakom butikskonceptet och varför valdes just det konceptet? 

Nu är det ju inte riktigt jag som har bestämt det… utan det är ju mer dem som har gjort det. 

Jag kom ju bara in med beordringen ”här har du att jobba med” på ett ungefär… 

 

Var det så att du fick förslag och önskningar om hur de olika varumärkena ville ha det i 

sin del av showroomet? 

Nej nej, jag fick fria händer att göra som jag vill, men butikskonceptet om du nu menar varor 

och inredning och allting- var ju befintligt, så ingenting är ju nytt. Så jag kontaktade bland 

annat Camilla (Fjordland NWG mode) så att hon hämtade hem saker som hon hade haft på 

mässor, lite bord, galgar och produkter och sådant där. Så det är ju sådant dem redan har. Sen 

så… kanske det är så att dem väljer att göra om helt i showroomet, för det dem har nu för 

tillfället har dem ju haft i flera år. 
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5. Vad vill du som dekoratör att kunderna ska uppleva när de besöker butiken?  

För kunden i SHOWROOMET så ska det vara lättåtkomligt för dem. Det ska vara lätt att 

hitta, och det ska även vara lite inspirerande. Man får försöka så gott man kan (nu vet du ju  

vad det är för produkter) så det är ju svårt att få fram det på ett roligt sätt, men man får ju i 

alla fall försöka hänga lite fint på färg. Kanske ha lite enhetliga galgar, försöka fronthänga 

lite, klä en docka lite roligt, så kanske det går. Försöka få fram så att det inspirerar. Och då är 

det ju framförallt färger man kan jobba med. 

 

 

6. Vad tror/vet du är kundernas allmänna reaktioner av butikskonceptet? 

Det vet jag inte riktigt i och med att jag aldrig varit med när de har sålt, men jag kan ändå 

säga att jag tycker att de har fina skyltdockor, jag tycker att de har ett rätt så bra hyllsystem, 

det är ganska fräscht, dem har ganska fräcka bord tycker jag. Nu skulle dem ju ta fram lite 

fina planscher och sådant där, nu vet jag inte om dem har fått upp dem än. Men 

överhuvudtaget tycker jag att de har fått det fint där. Fina färger och så, och ser man till det 

dem gör så tycker jag att de har fått ihop det bra! Men som sagt det är ju alltid svårt att veta 

vad kunderna tycker. 

 

7. Vad är en bra grundlayout för en butik?  

Det är ju svårt att säga. Det beror ju på vad du ska sälja. Det spelar ju då stor roll om det är en 

affärsbutik eller ett showroom. Man behöver nästan konkret förslag på vad det handlar om, 

men jag tycker väl ändå att NWG har lyckats bra.  

 

8. Hur skapar man ett bra flöde i butiken? 

Det ska vara lätt att röra sig i butiken, det ska finnas utrymme för folk i montern såklart. 

Sedan att man tänker sig att man har en linje, om man ställer sig en bit ifrån montern, att de 

här skeppen som det kallas (ställningarna) där du hänger kläderna exempelvis, att de står lite i 

samma riktning så att du kan se hela vägen in till väggarna. Till exempel så kan man ibland 

känna när man kommer in i en butik, att det har blockats igen så att du inte ser in, och att du 

inte ser kassan. Ett bra exempel på det är till exempel butikskedjan Dressman, där man känner 

när man går in att de har blockat igen butiken med en vägg av prylar, man ser egentligen bara 

det som de har längst fram. Så jag tycker att det är viktigt att man kan se hela vägen in, man 

ska liksom bara kunna flyta in i butiken! 

