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Sammanfattning 
 
Idag finns det väldigt många aktörer inom modeindustrin som alla kämpar om en plats på 
marknaden. Varumärket har därför blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och ett sätt att 
utmärka sig och skapa mervärde för konsumenten. Vi tycker att det är intressant att se på hur 
ett varumärke kommunicerar och om företaget bakom varumärket lyckas förmedla sitt 
kärnvärde till konsumenten.  
 
Syftet med den här uppsatsen var att se på vad varumärket Elvine kommunicerar till 
konsument via butik. Elvine är ett Göteborgsbaserat varumärke som har skapat streetwear-
kläder sedan år 2000. Vi ville se på om varumärket Elvines identitet stämmer överrens med 
dess image. Vi ville också undersöka ifall butikerna som distributionskanaler av varumärket 
påverkar konsumenternas uppfattning. Med utgångspunkt i syftet hade vi också för avsikt att 
ge företaget några rekommendationer angående hur de kan stärka sin 
varumärkeskommunikation. 
 
För att kunna besvara vårt syfte har vi genomfört en omfattande kvantitativ konsument-
undersökning samt djupintervjuat företaget Elvine och tagit reda på butikssäljarnas syn på 
varumärket och dess konsumenter. Vår tolkning om varumärkets kärnvärde har sin grund i 
intervjun med företaget. Ur intervjun har vi även plockat ut begrepp som företaget själva 
använder när de pratar om varumärket. De här begreppen har konsumenter, företaget och 
butikssäljarna fått gradera. Vi har sedan fört över resultaten till en överskådlig 
tolkningsmodell som jämför uppfattningarna parterna emellan. I vår konsumentundersökning 
har vi sammanlagt intervjuat 85 besökare till tre utvalda återförsäljare av Elvine i Göteborg. 
Förutom att gradera olika begrepp fick respondenterna svara på olika frågor gällande 
köpbeteende, varumärkeskännedom och associationer kring varumärket Elvine. 
 
Resultaten från konsumentundersökningen visar att Elvine har en hög varumärkeskännedom 
då 73 % av respondenterna kände till varumärket. De vanligaste kategoriseringarna 
respondenterna associerar till är jackor, snyggt och sportigt. Uppfattningen om varumärket 
skiljer sig dock något butikerna emellan. Utifrån respondenternas uppfattningar om vem som 
bär Elvinekläder har vi kommit fram till att varumärket främst uppfattas som ett 
killvarumärke. 
 
Med hjälp av teorier kring effektiv kommunikation, produktens olika nivåer och 
varumärkesuppbyggnad har vi analyserat resultatet från samtliga undersökningar. Utifrån våra 
analyser kan vi dra slutsatsen att delar av Elvines varumärkesidentitet stämmer överens med 
dess image. Respondenterna använder ord som vi kan relatera till vår tolkning av varumärkets 
kärnvärde. Uppfattningarna och associationerna kring vilka som använder Elvinekläder ger 
dock en splittrad bild av varumärket. Resultatet visar också att de butiker vi har med i vår 
studie i viss mån påverkar konsumentens uppfattning. De tre butikerna har olika image som 
de kommunicerar och vi kan dra vissa paralleller mellan butikernas image och 
respondenternas uppfattningar.  
 
Genom de resultat vi har fått fram i vår undersökning och de slutsatser vi har dragit ger vi 
avslutningsvis företaget Elvine några varumärkesstärkande förslag. Trots att varumärket är 
välkänt finns det alltid mer att göra för att få en enhetligare kommunikation och därigenom få 
en starkare position i konsumenternas medvetande. 
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2. Inledning 
 
 
I inledningen presenterar vi uppsatsens stomme i form av problemdiskussion, 
problemformulering och syfte. Dessutom presenterar vi kortfattat vårt studieobjekt samt 
definitioner på viktiga begrepp som förekommer i uppsatsen. 
 
 
”Är det glittriga polotröjor?” - Tänk att det kan bli så fel. Konsumenters uppfattningar om 
varumärken är ibland långt ifrån vad varumärkena egentligen är och står för. Titeln är ett citat 
från en besökare utanför en butik som svar på frågan vi ställde om vad hon har för uppfattning 
om varumärket Elvine. Ett varumärke utan någon som helst anknytning till vare sig polotröjor 
eller glitter. Hur kom vi då in på det här? Från början ville vi göra en kommunikationsstudie 
och undersöka förhållandet mellan leverantör och återförsäljare. Vi ville få en inblick i hur 
kontakten fungerar mellan leverantör och återförsäljare samt hur varumärket framställs 
därigenom. Från den här grundidén har vi spunnit vidare till hur man kan utveckla varumärket 
och hur det uppfattas av konsument i butik.  
 
Klädbranschen är idag hårt konkurrensutsatt och varumärken måste ständigt finna nya vägar 
för att kunna profilera sig och nå ut till kunderna. Som konsument så köper man inte längre en 
produkt, utan ett varumärke och värdet som förmedlas genom det. Det blir allt vanligare att 
varumärken inom modebranschen som tidigare enbart distribuerats via återförsäljare nu 
öppnar egna butiker för att förmedla sitt varumärke. På så sätt har kunden möjlighet att se 
hela kollektionen och därmed få en helhetsbild av budskapet. 
 
Det finns också flera varumärken som väljer att integrera med återförsäljaren. Skovarumärket 
Vagabond är ett exempel på ett företag som integrerar via ”shop in shop”1. Enligt Axel 
Nyström, säljare i Vagabondbutiken på Kungsgatan i Göteborg hade Vagabond förr flera 
”shop in shops” i svenska butiker men nu har det minimerats till ett fåtal. Vagabond integrerar 
till exempel fortfarande med skobutiken Johansson på Fredsgatan i Göteborg. Vagabond 
ansvarar själva för att lämpligt presentationsmaterial finns hos återförsäljaren. De har satt upp 
en egen presentationsvägg och försöker se till att skorna presenteras på samma sätt som de 
gör i Vagabonds helt egna butiker. Vi kan själva genom observation i butiker i dagsläget 
konstatera att Vagabonds skor ändå oftast presenteras samlat. I anslutning till produkterna 
finns också små reklamfoldrar och reklamskyltar.  
 
Vi tycker det är intressant att undersöka hur ett mindre varumärke kommunicerar med 
målgruppen via butiker. Är det möjligt idag att få en tydlig placering på marknaden utan att 
öppna en egen butik? Vad finns det för sätt att kommunicera via butiker idag? Räcker det med 
att bara placera sitt varumärke i rätt butiker eller finns det andra verktyg och metoder för att 
tala med konsumenterna? 
 
Företaget som är föremål för vår studie är klädleverantören Elvine. Anledningen till att vi valt 
just Elvine beror på att det är ett företag som är lokalt förankrat i Göteborg och fortfarande 
befinner sig i uppbyggnadsfasen. Varumärket grundades av designern Daniel Mänd 2000 och 

                                                 
1 Ett butikskoncept med egna butiker som ibland är en ”shop in shop”, det vill säga en enhet, avdelning, i 
en annan butik eller varuhus. (Schmidt Thurow, Helena; Sköld Nilsson, Ann (2004) Butiksboken: för dig 
som jobbar inom detaljhandeln) 
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2001 kom första kollektionen ut i butik. Det är ett relativt litet företag i fysisk storlek men 
som varumärke har det vuxit snabbt och omsättningen ökar stadigt år för år. 
 

2.1 Problemdiskussion 
 
Idag finns det många företag som erbjuder liknande produkter till ungefär samma priser vilket 
gör att man som klädmakare har en hård konkurrens. Det är svårare att stå ut ur mängden, att 
nå ut till konsumenterna och hitta en unik plats i deras medvetande. Varumärket blir därför 
alltmer ett starkare konkurrensmedel. Ett starkt och genomtänkt koncept bidrar till kundens 
uppfattning och attityd till företaget och dess varumärke.  
 
Ett begrepp kring ett varumärkes framväxt är varumärkeskapital som definieras som en 
nyckeltillgång. Med varumärkeskapitalet skapar man ett mervärde kring varumärket och 
definierar varumärkets identitet.2 Det är det som kan skilja en produkt från en annan, de 
känslomässiga värden som man erbjuder kunden. Genom varumärket kan man även skapa 
tillit, igenkännande och förtroende. Varumärkesidentitet kan man säga är de associationer till 
varumärket som företaget vill bygga upp på marknaden. Med en tydlig identitet kan man 
skapa en stark image hos konsumenten. Därför är det betydelsefullt att vara tydlig i allt som 
möter konsumenten i form av service, kvalité, pris, reklam och på vilket sätt man 
kommunicerar.3 
 
För att kunna vårda sitt varumärke är det viktigt att veta hur varumärket uppfattas av 
marknaden, både av nuvarande och potentiella konsumenter. Konsumenten är en aktiv 
medskapare av varumärket och måste involveras i definitionen av varumärket. För att kunna 
utveckla sitt varumärke bör man därför först ta reda på vad man har. Vilka är konsumenterna 
och vad har de för uppfattning om varumärket? Stämmer företagets bild överrens med 
konsumenternas? Med den kunskapen om konsumenternas medvetande har man större 
möjlighet att utveckla varumärket och kunna kommunicera med fler.4 
 
Butiker kommunicerar också ofta i sig ett eget varumärke, det vill säga en egen identitet. Som 
enskild butik eller del av en kedja bör man också värna om sitt koncept, om det som gör en 
unik. Speciellt om man bygger upp hela butiken kring externa varumärken och så att säga 
agerar distributionskanal för dessa. Därför är det viktigt att representera produkter och 
presentera dessa på ett sätt som överensstämmer med butikens identitet. Butiken i sig fungerar 
således inte bara som en försäljningslokal utan som en kommunikationsplats som tillför 
mervärde till kunden. Konsumenten kan välja att hellre handla i en viss butik då de känner att 
de identifierar sig med varumärket och den imagen som förmedlas.5  
 