 

9. Vad är viktigast att tänka på när man sätter belysning i butiken? 

Belysning är jätteviktigt! Och det finns ju många olika typer av belysning. Allmänbelysning 

exempelvis, och det kan ju vara bra att ha som en lite grund. Lysrör är ju ingen vidare. Så 

först och främst lite allmänljus, men sedan så föredrar ju jag att arbeta med spottar. Halén 

spottar och där finns det ju olika vinklingsgrader på spottarna. Där man även kan ha olika 

spridningar på ljuset från en liten, liten punkt, till en större yta. Då kan man centrera det man 

tycker är viktigast att belysa. Det är alltså jätteviktigt att gå igenom hylla för hylla och se till 

att allt får rätt sorts belysning, för det är ju det som förstärker färgerna. En tråkig belysning i 

en butik får allt att se väldigt intetsägande ut. 
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10. Hur presenteras produkterna på bästa sätt? 

Beror på vilka produkter såklart, men här är det ju mest kläder som tröjor, t-shirts med mera. 

Då tycker jag att man ska använda sig av dockor. Om det då finns olika snitt och olika färger 

på en baströja till exempel, så kan man klä en docka lite fint gärna med säsongens färger, och 

sedan hänga eller på något sätt bygga upp en färgpalett med de övriga färgerna. Det är noga 

att hänga på färg så att det är lätt för kunderna att hitta. Eftersom att det är ett showroom och 

inte en butik så är det inte lika viktigt att hänga fram olika kollektioner per säsong så att säga. 
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Bilaga 13, Sammanställning av underlag från styrelsemöte 

 

Showroomets syfte: 

 

 Målet är att det är dit återförsäljare tar sina slutkunder 

 Showroomet på Orrekulla ska ha fokus på Profilkonceptet med lite retail 

 Showroomet ska presentera varumärken och produkter utifrån vad kunderna ville se 

och utnyttja produkterna på rätt sätt 

 Måste visa slutkunderna hur man profilerar sig på bästa sätt med NWG produkter 

 Prioritet är att ta hit kunderna OCH deras kunder – meningen med showroomet 

Idéer för showroomet 

 

 Ett kök – visa upp Sagaforms och D&J produkter. Orrefors servis 

 Vardagsrum – dekorera med Kosta Bodas produkter med teknik från Toppoint 

 Gästtoalett – med Kosta Bodas toalettprodukter 

 Ett sovrum – som är en miniatyr av Kosta Boda Art Hotel 

 Uppdukat bord – som det ser ut på Linnéa Art Hotel 

 Reception som kan omvandlas till en bar på kvällarna  

 Samarbete mellan Projob och Jobman i en miljö där deras kläder framhävs på rätt sätt 

 Ett showroom med ett naturligt flöde samt en röd tråd 

 Presentation av hela koncernen och dess historik på skärmar i showroomet 

 Kontor i showroomet? Bättre med mötesplatser? 

 Besöksregistrering i receptionen bör finnas 

  Receptionen måste förbättras samt eventuellt flyttas. Den är även lite väl stor 

 Ska lunchutrymmet vara i anslutning till showroomet? Bör skärmas av 
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Loggbok SOFIA 
 

2/3 

Vi kontaktar New Wave Group/Hefa efter att de lagt ut en annons på THS hemsida angående 

att de sökte studenter för ett examensarbete. 

 

6/3 
Vi träffar Jing Hast på Hefa för att diskutera examensarbetet och se om det låter intressant och 

lämpligt för oss. Vi får en guidad tur genom deras lokaler och där skapas vårt första intryck av 

showroomet.  

 

12/3 

Vi tackar ja till ett samarbete och börjar skissa på en projektbeskrivning. 

 

29/3 Bibilioteket  
Vi drog igång arbetet med att låna följande böcker på biblioteket: 

Organisation av varumärken: för kapitalisering och affärsutveckling - Henrik Uggla 

Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken - Frans Melin 

Varumärkesstrategi för säljare - Henrik Uggla 

 

Vi delade upp arbetet och tog en bok var att läsa för att senare utifrån dem påbörja teoridelen 

av studien.  

 

12/4 Handledarmöte med Emanuel  
Vi träffade Emanuel för vårt första handledarmöte. 

Synpunkter/Tips från Emanuel: 

- Avgränsa problem formuleringen, förtydliga vad vi INTE ska göra 

-Action Reserch 

-Rådata (alla intervjuer) skall redovisas i sin helhet som bilagor 

-Skriv loggbok 

-Kolla tidigare undersökningar om kundbeteende, titta på exempel ICA och Ikea, hur är de 

uppbyggda och varför? 

-Bra att våra frågeställningar är allmänna men berätta att NWG är vårt “case” 

-Intervjuer med dekoratörer -kosta boda? Ikea? Ica? 

 

13/4  
Efter att ha läst Henrik Ugglas bok ”Organisation av varumärken: för kapitalisering och 

affärsutveckling” skriver jag en inledande text om varumärke i teoridelen och gör en ordlista!  

 

18/4  
Vi träffas på Sprängkullegatan och diskuterar vad som bör tas upp i arbetet. Följande punkter 

anser vi att vi bör skriva om: 

-Action research 

-Teori visual merchandising, kan vi hitta någon bra bok om detta, eller är det intervju med 

någon som arbetar med det som vi bör kontakta? 

-Intervju Torsten Jansson, VD på NWG! 

Vi utformar även intervjuguider till NWG (varumärkena) och dekoratörerna. 
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18/4  
Jag får svar från Isabell på NK som ställer upp på intervju, även Åhléns har gett ett positivt 

svar (men utgår senare). Jag bokar tid med Isabell! 

 

26/4  
Vi intervjuar Anders Dahlgren från Toppoint och D-vice, New Wave Group, Orrekulla. 

Halvtidsrapporten skickas till Emanuel för kommentarer och vi inväntar svidande kritik:) 

 

30/4  
Jag fixar lite av det Emanuel anmärkte på, men resten behöver vi gå igenom tillsammans för 

bästa resultat. Vi lämnar in halvtidsrapporten! 

 

3/5  
Vi träffas i Göteborg för att gå igenom och ändra enligt Emanuels kommentarer, som han 

gjort efter att ha läst vår halvtidsrapport. Vi fixar en  pp-presentation till 

halvtidsredovisningen och förebereder vad som ska sägas. Listar äntligen ut hur vi ska spela 

in telefonintervjuerna, högtalartelefon + dator. Opponeringen sammanställs också.  

 

4/5  
Idag är det halvtidsredovisning! Vi bemöts av god kritik med enbart några små anmärkningar 

som senare rättas till. 

 

Efter presentationen har vi handledarmöte med Emanuel.  

Synpunkter/tips från Emanuel: 

- Problemformulering och bakgrund -djupare och bredare!  

- Källor! 

- Teori - förklara t.ex. varumärkeshierarkin 

- Numerera figurerna och referera till dem i texten 

- Abduktiv ansats i metoden 

- Expriment/ Observationer, beskriv vandringarna i empirin 

- Resultat: Skiss, moodboard, åtgärdslista med i rapporten. 

 

Efter handledaremötet beger vi oss till biblioteket och lånar 5 böcker. 

 

9/5  

Efter att ha bestämt en tid med Isabell så hålls intervjun på DecoLabs kontor i NK-huset. En 

mycket trevlig intervju som gav ordentlig utdelning. 

Sedan diskuterar vi ihop oss om vad vi ska göra i nästa process. 

Jag lånar en bok om visual merchandising! 

 

10/5  
Jag skriver utifrån de böcker som har lånats en text om visual merchandising och 

kundpsykologi. Jag skriver sedan om vår befintliga problematisering.  

  

14/5  
Jag transkriberar (fancy ord för renskriver typ) intervjun med Isabell på DecoLab. 

 

15/5  

Efter att ha renskrivit intervjun med Isabell läggs den och Anders intervju in i rapporten som 

bilagor.  
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16/5  
Vi träffar återigen Emanuel för handledning i Borås. 

 

Från E: Jobba jobba jobba! Söndagkväll ska vi lämna in, då ska vi minst ha analyserat 

intervjuerna med Cecilia, Isabell och Anders, gärna mer! 

 

17/5  
Jag skriver ihop en sammanfattande analys av den information som vi fick ut från intervjuerna 

med dekoratörerna. 

 

18/5  
Jag utvecklar texten om varumärkeshierarkin. 