Som vi tar upp i inledningen så är det allt fler leverantörer inom modebranschen som inser 
betydelsen av butiken som en varumärkesbyggande kommunikationsplats. För att fullt ut 
kunna kontrollera och leva ut sitt varumärke öppnar därför många egna butiker. Enligt 
Kenneth Andram, grundaren och marknadschefen på Boomerang, är syftet med att ha egna 
butiker att kunna profilera sitt varumärke starkare. Han menar att man lättare visar kunden 

                                                 
2 Håkansson, Bengt (2004) Det missförstådda varumärket – Myt och sanning om ”företagets främsta 
tillgång” 
3 Uggla, Henrik (2004) Varumärkesstrategi för säljare 
4 Håkansson 2004 
5 Schmidt Thurow; Sköld Nilsson 2004 
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kollektionen i en miljö som också den förmedlar varumärket. Dessutom anser han att i egna 
butiker förmedlar också personalen varumärket på önskat sätt.6 
 
I en studie om konceptbutiker och hur de förmedlar varumärken kom författarna bakom 
uppsatsen Konceptbutiker - och hur de förmedlar varumärken bland annat fram till slutsatsen 
om att personalen måste känna sig villiga att förmedla varumärket till kunderna. De menar att;  
De faktorer som överrensstämmer med varumärket och med kundernas förväntningar ger 
varumärket mervärde och förstärker upplevelsen. De företag som använder sig av mjuka 
värden för att förmedla varumärket är även de som interagerar mest med sina kunder och på 
så vis anpassar mervärdet efter kunderna och på det sättet även får lojala kunder i större 
utsträckning.7 
 
Att öppna en egen butik är kanske inte det bästa sätter för ett nytt och relativt okänt 
varumärke att positionera och marknadsföra sig. Eftersom det är svårt att konkurrera med 
etablerade butiker genom enbart sitt eget varumärke bör man först arbeta in sitt namn i 
konsumenternas medvetande. Men hur gör man det? Räcker det med att bara säljas i vissa 
butiker och annonsera i utvalda kanaler? Finns det andra sätt att nå fram till kunden och 
påverkar valet av återförsäljare varumärket? 
 
Vi vill försöka presentera förslag och idéer på hur företaget kan stärka sin 
varumärkeskommunikation baserade på exempel ur litteratur samt egna observationer som 
kan vara användbara. Det kan sedan bevaras som tips på fortsatta studier i framtiden. 

2.1.1 Problemformulering 
 
För att knyta an till vår problemdiskussion har vi formulerat några specifika frågor som vi vill 
använda som ryggrad i uppsatsen. 
 
Hur uppfattar konsumenten varumärket? 
Hur vill företaget Elvine att deras varumärke ska uppfattas? 
Utifrån det, hur väl stämmer ett varumärkes identitet överens med dess image? Påverkas 
överensstämmelsen av butikernas egen kommunikation och image? 
 

2.2 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att studera Elvines varumärkeskommunikation i butik.  
 
Vi vill vidare: 
- studera kommunikationen mellan ett varumärke som avsändare och dess målgrupp 
som mottagare för att se hur väl varumärkets identitet stämmer överrens med dess image. 
- se på vad butiken som distributionskanal har för inverkan på varumärkets image. 
- ge företaget några rekommendationer angående hur de kan stärka sin 
varumärkeskommunikation.  
 
 

                                                 
6 Schmidt Thurow; Sköld Nilsson 2004 
7 Arnelid, Vendela; Matila, Jenny (2006) Konceptbutiker – och hur de förmedlar varumärken 
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2.3 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till att enbart undersöka konsumenter i Göteborg. Undersökningen är inte 
jämförande mot andra varumärken utan det är endast varumärket Elvine som vi har intresserat 
oss för i den här studien.   
 
Vi har inte frågat konsumenter som är utlandsturister, det vill säga turister i Göteborg från ett 
annat land, om deras uppfattning av varumärket då de ligger utanför vår fokusgrupp för det 
här arbetet. 
 
Från början hade vi tänkt genomföra ett experiment i butik om hur en varumärkesuppfattning 
förändras om man presenterar produkterna på olika sätt. Till exempel genom att fronta8 eller 
hänga om produkterna. Det hade krävt en jämförelse mellan kundernas uppfattning före och 
efter experimentet. Tidsperioden för den här uppsatsen var 10 veckor och vi insåg att ett test 
av sådan omfattning kräver mer tid och en djupare studie för att vi ska kunna dra några reella 
slutsatser. 
 

2.4 Presentation av studieobjekt  
 
Elvine är ett Göteborgsbaserat företag som grundades år 2000 av Daniel Mänd. Företaget 
designar och producerar kläder. Första kollektionen lanserade i Sverige 2001 och bestod då 
endast av herrkläder. Sedan 2003 är kollektionen utökad med en damlinje. Idag har Elvine ca 
100 återförsäljare i Sverige. Varumärket är även representerat i samtliga nordiska länder, 
flertalet i Europa samt Canada.  
 
År 2007 fick Elvine utmärkelsen som årets mikroföretag av Business region Göteborg.9  
 
Sedan en tid tillbaka är Elvines slogan Sophisticated clothes for unsophisticated behaviour. 
Enligt grundaren har syftet alltid varit att skapa sofistikerad streetwear.  
 

2.5 Definitioner 
 
Streetwear - Med streetwear menar vi en bekväm och avslappnad klädstil som utgår ifrån 
sneakerskulturen. Klädstilen anpassas till skorna, och då speciellt sneakers som du hellre är 
snygg i än använder när du sportar. Man klär sig således från fötterna och uppåt, även om det 
numera också finns ett eget klädmode inom streetwear. 
 
Varumärkeskommunikation – Det varumärket kommunicerar till konsument. 
 
Butikskommunikation – Ett begrepp som täcker allt i butiken som förmedlar ett budskap till 
kunden. Fungerar som hjälp till kunden genom att informera, inspirera och skapa köplust.10  
 

                                                 
8 Fronta – Att skjuta fram varan till hyllkanten så att hyllan ser välfylld ut (Nordfält, Jens (2007) 
Marknadsföring i butik – Om forskning och branschkunskap i detaljhandeln). I klädbutik anser vi att det 
innebär att man hänger fram produkter på ett sätt så att de syns mer och får mer uppmärksamhet. 
9 Göteborgs Posten (2007-11-27) Jackan som satte Elvine på pallen 
10 Schmidt Thurow; Sköld Nilsson 2004 
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Effektiv kommunikation – Med effektiv kommunikation menas hur väl företaget når fram med 
sitt budskap till konsumenten och om företagets målgrupp uppfattar budskapet. Förändringen 
i varumärkesmedvetenheten uppskattas genom antalet konsumenter som nyligen var 
omedvetna om varumärket men nu är medvetna genom att de uppmärksammade till exempel 
en reklamkampanj.11 
 
Marknadskommunikation – Det företaget kommunicerar till en marknad. För att lyckas 
bestämmer man sig för vem man vill nå, med vilket budskap och på vilket sätt.12 
 
Top of mind - Ett mått på varumärkes styrka. Det som finns överst i medvetandet och som 
nämns först när man i en undersökning ber någon att nämna ett företag eller produktnamn de 
sammankopplar med en bransch eller produktkategori.13 
 
Varumärkets image – Hur företaget uppfattas ute bland kunder och andra.14 
 
Låg prisklass - Med låg prisklass menar vi priser mellan ca.100-800 kr. Den här prisklassen är 
typisk för kedjebutikers egna varumärken. Exempel på kedjebutiker som håller lägre 
prisklasser är H & M, JC, Carlings med flera. 
 
Medelhög prisklass - Med medelhög prisklass menar vi priser mellan ca.500-2500 kr. Den här 
prisklassen är typisk för varumärken som Whyred, Levis och Odd Molly. 
 

                                                 
11 Kotler, Philip; Wong, Veronica; Saunders, John; Armstrong, Gary (2005) Principles of marketing; 
fourth European edition 
12 Schmidt Thurow; Sköld Nilsson 2004 
13 Ibid. 
14 Ibid.  
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3. Metod 
 
 
I det här kapitlet tar vi upp vilken forskningsprocess vi kommer att stödja oss på för att 
analysera resultatet. Vi presenterar också undersökningsupplägget, insamling av data samt 
diskuterar validitet, reliabilitet och uppsatsens trovärdighet. 
 

3.1 Hermeneutik 
 
En undersökning om konsumentuppfattningar kräver tolkning av svar eftersom det inte finns 
några absoluta sanningar. För att kringgå det här utan att mista vår trovärdighet och validitet 
har vi valt att arbeta enligt det hermeneutiska förhållningssättet.  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och är en lära om hur vi förstår verkligheten. En av 
grundtankarna i förhållningssättet är att vi alltid förstår vår omvärld mot bakgrund av våra 
tidigare erfarenheter. Det kallar man förförståelse och syftar till de kunskaper man tidigare 
har som sätter grunden för ens tolkning. Förförståelsen i form av känslor och upplevelser går 
inte att testa intersubjektivt. Därför är det viktigt att det man tolkar sätts in i rätt kontext.15 
 
Ett huvudtema för hermeneutiken är att man endast kan förstå en viss del om man ser till 
helheten, det vill säga att man tolkar i rätt sammanhang. Vissa typer av undersökningar går 
inte att mäta relativistiskt med hårddata, exakta resultat och slutgiltiga sanningar.16 När man 
gör undersökningar kring attityder och varumärkesuppfattningar finns det inga rätt eller fel. 
Alla svar grundar sig i intervjupersonernas egna tolkningar och upplevelser. Därför är den här 
forskningsprocessen den mest lämpliga att stödja oss på för den här undersökningen.  
 