 

21/ 5  
Vi besöker NWG igen för att få oss en ordentlig titt på showroomet. Vi ändrar även 

analysdelen enligt Emanuels kommentarer. Vi påbörjar även en åtgärdslista för utställningen 

som ska utgöra en del av vår slutsats. Vi bestämmer oss även för att formulera om vår 

frågeställning. Efter en lång arbetsdag maliar vi den nya rapporten till Emanuel! 

 

22/5  
Vi intervjuar Craft & Sagaform! Senare på eftermiddagen renskriver jag intervjun med 

Sagaform och börjar analysen för affärsområdet Gåvor och heminredning. 

 

23/5  

Vi träffas för ännu en heldag i Göteborg och jag fortsätter att analysera Gåvor & 

Heminredning. Efter att den känns klar så tar jag tag i åtgärdslistan och betar av rubrik efter 

rubrik tills den känns helt färdig. Efter det så ändrar vi det sista som behövde fixas till av 

Emanuels kommentarer. När detta är klart så går vi igenom hela analysavsnittet för att se till 

att det känns sammanhängande och givande. 

 

Nu är i stort sett alla delar på plats i rapporten så vi påbörjar strukturera upp layouten samt 

korrläser. Efter en hel del justerande av stycken och referenser så känns rapporten i sin helhet 

näst intill färdig. Vi skriver av det sista som kommer behöva fixas innan deadline imorgon 

och skickar sedan den i stort sett färdiga rapporten till Emanuel för ytterligare kommentarer. 

Detta får avsluta en lång arbetsdag. 

 

24/5 

Vi arbetar ihop oss och kollar att allt är på plats i arbetet. Vi korrigerar även det Emanuel 

tipsar oss om att ändra på. FÄRDIGA!!! 
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Loggbok CAROLINE 
 

2/3 

Vi kontaktar New Wave Group/Hefa efter att de lagt ut en annons på ths hemsida angående 

att de sökte studenter för ett examensarbete. 

 

6/3 
Vi träffar Jing Hast på Hefa för att diskutera examensarbetet och se om det låter intressant och 

lämpligt för oss. Vi får en guidad tur genom deras lokaler och där skapas vårt första intryck av 

showroomet.  

 

12/3 

Vi tackar ja till ett samarbete och börjar skissa på en projektbeskrivning. 

 

29/3 Bibilioteket  
Vi drog igång arbetet med att låna följande böcker på biblioteket: 

Organisation av varumärken: för kapitalisering och affärsutveckling - Henrik Uggla 

Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken - Frans Melin 

Varumärkesstrategi för säljare - Henrik Uggla 

 

Vi delade upp arbetet och tog en bok var att läsa för att senare utifrån dem påbörja teoridelen 

av studien.  

8/4 – 9/4  
Efter att ha läst Henrik Ugglas bok ”Varumärkesstrategi för säljare” skriver jag en text om 

varumärkesstrategier.  

  

12/4 Bibiliotek  
Jag lånade följande bok: 

Ladda ditt varumärke: strategier och praktiska råd - Torsten H Nilson 

 

12/4 Handledarmöte med Emanuel   
Vi träffar Emanuel för vårt första handledaremöte.  

Synpunkter/Tips från Emanuel: 

- Avgränsa problem formuleringen, förtydliga vad vi INTE ska göra 

-Action Reserch 

-Rådata (alla intervjuer) skall redovisas i sin helhet som bilagor 

-Skriv loggbok 

-Kolla tidigare undersökningar om kundbeteende, titta på exempel ICA och Ikea, hur är de 

uppbyggda och varför? 

-Bra att våra frågeställningar är allmänna men berätta att NWG är vårt “case” 

-Intervjuer med dekoratörer -kosta boda? Ikea? Ica? 

 

20/4 Från Fort Lauderdale 
Jag åker iväg på en liten semester men skriver en text om New Wave Group och Hefa AB 

under tiden. 

 

30/4  

Halvtidsrapporten lämnas in. 
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2/5  
Jag läser igenom grupp sjus arbete för opponering, samt skriver upp synpunkter. 