3.2 Undersökningsupplägg 
 
Vi har valt att utföra en kvantitativ studie med hjälp av enkätintervjuer. För att kunna mäta 
konsumenters varumärkesuppfattningar kan man också använda sig av andra sorters 
undersökningsmetoder. När man använder sig av intervjuer eller enkäter måste man hantera 
vissa problem. Det är svårigheter som att kunna precisera problemdiskussion och syfte. Vad 
är det vi vill veta och hur ska vi hantera informationen? 
 
Att till exempel intervjua respondenter i fokusgrupper ger möjlighet att fördjupa sig extra 
inom undersökningsområdet. Det kan leda till en djupare och mer långvarig diskussion med 
respondenterna om deras uppfattningar kring ämnet eftersom de känner till syftet i förväg och 
därför kan ge mer genomtänkta svar. Vi har trots det här valt att hålla oss till enkätintervjuer 
med respondenter utanför butiker därför att vi anser det vara mer tidseffektivt och ger oss en 
möjlighet att tala med fler respondenter än i en fokusgrupp. En annan anledning till vårt val 
av undersökningsmetod är att vi vill intervjua besökare som precis varit inne i butikerna och 
då förhoppningsvis har studerat sortimentet och har fått en färsk uppfattning om dess 
varumärken. 

                                                 
15 Thurén, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare 
16 Ibid.  



 12 

 
Vi har genomfört personliga enkätintervjuer med besökare till tre utvalda butiker som säljer 
Elvine i Göteborg. Frågeformuläret är utformat så att det ger lagom mycket information för 
att representera den urvalsgrupp vi har valt. Undersökningarna har skett utanför butiker där 
Elvine representeras då vår utgångspunkt har varit att se hur butikernas besökare uppfattar 
varumärket. 
 
För att kunna genomföra en kvantitativ studie har vi intervjuat ca fyra personer per butik per 
undersökningsdag. Undersökningen har skett vid tre olika veckodagar (måndag, onsdag, 
fredag) under en veckas tid vid två undersökningsperioder. Anledningen till att vi har utfört 
studier under tre olika veckodagar var att vi ville få en trovärdig undersökning som inte 
grundar sig på ett enda tillfälle. För att få ett bredare underlag som representerar målgruppen 
ansåg vi att vi behövde finnas på plats flera dagar. Köpbeteendet kan vara olika vid olika 
veckodagar. Måndagsshopping skiljer sig förmodligen från fredagsshopping och så vidare. Vi 
har gjort ett butiksurval av Elvines återförsäljare baserat på var i Göteborg de är placerade 
samt om de säljer både dam- och herrkollektionen.  
 
Det finns många sätt att utforma ett frågeformulär. Det kan vara mer eller mindre formellt, 
lämnas till den svarande för att fyllas i eller användas av undersökaren som en hjälp då 
hon/han ställer frågor, innehålla frågor med fasta svarsalternativ eller frågor som ger 
möjlighet till fritt formulerade svar. Det kan lämnas över i förväg eller presenteras i själva 
frågesituationen. Hur man formulerar bra och lagom många frågor är svårt att avgöra.17 Vi har 
valt att utforma ett formulär med en inledande del kring kön, ålder, sysselsättning, 
postnummer. Enkätformuläret går sedan över i djupare frågor kring köpbeteende, 
varumärkeskännedom samt om kunden känner till studieobjektet Elvine och vilka 
uppfattningar respondenten eventuellt har kring varumärket. Enkäten avslutas med en 
Snakeplot som ska kartlägg huruvida respondentens uppfattning kring varumärket stämmer 
överens med Elvines egna uppfattning om sig själva. Snakeplot är en sorts 
attitydmätningsmetod och tolkningsmodell man använder som verktyg för att tolka 
konsumenters uppfattningar. Idén bakom snakeplots är enkel. Först samlar man egenskaper 
som konsumenter använder för att jämföra och bedöma olika produkter på marknaden. Sedan 
sammanställer man en lista som konsumenter får gradera från exempelvis 1 till 10.18 I vårt fall 
har vi inte jämfört Elvine med andra varumärken utan jämfört Elvines uppfattning om sig 
själva gentemot intervjuobjektens eventuella uppfattningar. Listan på egenskaper har vi därför 
sammanställt efter vår intervju med företaget Elvine. Den innehåller begrepp som företaget 
använder om sig själva som varumärke. För att få extra bredd i snakeplotanalysen har den 
besvarats av konsument, återförsäljare och företaget Elvine. Vi har sedan jämfört hur de tre 
parternas uppfattningar skiljer sig ifrån eller liknar varandra. 
 
Vi har bara varit intresserade av kunduppfattningen i Göteborg. Från början tänkte vi även ha 
med butiken Face i Borås där varumärket också säljs men för att få en rättvis bild kände vi att 
vi i så fall även borde ta med andra mindre städer i Västra Götalandsregionen vilket hade 
blivit alltför omfattande. Då varumärket är Göteborgsbaserat kände vi också att det hade varit 
intressant med en jämförelse med hur uppfattningen är i Stockholm men insåg ganska snabbt 
att det skulle bli en alltför stor uppgift med tanke på uppsatsen storlek och den tid vi har till 
förfogande. Vi har valt att avgränsa oss till tre butiker i Göteborg.  
 

                                                 
17 Eriksson, Lars Torsten; Weidersheim-Paul, Finn (2006) Att utreda, forska och rapportera 
18Marketing Profs (2008-04-24) Snakeplots: A Tool For Understanding Customer Perceptions 
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För att kunna utforma enkätformulären ville vi veta hur företaget Elvine definierar sin 
målgrupp, hur de tror att deras konsument ser ut samt vilken uppfattning de tror att 
målgruppen har om varumärket. Med den här informationen har vi analyserat våra resultat 
från intervjuerna med konsumenter och försökt ta reda på om Elvines önskade målgrupp 
förstår kommunikationen. För att ta reda på hur Elvine själva vill att varumärket uppfattas har 
vi intervjuat grundaren tillika herrdesignern Daniel Mänd, damdesignern Cecilia Noreén och 
säljrepresentanten Mikael Hult. 
 

3.3 Reliabilitets och validitetsdiskussion 
 
När man utför en kvantitativ studie måste man beakta studiens reliabilitet och validitet.  
 
Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet, att de mätningar man utfört är korrekt 
gjorda. Till exempel så bör en opinionsundersökning bygga på ett representativt urval av 
personer så att inte tillfälligheter påverkar resultatet. Kommer man fram till liknande resultat 
under flera undersökningstillfällen är slutresultatet mer trovärdigt, och man har således hög 
reliabilitet.  
 
Vi har utfört vår studie med 85 butiksbesökare under två olika tidsperioder, sammanlagt sex 
olika dagar. Första undersökningsperioden utfördes på förmiddagarna under tre olika 
veckodagar. Andra undersökningsperioden utfördes på eftermiddagarna på samma tre 
veckodagar några veckor senare. Vi anser därför att vår studie uppfyller kraven på hög 
reliabilitet. 
 
Validiteten innebär att vi undersöker det vi vill undersöka och ingenting annat. Det är viktigt 
att hålla sig inom ramen för problemdiskussionen och att vi inte frångår syftet med 
undersökningen. Det är inte säkert att den information vi samlar in är användbar. Vi måste till 
exempel kontrollera att det är lämpliga personer som besvarat frågorna. Med lämpliga 
personer avses personer som besitter rätt sorts information, eller den information vi söker. Det 
är också viktigt att vi kontrollerar att alla frågorna är besvarade och att de är besvarade på ett 
korrekt sätt utan missförstånd, oavsiktliga eller avsiktliga fel och utlämnanden.19 
 
De personer vi anser vara lämpliga är de som besöker de tre utvalda butikerna. Vi har endast 
frågat personer som kommer ut ur butikerna och som förmodligen har haft tid att studera 
butikens innehåll. Enkätformuläret är utformat på ett sätt som fångar in de svar vi är 
intresserade av att använda i analysen. Det är vi som undersökare som har ställt frågorna till 
respondenterna. Det har gett oss en möjlighet att säkerställa att respondenten förstått frågan 
och därmed kunnat ge ett korrekt svar utan oavsiktliga fel eller missförstånd. För att 
ytterligare säkerställa att vi inte missat viktig information var vi vid varje tillfälle två 
utfrågare. Den ena ställde frågorna och visade eventuellt upp kollektionsprover för 
respondenten vid behov, den andre antecknade svaren och såg till att all information 
noterades korrekt. 
 
 
 

                                                 
19 Eriksson; Weidersheim-Paul 2006 
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3.4 Uppsatsens trovärdighet 
 
För att kunna få en trovärdig slutsats är det viktigt att man värderar sina källor korrekt. För att 
få en tillförlitlig studie är det därför bra att både ha primär- och sekundärdata.  
 
Primärdata är ej tidigare existerande information som vi samlar in genom 
enkätundersökningar, intervjuer och observationer, även kallade förstahandskällor. 
Sekundärdata är tidigare publicerat material som vi hittat i kursböcker, artiklar, tidningar och 
annan litteratur. Dessa källor är även kallade andrahandskällor.   
 
När det gäller andrahandskällor har vi varit väldigt noggranna med vårt urval av litteratur. Vi 
har försökt att använda relevanta källor som inte frångår vårt ämne eller är ryckta ur sitt 
sammanhang. Vi har i den mån det varit möjligt valt relativt nypublicerade texter och 
vetenskapligt erkända författare.  
 
Samtliga analyser kan vi stödja i de teorier som vi presenterar i nästa kapitel. Analysen av 
respondenternas uppfattningar och associationer av varumärket Elvine stödjer sig främst på 
teorier kring varumärkesuppbyggnad, analysen av vem respondenten anser använder 
Elvinekläder stöds främst i produktens olika nivåer och snakeplotanalysen stöds främst i två 
olika kommunikationsmodeller. 
 
Eftersom vi har arbetat enligt den hermeneutiska tolkningsmodellen har det varit viktigt att 
säkerställa att vi som författare och undersökare arbetat enligt samma utgångsläge. Vi anser 
att vi gjort det eftersom vi alla tre går samma utbildning och är i ungefär samma ålder. 
Därmed har förutsättningarna för vår tolkning av respondenternas svar varit ungefär desamma 
för oss alla tre. Det har också varit av betydelse att vi varit överens om hur svaren från 
respondenterna och annan information i rapporten skulle tolkas och användas för ett 
trovärdigt resultat. Vi anser att våra gemensamma utgångslägen och möjlighet till diskussion 
inom gruppen har gjort det möjligt för oss att arbeta på ett trovärdigt sätt. Samtidigt kan vårt 
gemensamma utgångsläge ha varit en nackdel för oss. Vårt sätt att se på saker kanske skiljer 
sig från andra personers sätt att tolka. Någon annan undersökare kanske skulle ha gjort andra 
uppfattningsgeneraliseringar än vad vi gjort trots samma undersökningsform. Utifrån vårt 
syfte med undersökningen, dess kontext och vår utbildning anser vi dock att vi har haft rätt 
förutsättningar för att få fram ett trovärdigt resultat. 
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4. Teori 
 
 
I det här avsnittet tar vi upp några teorier som vi använder oss av som plattform i vår 
undersökning, för att kunna besvara uppsatsen syfte och problemformuleringar. Samtliga 
teorier är viktiga verktyg för våra analyser. Vi börjar med att utgå ifrån den klassiska 
kommunikationsmodellen. Därefter presenterar vi produkten och hur man som företag 
kommunicerar effektivt för att sedan gå in mer på varumärket och vad det i sig 
kommunicerar. 
 
 

4.1 Den klassiska kommunikationsmodellen  
 
Nedan presenteras en omarbetad version utav den klassiska kommunikationsmodellen. Den 
första skapades av Claude Shannon och Warren Weaver på slutet av 1940-talet.20 Sedan dess 
har den omarbetas och utvecklats till en rad olika varianter, där fler omständigheter tas i 
åtanke. 
 

 
 

Kommunikationsmodell, modell 1 
 
En förenklad kommunikationsmodell innehåller sändare, meddelande, kanal och mottagare. 
Meddelandet är vad sändaren vill kommunicera till mottagaren. Eftersom sändaren inte talar 
direkt till mottagaren är det inte alltid så att budskapet når fram. Det kan finnas 
störningsmoment på vägen i form av både distributionskanal och brus.  
 

4.2 Produkten och dess olika nivåer 
 
Att designa bra produkter som konsumenten vill köpa är en utmanande uppgift. 
Konsumententer köper inte enbart produkter. De söker produktfördelar och är ofta villiga att 
betala mer för ett varumärke som erbjuder en trovärdig och genuin lösning på deras problem. 
För att tillgodose konsumentens behov måste man lära sig hur man tillför mervärde till den 
basala produkten, hur man positionerar sitt varumärke och hur man designar mer än själva 
produkten. Det handlar om mervärden, medföljande fördelar och tjänster. Företag måste 
kunna vidareutveckla nuvarande produkter eller förändra dem helt för att svara på 
konsumenters växlande och ständigt förändrande behov och önskemål.21 Det handlar också 
om att lära sig att mer effektivt utnyttja de kommunikationskanaler som finns för att på bästa 

                                                 
20 Nationalencyklopedin (2008-05-27) Kommunikationsmodell 
21 Kotler et al 2005 
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sätt nå ut med sitt budskap till sin målgrupp. Det här redovisar vi för i stycket Effektiv 
kommunikation.  
 
Enligt marknadsföringsexperten Philip Kotler, en av författarna bakom boken Principles of 
Marketing (2005), är en produkt allt som erbjuds till marknaden för uppmärksamhet, förvärv, 
användning eller konsumtion som eventuellt kan tillfredställa ett önskemål eller ett behov. 
Produkter innefattar mer än just gripbara ting. Bredare definierat inkluderar produkten 
personer, fysiska objekt, tjänster, organisationer och idéer. Tjänster är produkter som består 
av aktiviteter eller förmåner som erbjuds till försäljning. Tjänsterna är egentligen inte gripbara 
och resulterar egentligen inte i ett ägarskap av någonting. Exempel på det är banktjänster, 
hotellvistelser, besök hos frisören, reparationstjänster i hemmet eller en shoppingupplevelse. 
 
Som produktutvecklare behöver man se på produkten i tre nivåer. Varje nivå erbjuder 
konsumenten ett mervärde. 
 

 
Levels of products, modell 2 

 
1. Core product/kärnprodukt 
Vad konsumenten verkligen köper. Problemlösning eller faktisk tjänst som kunden 
verkligen köper när de söker en produkt. Exempel är en tröja, mat, vinterskor och så 
vidare. 
 
2. Actual product/faktiska produkten 
Saker kring produkten som den består av. Det är dess själva beståndsdelar. Detta 
kan vara attribut som kvalitet, särdrag, design, varumärke, förpackning och annat 
som följer med den faktiska produkten. 
 
3. Augmental product/utvidgad product 
Tillhörande service och förmåner kring den faktiska produkten som kunden oftast 
förväntar sig men som inte är den faktiska produkten. Detta är saker som 
installation, garanti, service, leverans, användarinstruktioner och annat som ofta 
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behövs för att kunden ska vara nöjd med produkten eller som underlättar 
användandet.22 

 

4.3 Effektiv kommunikation  
 
Som företag måste man erbjuda mer än bra produkter eller bra tjänster. De måste 
informera konsumenten om produkt- eller tjänsteförmåner och försiktigt positionera 
dessa i konsumentens medvetande. För att kunna göra detta måste företaget lära sig 
att hantera kommunikationsverktygen för effektiv kommunikation. 
 
Kotler har utformat en modell för effektiv kommunikation som vi har förenklat och 
översatt till svenska. Den förklarar de fem stegen man bör lära sig och förstå för att 
lyckas kommunicera effektivt med sin målgrupp. 
 

1. Bestämma 
Målgrupp 

2. Bestämma 
målet 

3. Kampanj 
strategi:  
Designa 
meddelande 

4. Kampanj 
strategi: 
Val av media 

5. Utvärdering 
för kontroll 

 
Main advertising decisions, omarbetad till svenska, modell 3 

 
1. Bestämma målgrupp 

Vilken målgrupp vänder man sig till. Vänder man sig till potentiella eller redan 
befintliga kunder. Målgruppen inverkar mycket på vad man säger, hur man 
säger det, när det ska sägas, var det sägs och vem som säger det. 
 

2. Bestämma kommunikationsmålen 
När man valt målgrupp vill man veta hur välinformerad kunden är om en 
produkt för att kunna kommunicera effektivt.  
 
Medvetande - Det man vill veta är kundens medvetande om produkten för att 
kunna utforma kampanjen därefter.  
 
Kännedom - Målgruppen är kanske medveten om att produkten finns men vet 
knappt något om den.  
 
Känslor - Vilka känslor har målgruppen för produkten. Målgruppen har kanske 
kunskap om produkten men gillar de den?  
 
Preferenser - Målgruppen gillar kanske produkten men vilka preferenser har 
kunden. Man vill veta om den föredrar produkten framför andra.  
 
 Övertygelse - Målgruppen föredrar kanske produkten men är kanske inte helt 
säkra på att det är den rätta. Då är det viktigt att övertyga den om att vår produkt 
är bäst. 
 

                                                 
22 Hela avsnitten om produkten från Kotler et al 2005 kapitel 13 
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Köp - Om målgruppen är övertygad om att produkten är den bästa måste man få 
henne att göra den sista ansträngningen för att köpa den. 
 

3. Designa meddelande 
Man måste bestämma hur buskapet ska utformas för att kommunicera effektivt. 
Man planerar strategin och utförandet för budskapet.  Det är inte bara vad som 
sägs som är viktigt för resultatet. Hur det sägs påverkar minst lika mycket. Det 
finns många olika metoder att kommunicera ett budskap. Det är viktigt att alla 
element som stil, ton, ord och format fungerar tillsammans för att buskapet ska 
nå fram effektivt. 
 

4. Medieval 
Som marknadsförare måste man bestämma vilket medium som ska bära 
budskapet. De vanliga stegen i valet av media är att bestämma räckvidd, 
utgivningstakt och trovärdighet. En annons i en rikstidning är kanske mer 
trovärdig än en annons i en lokaltidning.  
Det finns många olika medium att välja emellan därför måste man som 
marknadsförare vara medveten om räckvidd, utgivningstakt och trovärdighet 
hos de olika kommunikationskanalerna. 
 
För att kunna välja den mest effektiva kanalen är det viktigt att känna till 
medievanorna hos sin målgrupp. Mode kommuniceras oftast bäst i färg i 
annonser i magasin och bilreklam visas bäst i tv. Olika typer av budskap kräver 
också olika typer av kanaler. Att annonsera om en stor rea med start imorgon 
kommuniceras förmodligen mest effektivt i radio eller i dagstidningar för att 
budskapet ska hinna nå fram i tid.  
 