 

3/5  
Vi träffas i Göteborg för att gå igenom och ändra enligt Emanuels kommentarer, som han 

gjort efter att ha läst vår halvtidsrapport. Vi fixar en pp-presentation till halvtidsredovisningen 

och förebereder vad som ska sägas. Listar äntligen ut hur vi ska spela in telefonintervjuerna, 

högtalartelefon + dator. Opponeringen sammanställs också.  

 

4/5  
Idag är det halvtidsredovisning! Vi bemöts av god kritik med enbart några små anmärkningar 

som senare rättas till. 

Efter presentationen så har vi handledarmöte med Emanuel.  

Synpunkter/tips från Emanuel:  

- Problemformulering och bakgrund -djupare och bredare!  

- Källor! 

- Teori - förklara t.ex. varumärkeshierarkin 

- Numerera figurerna och referera till dem i texten 

- Abduktiv ansats i metoden 

- Expriment/ Observationer, beskriv vandringarna i empirin 

- Resultat: Skiss, moodboard, åtgärdslista med i rapporten. 

 

Efter handledaremötet beger vi oss till biblioteket och lånar 5 böcker. 

 

8/5  
Jag skriver text om bakgrund.  

 

9/5   
Efter att ha bestämt en tid med Isabell så hålls intervjun på DecoLabs kontor i NK-huset. En 

mycket trevlig intervju som gav ordentlig utdelning. 

Sedan diskuterar vi ihop oss om vad vi ska göra i nästa process. 

 

10/5  
Jag fyller ut metoddelen. 

 

14/5  
Jag ändrar efter Emanuels kommentarer samt sammanställer underlag som vi fått från NWG. 

Jag mailar Jing för att få godkännande att använda styrelseunderlaget.  

 

16/5 Handledaremöte med Emanuel 
Vi träffar återigen Emanuel för handledning i Borås. 

Från E: Jobba jobba jobba! Söndagkväll ska vi lämna in, då ska vi minst ha analyserat 

intervjuerna med Cecilia, Isabell och Anders, gärna mer! 

 

18/5  
Jag snyggar till layouten i rapporten genom att fixa till bilagor, lägga in radavstånd, se till så 

att våra modeller ser likadana ut och dela upp avsnitten i uppsatsen. Ändrar om 

källförteckningen efter harvardsystemet. Fixar även till de sista kommentarerna från Emanuel.  

Jag mailar sedan rapporten till Emanuel för nya kommentarer. 
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19/5  
Jag skriver sammanfattning och abstract samt ett litet klämkäckt förord. 

 

21/ 5  
Vi besöker NWG igen för att få oss en ordentlig titt på showroomet. Vi ändrar även 

analysdelen enligt Emanuels kommentarer. Vi påbörjar även en åtgärdslista för utställningen 

som ska utgöra en del av vår slutsats. Vi bestämmer oss även för att formulera om vår 

frågeställning. Efter en lång arbetsdag maliar vi den nya rapporten till Emanuel! På kvällen 

lägger jag in en ny bilaga samt mailar THS angående rapportnummer. 

22/5  

Vi har fått nya kommentarer från Emanuel som jag börjar ändra efter. Jag börjar även skriva 

på en slutsats och gör allmänna justeringar i uppsatsen. Får ett autosvar från THS som säger 

att de inte kan fixa rapportnummer till oss förrän vecka 22. 

 

23/5  

Vi träffas för ännu en heldag i Göteborg. Jag börjar med våra skisser över showroomet som 

ska utgöra delar av vår slutsats. Efter mycket klipp och klistrande är det äntligen färdigt och 

vi är nöjda med resultatet. Efter det så fyller jag ut texten under slutsatsen samt att vi ändrar 

det sista som behövde fixas av Emanuels kommentarer. När detta är klart så går vi igenom 

hela analysavsnittet för att se till att det känns sammanhängande och givande.  