Kostnaden är också en viktig faktor i valet av media. Tv-reklam är oftast dyrare 
än reklam i radio och dagstidningar men når troligen ut till en större målgrupp. 
När man planerar en kampanj måste man vid valet av specifik kanal ta hänsyn 
till om det media man väljer bäst når ut till den valda målgruppen eller ej. Man 
måste också besluta sig för hur och om annonseringen ska variera under året. 
Man kan till exempel välja att utforma kommunikationen enligt säsong eller så 
använder man samma kampanj året runt. Man kan även välja att annonsera eller 
driva kampanjer under en begränsad tid på året eller i samband med särskilda 
tillfällen som en viss utförsäljning, kollektion eller liknande. 
 

5. Feedback för kontroll 
Efter att ha skickat iväg sitt meddelande måste man noga analysera effekten på 
målgruppen. Det man vill veta är till exempel hur många som lade märke till 
kampanjen och hur kampanjen uppfattades. Ledde kampanjen till en 
attitydförändring hos målgruppen och resulterade det i att de slutligen köpte 
produkten. Om målgruppen är nöjd med produkten kommer det troligen att leda 
till upprepade inköp. Omfattningen av antalet ökade inköp till följd av annonser 
eller återkommande kampanjer är svåra att mäta eftersom det är svårt att skilja 
den omedelbara effekten från långtidseffekten. För att kunna mäta förändringar 
i köpbeteende kan det vara bra att använda sig av ”före och efter” studier för att 
kartlägga förändringar i inköp och användningsfrekvens. 
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Det är alltså viktigt att försöka få feedback från sin målgrupp för att förstå 
sambandet och effekten av hur kommunikation kan leda till återkommande 
inköp.23 
 

4.4 Varumärke 
 
Inom den svenska modebranschen finns både stora och framgångsrika företag samt små och 
kämpande. Ett starkt varumärke sägs vara ett företags värdefullaste tillgång. Vad är då ett 
varumärke? Det finns otaliga definitioner. Enligt författarna bakom Butiksboken (2004) är 
varumärket det som kan särskilja en produkt, en service eller en butik från en annan – de 
känslomässiga mervärden som man erbjuder kunden. Varumärket är den uppfattning, de 
attityder och värderingar som förknippas med namnet.24  
 
Varumärkeskonsulten Bengt Håkansson, författare av boken Det missförstådda varumärket 
(2004), skriver att man skapar och bygger upp ett varumärke genom en process på fyra steg;  
 

1. Ge produkten/tjänsten ett namn 
2. Skapa en logotype 
3. Få logotypen registrerad hos Pant- och Registreringsverket, det vill säga få ett 

trademark. 
4. Ge detta trademark ett innehåll, en betydelse, det vill säga skapa ett brand, ett 

varumärke. 
 
Det sista steget är en process inte enbart för företaget utan även för marknaden och kunderna, 
och äger rum genom kommunikation och interaktion med omgivningen. Ett varumärke har 
man skapat när ens trademark inte bara igenkänns som ett märke utan också associeras med 
ett budskap, ett löfte. Det är det som bygger ens varumärkeskapital och differentierar 
varumärket gentemot ens konkurrenter på ett sätt som skapar värde för kunderna. De flesta 
produkter kan produceras av vem som helst men det är väldigt svårt att kopiera ett varumärke 
eftersom det handlar om etablerade föreställningar, uppfattningar och relationer som byggts 
under en lång tid. Varumärket upprätthåller därmed den differentiering som produkten i 
längden inte kan upprätthålla själv.25 
 
Ekonomen och varumärkeskonsulten Frans Melin menar dock att endast ett fåtal företag kan 
beskriva vad deras varumärke står för och vad som gör det unikt.26 Ett formulerat löfte är det 
som kallas varumärkets identitet. Varumärkesforskaren Henrik Uggla skriver om 
varumärkesidentitet som de associationer varumärkesinnehavaren strävar efter att bygga upp 
på marknaden. En tydlig identitet hjälper till att skapa en stark image hos kunden. Därför 
anser han att det är viktigt att vara noggrann i allt som möter kunden i form av service, 
kvalité, pris, reklam och på vilket sätt man kommunicerar.27 Melin framhåller också vikten i 
att företagets målsättning bör vara att dess kärnvärde genomsyrar all varumärkesuppbyggande 
kommunikation. Han betraktar kärnvärdet som den kommunikativa länken mellan företaget 
och konsumenterna och menar att för att nå synergieffekt i kommunikationen måste riktlinjen 
vara att skapa en enhetlig och tydlig bild i konsumenternas medvetande. Det för att 
                                                 
23 Hela avsnittet om effektiv kommunikation från Kotler et al 2005 kapitel 18 
24 Schmidt Thurow; Sköld Nilsson 2004 
25 Håkansson 2004 
26 Melin, Frans (1999) Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken 
27 Uggla 2004 
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konsumenternas uppfattning om varumärket ska resultera i en image som är stark, positiv och 
konkurrenskraftig.28 Håkansson påpekar dessutom att varumärkets image alltid väger tyngre 
än dess identitet. Identiteten kan förändras men eftersom ens image är en föreställning i 
målgruppens medvetande är den mycket svårare att påverka.29 
 
Utgångspunkten är således den uppfattning som konsumenterna associerar till varumärket. 
Den uppfattningen är ett resultat av allt som man lyckats kommunicera och uträtta hittills. 
Identiteten baseras ofta på emotionella värden, och det finns flera faktorer som kan ligga i 
grund för en unik märkesidentitet. Det kan till exempel gälla namnet, varumärkets historiska 
bakgrund, dess geografiska ursprung eller var och hur man väljer att marknadsföra sig.30 
 
Håkansson menar också att varumärket är ett direkt uttryck för företagets grundläggande 
strategi, det vill säga för den position eller roll man vill ha.31 

4.4.1 Varumärkesuppbyggnad 
 
Varumärket fyller ett flertal funktioner hos konsumenten. Det kan fungera som 
informationsbärare, katalysator som förenklar val, riskreducerare samt som imageskapare och 
ge en symbolisk betydelse som spelar roll för varumärkets image samt uttrycka kundens 
identitet. Varumärket kan också fungera som värdeskapare för kunden och mervärdet avgör 
ofta konsumentens val av produkt och ger märkeslojalitet vilket är det företagen eftersträvar.32  
 
För att bygga ett varumärke innebär det konkret att koppla en distinkt uppfattning eller 
betydelse till företagets namn. Det är varumärkets kärna och i den summeras alla kunskaper 
och associationer till en bärande, central idé eller tanke. Men många företag är blygsamma 
med att framhäva vad de står för eller vad det är som gör dem unika. Att inte göra något också 
är en sorts kommunikation så följaktligen kommunicerar man med omvärlden vare sig det vill 
eller inte. Att hålla en låg profil leder således inte till att människor inte bildar sig en 
uppfattning, utan man riskerar istället att hamna i ett så kallat default läge, det vill säga att 
marknaden på egen hand definierar varumärket.33 
 
Finns man inte i konsumenternas medvetande har man inget varumärke, ingen 
konkurrensfördel på marknaden. Varumärket är den uppfattning, den värdering som din 
omvärld, dina konsumenter har om dig just nu. Den som känner till varför man har framgång, 
kan inte bara stärka den, utan också kommunicera den till fler. Varumärkesbyggande handlar 
just om att medvetet och planerat koppla en stark och differentierande uppfattning till namnet 
och logotypen.34 
 
Två stora delar i varumärkesuppbyggnaden i konsumentens medvetande är 
varumärkeskännedom och varumärkesassociationer. Enligt Melin är det viktigt att förstå hur 
varumärket kan bidra till att skapa värde och vilken betydelse det har i konsumentens 
beslutsprocess. Den viktigaste uppgiften för företaget är att göra konsumenten medveten om 
det egna varumärkets existens, det vill säga att skapa så kallad varumärkeskännedom. Med 

                                                 
28 Melin 1999 
29 Håkansson 2004 
30 Melin 1999 
31 Håkansson 2004 
32 Melin 1999 
33 Håkansson 2004 
34 Ibid.  
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tanke på det stora utbudet av varumärken i klädbranschen idag, och det alltmer ökade 
informationsbruset är det inte alltid den lättaste uppgiften.35  
 
Varumärkeskännedom är av betydelse eftersom det är första steget mellan produkten och 
konsumenten. Det kan skapa en känsla av förtrogenhet och dessutom är det en förutsättning 
för att konsumenten ska kunna skapa sig en uppfattning om varumärket, det vill säga skapa 
varumärkesassociationer. En annan viktig del enligt Melin är att många konsumenter utgår 
från att ett välkänt varumärke implicerar en bra produkt.36 
 
Undersökningar visar att det varumärke som är top of mind hos konsumenten, det vill säga 
det som man först påminner sig om eller nämner när det gäller en produktkategori, är det man 
oftast köper. Men Melin nämner även att om den spontana påminnelsen är låg så finns det en 
stor vikt i den latenta kännedomen om varumärket. Det för att det kan vara tillräckligt att 
konsumenten påminns om och känner igen varumärket i butiken eftersom det är oftast här 
köpbesluten verkligen fattas.37  

                                                 
35 Melin 1999 
36 Ibid.  
37 Ibid.  
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5. Empiri 
 
 
Vi börjar vår undersökning med en mer ingående beskrivning av företaget Elvine och vad 
företagets anställda har för uppfattning om varumärket. I det här kapitlet presenterar vi 
också de butiker vi har med i vår studie samt hur vår enkätintervju gick till. I nästa kapitel 
kommer vi gå in mer på de svar vi fått fram och koppla de till företagets uppfattning om 
Elvine för att se om de lyckats kommunicera sin varumärkesidentitet.  
 

5.1 Intervju med Elvine 
 
Vi har träffat grundaren tillika herrdesignern Daniel Mänd, damdesignern Cecilia Noreén och 
säljrepresentanten Mikael Hult för att få en uppfattning om hur de ser på Elvines 
företagsstrategi, varumärkesidentitet och tilltänka målgrupp. Intervjuerna utförde vi med var 
och en vid varsitt tillfälle under den 14 och 15 april.  

5.1.1 Elvines historia 
 
Grundaren av Elvine, Daniel Mänd, drev tidigare en butik i Göteborg där han sålde populära 
streetvarumärken som till exempel Lady Zoul och Carharrt. Genom butiken började han 
intressera sig för modedesign och fick jobb som designer på Dunderdon. Efter något år på 
Dunderdon ville han göra något eget. Han var trött på ”denim-boomen” som rådde runt 
millennieskiftet och kände att han ville erbjuda ett komplement.  
 
För att göra kläder han själv saknade skapade Daniel år 2000 varumärket Elvine som är döpt 
efter ”sin starka och självsäkra mormor”38. Första kollektionen fokuserades på byxa i samma 
känsla som jeans, fast istället för denim använde sig Daniel av twill och canvas. Även jackor 
gjordes efter jeansjackmodell fast i andra material. Från början ville Daniel att Elvine skulle 
vara lite av en svensk version av det tyska märket Carharrt. Grunden i designidén låg i att 
varumärket skulle kännas enkelt och koncist.  
 
Den första kollektionen som då bestod av byxa, jacka, munkjacka och t-shirt för herr kom ut i 
14 butiker i Sverige i april 2001. På grund av upprepat produktionsfel av den dåvarande 
fabriken i Turkiet blev det för mycket fel på byxorna och det ledde till att fokus istället 
hamnade på jackorna.  
 
2003 lanserades första damkollektionen. Daniel hade utgått ifrån killjacksmodellerna och sytt 
om dessa till en mer feminin passform. Han märkte att det fanns en efterfråga även på 
tjejjackor i den här stilen och utökade därför kollektionen permanent till både dam och herr i 
fortsättningen. Så småningom anställdes även en designer för damkollektionen då Daniel 
kände att han inte klarade av hela den biten själv.  
 
Kollektionerna har alltid kretsat mycket kring jackor men nu ligger lika mycket fokusering på 
skjortor, tröjor, byxor, klänningar med mera. Idag vill företaget sudda ut den ”jackstämpel” 
som Elvine har fått genom åren mycket tack vare fabrikationsfelen på byxorna i första 
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kollektionen. Många av deras jackmodeller har genom åren varit så populära att de plagierats 
av sportkedjor. Det är en stor anledning till att de hela tiden vill utveckla nya jackmodeller. 
De vill fortfarande vara bäst på att göra jackor, men de vill inte vara bäst på bara just jackor. 
De vill även bli starkast på till exempel byxor.  
 
Kollektionen för hösten 2008 är den största hittills och består av 120 plagg. Omsättningen i 
Sverige är idag 20 miljoner kronor och de har en hög genomförsäljning i butik. Inom 
företaget jobbar idag åtta personer inklusive grundaren och ägaren Daniel.  
 
Elvine började produktionen med en höst- och en vårkollektion. De insåg snart att det på 
grund av hög genomförsäljning snabbt blev tomt på Elvine i butikerna när varorna sålt slut. 
Butikshyllorna kunde vara tomma i ett halvår fram till nästa leveransperiod. För att få ett jämt 
flöde i försäljningen och representationen i butik började de med mellankollektioner. De 
utökade de nuvarande kollektionerna med en vår-tvåa och en höst-tvåa så att varumärket syns 
i butik hela året. Säsongs-tvåorna anpassas efter tid på året och köpbehov. Till exempel 
innehåller vår-tvåan mycket shorts och t-shirts och höst-tvåan bra julklappar.  
 
Enligt vår definition av prisklasser39 anser vi att Elvines produkter tillhör gruppen medelhög 
prisklass. Nedan är bilder från Elvines vårkollektion. 
 

         
 

5.1.2 Återförsäljare 
 
I Sverige har Elvine ca 100 återförsäljare varav 30 är butiker som ingår i klädkedjan Carlings.  
I Göteborg finns de representerade på Ted Bernardz, Karltex.se, Fever, NK Denim, Kålle & 
Ada, Åhlens, Holmens Herrekipering, Red Devil och Carlings. De har tackat nej till många 
butiker i Göteborg då de vill hålla igen lite och istället få ett bättre samarbete med redan 
befintliga återförsäljare.  
 
Kommunikationen med återförsäljare varierar från kund till kund. Vissa ringer ofta och 
kompletterar sortimentet vilket leder till en mer personlig relation med dessa återförsäljare. 
Andra återförsäljare är nöjda med sina varor och hörs bara av vid nya införsäljningar.  
 

                                                 
39 se Definitioner 
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På Åhléns har de för vårkollektionen haft en genomförsäljning på över 90 %. Det innebär att 
produkterna i Elvinesortimentet snabbt tar slut vilket i sin tur innebär att varumärket inte är så 
välrepresenterat i varuhuset. Mitt under pågående säsong kan det till exempel bara finnas kvar 
några enstaka plagg. När vi besökte varuhuset i april fanns det bara fyra jackor kvar i 
sortimentet. Vid det tillfället visste vi inte hur hög genomförsäljningen var och vi fick 
uppfattningen att Åhléns inte köper in särskilt mycket av varumärket Elvine. Varumärket 
kändes snarare lågt rankat bland Åhléns resterande sortiment. 

5.1.3 Strategi 
 
Elvines strategi är att hitta något eget och något som saknas på marknaden.  För att göra det 
lyssnar de på folk runtomkring dem. Daniel anser att kommunikationen alltid är viktigast, 
både inom och utanför företaget. Han besöker själv fabrikerna som syr upp kläderna en gång 
per år.  
 
När det gäller designen vill de inte att Elvine-produkterna ska designas enligt marknadens 
efterfrågan. Företaget tycker att det är viktigt att förnyas hela tiden men samtidigt behålla 
samma grundstomme. Trots att basplaggen säljer bra känns det ibland lite för enkelt, och de 
anser att man måste våga ta bort storsäljare för att istället satsa på något helt nytt. Det är 
viktigt att produkterna och kollektionerna aldrig blir tråkiga eller förutsägbara.  
 
Ett mål med företaget är att nå stabilitet i Sverige. Då hemmamarknaden är liten blir man 
extra utsatt som varumärke. En strategi är att skynda långsamt med utvecklingen för att hitta 
en bra nivå att ligga på. Elvine vill även växa utomlands och idag är varumärket representerat 
av agenter i alla nordiska länder och flertalet i Europa och även i Canada.  Att synas på rätt 
mässor är viktigt för att företaget ska växa. I år åker de till Bread & Butter i Barcelona 2-4 
juli. Det är en modemässa speciellt inriktad på jeans och streetwear. 
 
Rätt annonsering och hemsidan är andra viktiga kanaler. Hemsidan sköts sedan ett år tillbaka 
av webföretaget Next Century Modern som även ska sköta företagets merchandising. Elvine 
har haft annonser i gratistidningen Vice i Tyskland, Italien och Sverige samt i Göteborgs 
klubbguide Djungeltrumman.   
 
All marknadsföring är förankrad i området kring Järntorget i Göteborg, där företaget har sitt 
kontor. Annonserna fotas i området och den senaste kampanjen görs ihop med butiken Child-
store som ligger runt hörnet från kontoret. Child-store säljer bland annat bmx-cyklar.40 
 
Med hemsidan vill företaget också få ett närmare samarbete med sina återförsäljare. På 
hemsidan finns en login för butikerna som ger dem möjlighet att se de senaste 
uppdateringarna kring lagerstatus, lookbooks för nuvarande och kommande kollektioner samt 
marknadsföringsmaterial. 
 
Prisnivån är också en del av strategin, då de vill erbjuda schyssta jackor till ett bra pris. De 
jämför sig med andra varumärken som till exempel säljer vårjackor för 2000 kr medan deras 
ligger runt 1000 kr vilket de anser vara mer prisvärt för en vårjacka. 
 
Företaget Elvine har planer på att hålla informationsmöten med butikspersonal så att de får en 
rätt bild av varumärket och idén bakom kollektionerna. Det för att inte de varor butiken köpt 
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in ska ge en missvisande bild av Elvine. En del butiker har till exempel en sportigare profil 
och väljer ut varor som passar in i deras koncept och därför tycker de att det är viktigt att ge 
personalen en korrekt bild av varumärket.  
 
Daniel funderade ett tag på att öppna en flaggskeppsbutik, främst för att visa upp varumärket 
och hur han vill att det ska exponeras. Som det ser ut idag är det inte aktuellt för han tycker att 
det är lite för mycket med alla varumärken i Sverige idag som ska öppna egna butiker. 
Samtidigt anser han att Elvine på senare år fått bra placering i svenska butiker då butikerna 
vet att varumärket säljer. Han nämner också att varumärket är högt klassat i Danmark där det 
exponeras på ett sätt så att det ser mer exklusivt ut.  

5.1.4 Varumärket Elvine 
 
Elvines slogan Sophisticated clothes for unsophisticated behaviour har funnits i ett halvår 
men enligt Daniel har kärnan alltid varit att skapa sofistikerad/soft streetwear. Daniel har 
vuxit upp med streetkulturen och säger att han designar för sig själv och sina vänner. Han 
påpekar att han inte vill följa pågående trender utan att det är viktigt att han själv känner för 
sin design. 
 
Enligt både Daniel och Mikael har Elvine aldrig varit något hett varumärke. De syns till 
exempel nästan aldrig i press och modereportage som med exempelvis temat ”höstens 
jackor”. Därför har de heller aldrig upplevt någon hype där plaggen köpts just för varumärkets 
skull.  
 