 

Nu är i stort sett alla delar på plats i rapporten så vi påbörjar strukturera upp layouten samt 

korrläser. Efter en hel del justerande av stycken och referenser så känns rapporten i sin helhet 

näst intill färdig. Vi skriver av det sista som kommer behöva fixas innan deadline imorgon 

och skickar sedan den i stort sett färdiga rapporten till Emanuel för ytterligare kommentarer. 

Detta får avsluta en lång arbetsdag. 

 

24/5 

Vi arbetar ihop oss och kollar att allt är på plats i arbetet. Vi korrigerar även det Emanuel 

tipsar oss om att ändra på. FÄRDIGA!!! 
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Loggbok LINNÉA 
 

2/3 

Vi kontaktar New Wave Group/Hefa efter att de lagt ut en annons på ths hemsida angående 

att de sökte studenter för ett examensarbete. 

 

6/3 
Vi träffar Jing Hast på Hefa för att diskutera examensarbetet och se om det låter intressant och 

lämpligt för oss. Vi får en guidad tur genom deras lokaler och där skapas vårt första intryck av 

showroomet.  

 

12/3 

Vi tackar ja till ett samarbete och börjar skissa på en projektbeskrivning. 

 

29/3 Bibilioteket  
Vi drog igång arbetet med att låna följande böcker på biblioteket: 

Organisation av varumärken: för kapitalisering och affärsutveckling - Henrik Uggla 

Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken - Frans Melin 

Varumärkesstrategi för säljare - Henrik Uggla 

 

Vi delade upp arbetet och tog en bok var att läsa för att senare utifrån dem påbörja teoridelen 

av studien.  

 

13/4  
Efter att ha läst Frans Melins bok ”Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka 

varumärken” skriver jag en text om värdet av varumärke. 

 

18/4 Sprängkullegatan  

Vi träffas på Sprängkullegatan och diskuterar vad som bör tas upp i arbetet. Följande punkter 

anser vi att vi bör skriva om: 

-Action research 

-Teori visual merchandising, kan vi hitta någon bra bok om detta, eller är det intervju med 

någon som arbetar med det som vi bör kontakta? 

-Intervju Torsten Jansson, VD på NWG! 

Vi utformar även intervjuguider till NWG (varumärkena) och dekoratörerna. 

 

18/4  

Jag diskuterar med Sofia om hur det har gått med intervjubokningar. 

 

25/5 
Jag mailade 22 personer från New Wave Group, som ansvarar för marknad/sälj, från de olika 

företagen som representeras i showroomet. Detta för att boka in intervjuer.  

 

26/4  
Vi intervjuar Anders Dahlgren från Toppoint och D-vice, New Wave Group, Orrekulla. 

Halvtidsrapporten skickas till Emanuel för kommentarer och vi inväntar svidande kritik:) 
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27/4 

Jag tittar igenom arbetet och planerar vad som kan vara lämpligt att ha med i arbetet. Sedan 

renskriver jag intervjun med den Anders från Toppoint och D-vice. 

2/5  
Jag läser igenom grupp 7:s arbete för opponering, samt skriver upp synpunkter. 

 

3/5  
Vi träffas i Göteborg för att gå igenom och ändra enligt Emanuels kommentarer, som han 

gjort efter att ha läst vår halvtidsrapport. Vi fixar en pp-presentation till halvtidsredovisningen 

och förebereder vad som ska sägas. Listar äntligen ut hur vi ska spela in telefonintervjuerna, 

högtalartelefon + dator. Opponeringen sammanställs också. 

 

4/5 Textilhögskolan  
Idag är det halvtidsredovisning! Vi bemöts av god kritik med enbart några små anmärkningar 

som senare rättas till. 

 

Efter presentationen har vi handledarmöte med Emanuel.  

Synpunkter/tips från Emanuel: 

- Problemformulering och bakgrund -djupare och bredare!  

- Källor! 

- Teori - förklara t.ex. varumärkeshierarkin 

- Numerera figurerna och referera till dem i texten 

- Abduktiv ansats i metoden 

- Expriment/ Observationer, beskriv vandringarna i empirin 

- Resultat: Skiss, moodboard, åtgärdslista med i rapporten. 