Daniel berättar att han i början var livrädd för att Elvine skulle uppfattas som ett ”mesigt 
varumärke”, och därför var det viktigt att hamna i ”rätt” butiker för att säljas till ”fräcka 
kunder”. Snart insåg han att i Sverige är andelen ”fräcka, trendkänsliga” personer en rätt liten 
procent och istället blev det viktigare med den lite äldre målgruppen som har stil och som är 
bekvämt coola. Daniel beskriver dessa som ”Svensson som har koll”. Här nämns till exempel 
personer som är 30-nånting och liksom Daniel har vuxit upp med streetkulturen och nu 
hänger på en cool pub i Göteborgsstadsdelen Linné, eller är en ”mamma på stan”.41  
 
Även Cecilia nämner ”mammor på stan”, men menar att de har en rätt bred målgrupp där 
vissa jackor passar yngre tjejer och andra modeller passar äldre. Därför är de noga med 
passformen, så att många kan ha kläderna. Samtidigt säger hon att fokus ligger på en 
målgrupp kring 25 år. Hon tror också att de lite coolare/streetigare kunderna köper kläderna 
för varumärkets skull medan de andra köper det främst för att det är schyssta plagg. Att det är 
just Elvine de köper spelar mindre roll. 
 
Mikael har en bred bild av målgruppen, 15 – 40 år, men tror snittet i Göteborg ligger på 25-30 
år. Han tror kunderna vuxit upp med streetkulturen och att många är trogna och följer med 
varumärket genom åren. Han beskriver den manliga kunden som medveten men ej är någon 
som handlar på NK Trend, men däremot i butiker snäppet under. Daniel tror att varumärket 
har blivit mognare i och med att Daniel blivit äldre och vännerna runt om blivit äldre. 
Samtidigt påpekar Daniel att också modet i Sverige blivit äldre. Han tror att varumärket 
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utomlands lanseras/marknadsförs som mycket streetwear, medan i Sverige ligger fokus mer 
på Göteborg, vänner och mormor Elvine.  
 
Daniel tror att många tycker att Elvine är något eget, något speciellt men som man inte riktigt 
kan sätta fingret på vad det är. Han tror att konsumenten känner igen en Elvine produkt. De är 
inte trendigast och samtidigt inte för mycket street. Han tycker att Elvine ligger lite mitt i 
mellan de två stilarna. Samtidigt funderar han över om Elvine kanske är rätt anonyma som 
varumärke. Även Cecilia anser att varumärket befinner sig i ett slags mellanläge – ej 
superstreet, ej high fashion typ Filippa K och Acne. Hon tror Elvine uppfattas som lite lagom 
vilket innebär att det är svenska, ålderslösa, lättanvändbara kläder som man förstår sig på.  
 
Mikael tror att Elvine är starka utan uppenbar marknadsföring och att de har en hög status 
utan att det direkt talas om det. Han tror att kunden uppfattar Elvine som enkla produkter med 
en extra touch till ett bra pris och att man får mycket för pengarna. Han tror också att Elvine 
är ett varumärke som inte ser ut som något annat. 
 
Företaget vill inte placera in Elvine i ett fack, till exempel genom att förstärka varumärkets 
identitet genom en särskild person. Ett exempel på en sådan strategi är Wesc:s ambassadörer 
som representerar varumärket utåt. 
 

5.2 Konsumentundersökning om Elvine 
 
Som vi har redogjort för i metodkapitlet bygger vår konsumentundersökning på 
intervjuenkäter. Vår utgångspunkt har varit att se hur butikernas besökare uppfattar 
varumärket Elvine.  
 
Vårt urval av intervjuobjekt har varit besökare som kommer ut ur butiker som säljer 
varumärket Elvine. Intervjuerna har skett utanför tre olika butiker i centrala Göteborg vid sex 
olika tillfällen. Butikerna vi har valt är Carlings, Red Devil och Kålle & Ada. De säljer kläder 
ur Elvines dam- och herrkollektion. Två av butikerna tillhör kedjor och den tredje är en 
fristående butik.  
.  
Eftersom Elvine inte kunnat definiera en specifik målgrupp har vi inte valt någon avgränsning 
i fråga om demografisk och segmenterad målgrupp. Vi har försökt få en jämn fördelning 
mellan könen men i övrigt är intervjuobjekten slumpvis utvalda. För mer information 
angående hur vi har gjort vårt urval se metodkapitlet och för demografisk information se 
empirikapitlet och bilaga 9.2 Insamlad information.  

5.2.1 Fallbeskrivning av butiker 
 
Carlings 
 
Carlings är en i grunden norsk butikskedja med över 150 butiker i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Polen. Första butiken i Sverige öppnade i Stockholm 1997. Carlings är en del av 
Varner Group textile company som har sitt huvudkontor i Oslo. Företaget har ett 
regionskontor i Sverige och det ligger i Örebro.42 Företaget har flera butiker i Göteborg och vi 
har valt ut butiken på Fredsgatan i det lilla minivaruhuset Kompassen i hjärtat av centrala 
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Göteborg inte långt från köpcentret Nordstan. Lokalen är ganska stor och ligger i källarplanet 
på Kompassen. För att ta sig in tar man trappa eller rulltrappa ner. Dörröppningen är stor så 
det är lätt att se ner i butikslokalen även om man står på gatuplan. 
 
Carlings är medvetet rockig i sin fram- 
toning och presentationen av sortimentet 
kan te sig lite rörigt för det är väldigt  
mycket kläder på samma yta men enligt  
butikspersonalen är det ett strategiskt  
val. Inga produkter har egna varumärkes- 
skyltar förutom Frank Dandy som har  
ett helt eget underklädesställ. Jeans  
hänger med jeans och jackor hänger till  
viss del med jackor. Vi upplever det  
dock som att de har valt att separera  
vissa produkter från varandra för att  
presentera dem gemensamt om de liknar  
varandra i stil. Elvine hänger till  
exempel tillsammans med Carlings egna linje Vailent som vi upplever liknar varandra i 
framtoning. 
 
Förutom Elvine finns varumärken som Levis, Diesel, Lee, Frank Dandy, Encore, Fornarina 
och deras egna linjer Poco Loco, Vailent, Red Label med flera. 
 
Prisnivån är medelhög för de externa varumärkena och deras egna varumärken håller generellt 
en lägre prisnivå. 
 
Red Devil 
 
Red Devil är ett butikskoncept inom  
Stadium AB och finns i Stockholm,  
Göteborg och Åre.43  
Idén med konceptet är ”att hitta en skön  
blandning av streetmode och skor”44  
Göteborgsbutiken öppnade hösten 2006  
och den finns placerad på Västra hamn- 
gatan 16 som ligger mitt i staden lätt- 
tillgängligt och väl synligt.  
 
Red Devil är en kedja som är ganska sportig i sin framtoning och det märks i deras urval av 
varumärken. Lokalen i Göteborg är en gammal banklokal med ett bevarat bankvalv. 
Bankvalvet använder de ofta som exponeringsrum för specialkampanjer. Butiken är stor till 
ytan och produkterna har gott om plats att synas. Vissa varumärken upplevs av oss som mer 
frontade än andra men bara några få varumärken har egna skyltar som fångar 
uppmärksamheten.  Varumärkena hänger blandat men vi gissar att de har försökt att 
presentera varumärken som liknar varandra i sin stil istället för att hänga dem var för sig. 
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Red Devil säljer förutom Elvine varumärken som G-Star, Encore, Rules by Mary, Adidas, 
Hummel, Nike, Dr Denim, Resteröds, Samsø & Samsø med flera. 
 
Prisnivån på Red Devil som bara har externa varumärken är medelhög. 
 
Kålle & Ada 
 
Kålle & Ada är en liten men välfylld enskild  
butik som ligger på Kungsgatan 38 i  
Göteborg. Butiken har funnits i mer än 25  
år. Kungsgatan är en av Göteborgs större  
shoppingstråk med många stora butiks- 
kedjor representerade. Butiken ligger i  
västra änden kring Magasinsgatan som  
fortfarande är centrala Göteborg men inte  
lika välbesökt som de östligare delarna av  
gatan. Butiken har ett blandat sortiment och  
är ganska liten till ytan vilket innebär att det  
är ganska trångt på klädställningarna. Det  
kan i sin tur leda till att det är svårt att hitta  
ett specifikt plagg utan hjälp från  
personalen. De frontar dock nyheter för att förenkla för kunden att hitta det senast inkomna. 
Varumärkena är till viss mån samlade hos varandra med undantag för produktgrupper. Jackor 
hänger med jackor, klänningar med klänningar och så vidare. Butiken har en tavla med alla 
varumärkesnamn uppsatt på fasaden intill entrédörren. Det förenklar för besökaren att få en 
uppfattning om vad han/hon bör hitta representerat inne i butiken. 
 
Förutom Elvine är varumärken som Hunkydory, Odd Molly, Britt Inger, Paul Frank, Whyred, 
Samsø & Samsø med flera representerade. 
 
Prisnivån i butiken är medelhög. 

5.2.2 Genomförande av intervjustudier 
 
Som vi tidigare har redogjort så har vi utformat ett enkätformulär enligt vissa kriterier. 
Enkäten är uppdelad i fyra delar – en demografisk, en om köpbeteende, en om 
varumärkeskännedom och en sista med snakeplot. Hela formuläret finns i bilaga 9.1.  
 