 

Efter handledaremötet beger vi oss till biblioteket och lånar 5 böcker. 

 

9/5  
Efter att ha bestämt en tid med Isabell så hålls intervjun på DecoLabs kontor i NK-huset. En 

mycket trevlig intervju som gav ordentlig utdelning. 

Sedan diskuterar vi ihop oss om vad vi ska göra i nästa process. 

 

10/5  
Jag skriver en text om Action Research.  

 

14/5  

Jag skriver kort text om observation av showroomet (denna används inte). 

 

14/5  

Jag mailar nästan alla de personer på NWG som vi redan kontaktat, angående brist på respons 

hos de vi vill intervjua. Vi hoppas nu på bättre respons för att få ihop tillräckligt med underlag 

för vår studie.  

 

15/5 

Jag ringer Cecilia, dekoratör för NWG mode/egenföretagare, för intervju, men blir ombedd att 

ringa 16 maj. Har fått automatiska mail-svar från 6 av de vi vill intervjua, alla dessa är 

bortresta alternativt lediga. 
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16/5  

Jag har en telefonintervju med Cecilia från NWG mode och renskriver sedan den.  

Jag renskriver också det underlag som vi fått via mail från James Harvest sportswear. Jag 

pratade även med PAX Scandinavia AB, och ska ta en telefonintervju med honom på måndag. 

Jag har fått svar från DAD, Grizzly, Grizzly bags, som svarade på alla frågor, men som även 

kom med förslaget att vi skulle kontakta honom för mer givande svar. 

Jag har mailat Sagaform angående intervju i Borås, nästa vecka, tisdag eller onsdag! 

 

18/5  
Jag ändrar i action research-texten. Sedan analyserar jag intervjun som har gjorts med 

SEGER. 

 

20/5  
Jag analyserar intervjun med James Harvest, D.A.D och Grizzly. Efter det skriver jag en 

sammanfattande text om intervjuanalyserna. 

 

21/5  
Idag ringer jag Göran för intervju, dock utan svar. Jag har också bokat in två intervjuer för 

tisdagen (22/5) i Borås. Dels med CRAFT, och dels med Sagaform. 

Sedan åker jag till NWG i Orrekulla och möter upp med Caroline och Sofia där vi återigen tar 

oss en ordentlig titt på showroomet. Vi ändrar även analysdelen enligt Emanuels 

kommentarer. Vi kollar planlösning och ritning över själva showroomslokalen. Vi påbörjar 

även en åtgärdslista för utställningen som ska utgöra en del av vår slutsats. Vi bestämmer oss 

även för att formulera om vår frågeställning. Efter en lång arbetsdag maliar vi den nya 

rapporten till Emanuel!  

 

22/5 
Vi åker till Borås för att intervjua Craft & Sagaform! 

Senare på kvällen skriver jag loggbok, renskriver intervjun med CRAFT, samt med D&J. 

Efter det påbörjar jag en analys av dessa. Samlar in bildmaterial till moodboard. 

 

23/5 

Vi träffas för ännu en heldag i Göteborg för slutklämmen av arbetet! Jag skriver klart 

analysen av intervjun med CRAFT. Jag har fått mail från Umbro och D&J, och renskriver 

därför deras intervjuer. Därefter analyserar jag intervjun med Umbro till Sport och 

fritidsdelen. Fortsätter att samla in bilder till en moodboard, och skapar en moodboard. 

 

Nu är i stort sett alla delar på plats i rapporten så vi påbörjar strukturera upp layouten samt 

korrläser. Efter en hel del justerande av stycken och referenser så känns rapporten i sin helhet 

näst intill färdig. Vi skriver av det sista som kommer behöva fixas innan deadline imorgon 

och skickar sedan den i stort sett färdiga rapporten till Emanuel för ytterligare kommentarer. 

När jag kommer hem så korrläser jag hela arbetet! 

 

24/5 

Vi arbetar ihop oss och kollar att allt är på plats i arbetet. Vi korrigerar även det Emanuel 

tipsar oss om att ändra på. FÄRDIGA!!! 
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