Vi har genomfört enkätundersökningar vid två olika tidsperioder. Den första 
undersökningsperioden gjorde vi i samband med löning i april och den andra gjorde vi andra 
veckan i maj då Elvines vårtvåa fanns i butik Båda perioderna innefattar tre 
undersökningsdagar var. De första tre intervjutillfällena genomfördes under vecka 17-18. 
Fredagen den 25 april mellan klockan 11-13, måndagen den 28 april mellan klockan 11.15–
13.45 och onsdagen den 30 april mellan klockan 11–13.30. Utanför varje butik intervjuade vi 
4-6 besökare, 14 personer vid varje tillfälle och totalt 42 personer, varav 22 stycken var män 
och 20 stycken var kvinnor.  
 
De andra tre intervjutillfällena genomfördes under vecka 20. Måndagen den 12 maj mellan 
klockan 16-18.30, onsdagen den 14 maj mellan 16-18.15 och fredagen den 16 maj mellan 
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klockan 16.15-17.30. Utanför varje butik intervjuade vi 4-6 besökare totalt 43 personer varav 
25 stycken var kvinnor och 18 stycken var män.  
 
Vid det allra första undersökningstillfället den 25 april ställdes frågan om vad respondenten 
associerar till varumärket Elvine före frågan om vad de har för uppfattning. Vi märkte att den 
här ordningen på frågorna var något förvirrande och vid samtliga resterande tillfällen ställdes 
frågan om uppfattning först och frågan om associationerna sedan. Vid den andra 
undersökningsomgången valde vi att fråga om respondenten känner till företagets slogan sist i 
enkäten. Vi ansåg att uttrycket sophisticated clothes for unsophisticated behaviour lägger 
orden i munnen på respondenten om den efteråt ska gradera begreppet sofistikerad streetwear 
i snakeploten. 
 
Vid de första och tredje enkätintervjutillfällena som gjordes vid första 
undersökningsomgången fick de respondenter som kände till varumärket frågan om vem som 
använder Elvinekläder. Vid det andra intervjutillfället i första perioden ställdes inte frågan om 
vem som använder Elvinekläder alls och vi saknar därmed uppfattningar från respondenterna 
vid det tillfället. Vid den andra undersökningsomgången hade vi exempel på kläder ur 
vårkollektionens vår-tvåa som vi visade för de respondenter som inte kände till varumärket. 
Det här kommer vi att redovisa för under rubriken Vad säger de medhavda kläderna? 
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6. Resultat och analys 
 
 
I föregående kapitel presenterade vi hur vi samlat ihop information till vår undersökning. I 
det här kapitlet redovisar vi resultaten och våra analyser utifrån dem. Kapitlet börjar med en 
analys av företaget Elvine, för att tolka deras uppfattning om varumärket. Kapitlet fortsätter 
sedan med analys av konsumentundersökningen. Slutligen sammanknyter vi de olika delarna 
med de vetenskapliga teorierna och våra problemformuleringar.  
 

6.1 Analys av företagets uppfattning 
 
Efter vår intervju med företaget Elvine får vi uppfattningen att de inte riktigt har en klar bild 
över Elvines varumärkesidentitet. Målgruppen beskrivs som en medveten person som har koll 
samtidigt som den beskrivs som enkel och svenskt ”lagom”. Att kombinera dessa egenskaper 
anser vi vara ganska svårt. Fokus ligger på coola personer som vuxit upp med streetkulturen 
och de har ingen begränsning i åldersnivå. Det låter som om att Elvine vill hålla alla dörrar 
öppna och har svårt att enas om vem de vänder sig till. De vill inte definiera en specifik 
målgrupp men vill ändå att ”rätt” personer ska bära deras kläder.  
 
Daniel anser att kommunikationen inom och utanför företaget är viktigast och att de vill hitta 
det som saknas genom att lyssna på dem som är ”runt omkring”. Vilka är dessa personer? Är 
det Daniels vänner som han säger sig designa till, är det konsumenterna som köper 
produkterna eller är det Elvines återförsäljare?  
 
Vi skulle önska att de försökte avgränsa sig en aning kring vem de ritar kläder till för att 
kunna effektivisera sin kommunikation. Om man inte vet vilken målgrupp man försöker 
kommunicera till kan man inte kommunicera effektivt. 
 
Utomlands presenteras Elvine som ett streetvarumärke men enligt Daniel är det i Sverige mer 
fokus på Göteborg, vänner och mormor Elvine. De vill ha en lokal förankring i och med att all 
marknadsföring är koncentrerad kring Järntorget.  
 
De har medvetet valt att inte marknadsföra sig på så många ställen. I dagsläget annonserar de 
bara i gratismagasinet Vice och har någon gång haft annonser i den svenska klubbguiden 
Djungeltrumman. Tidningarna anses vara relativt trendiga med en särskild målgrupp genom 
sina utvalda distributionsställen. Båda finns främst representerade i storstäderna och vi antar 
därför att de riktar sig till yngre storstadsmänniskor. 
 
De begrepp som vi tolkar att företaget associerar med varumärket Elvine är enkelt, bra pris, 
lagom, svenskt (Göteborg), positionerar sig mellan street och high fashion, skiljer sig från 
andra varumärken och har hög status med ett starkt varumärke. 
 
Enligt Daniel har kärnan alltid varit att skapa sofistikerad streetwear. Vi anser att det är 
företagets kärnvärde. 
 
Vi definierar begreppet sofistikerad streetwear som stilrent och förfinat gatumode.45  
                                                 
45 För definitionen av begreppet streetwear se Definitioner. 
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6.2 Översiktligt resultat från konsumentundersökningen 
 
Av de 85 besökarna vi har intervjuat kände 23 personer inte alls till varumärket Elvine. Tio av 
dessa intervjuade vi utanför Carlings, sju utanför Kålle & Ada och fem utanför Red Devil. 
Respondenternas genomsnittsålder utanför Carlings var 23 år, utanför Red Devil 24 år och 
utanför Kålle & Ada 31 år.  
 
Nedan går vi igenom resultaten uppdelade på respektive butik. 
 
Carlings (33 respondenter totalt) 
20 av 33 respondenter kände till varumärket Elvine. Tre av dem som inte kände till 
varumärket kände igen loggan. Tio personer kände inte igen varumärket eller loggan alls. 
 
Nämn fem varumärken som finns representerade på Carlings 
De vanligaste varumärken som räknades upp är:  
- Levis (19 respondenter) 
- Lee (16 respondenter) 
- Diesel (9 respondenter) 
- Wrangler (9 respondenter) 
- Vailent (6 respondenter) 
- Poco Loco (6 respondenter) 
 
En person nämnde Elvine. 
 
11 personer uppfattade Elvines prisnivå till rätt pris, fyra mittemellan dyrt och billigt, tre 
uppfattade varumärket som dyrt, en vet ej.  
 
Red Devil (28 respondenter totalt) 
Alla respondenter utom sex kände till varumärket Elvine. Två av dem kände inte igen loggan. 
En av dem som inte kände till varumärket kände igen loggan. 
 
Nämn fem varumärken som finns representerade på Red Devil 
De vanligaste varumärken som räknades upp är:  
- Adidas (18 respondenter), 
- Nike (16 respondenter) 
- Hummel (12 respondenter) 
- Converse (7 respondenter)  
- Ben Sherman (6 respondenter) 
- Puma (6 respondenter)  
 
Fyra personer nämnde Elvine 
 
15 personer uppfattade varumärkets prisnivå till rätt pris, två tyckte att det var dyrt, två tyckte 
att priset var mittemellan dyrt och billigt, två hade ingen uppfattning om prisnivån, en tyckte 
att vissa produkter var dyra och att andra hade rätt pris. 
 
Kålle & Ada (24 respondenter totalt) 
Alla respondenter utom sju känner till varumärket Elvine. Av dessa sju var det sex 
respondenter som inte kände igen loggan. 
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Nämn fem varumärken som finns representerade på Kålle & Ada 
De vanligaste varumärken som räknades upp är: 
- WESC (10 respondenter) 
- Odd Molly (9 respondenter) 
- Hunkydory (8 respondenter)  
- Paul Frank (8 respondenter) 
- Ben Sherman (6 respondenter) 
- Elvine (6 respondenter) 
 
11 personer uppfattade varumärkets prisnivå till rätt pris, fyra tyckte att det var dyrt, tre tyckte 
att prisnivån ligger mittemellan dyrt och billigt, en person uppfattade en del produkter som 
dyra men de andra till rätt pris. 
 

6.3 Associationer och uppfattning om varumärket Elvine 
 
För att redovisa resultatet från frågan kring associationer och uppfattning om varumärket 
Elvine har vi kategoriserat svaren i ett antal olika begrepp. För detaljerad information om 
kategoriseringarna se bilaga 9.2 Insamlad information. Nedan visas ett sammanställt resultat 
för de tre olika butikerna.   
 

 
Sammanställda uppfattningar och associationer, modell 4 

 
Efter att ha ställt samman vad konsumenter associerar och har för uppfattning kring 
varumärket Elvine från första undersökningstillfället ser vi att besökare till alla butikerna 
associerar till jackor och att de anser kläderna vara enkla och snygga. Vissa associerar kring 
priset andra mest kring adjektiv som ungdomligt, sportigt, bekvämt och liknande.  
 
Vi kan se vissa skillnader i uppfattningen beroende på vilken butik vi intervjuar utanför. 
Carlingsbesökaren uppfattar varumärket som rockigt och ungdomligt, Red Devil-besökaren 
uppfattar varumärket som sportigt och street, Kålle & Ada-besökaren uppfattar det som basic 
och ett varumärke som alla kan ha, en respondent anser också att det är kläder som man kan 
gå ut och festa i. Red Devil-besökaren associerar mer till specifika sportgrenar som skejt och 
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snowboard medan Kålle & Ada-besökaren drar parallellen sportigt utan definition på vilken 
sport. Carlingsbesökaren har inga sådana associationer alls och de refererar heller inte alls till 
street. 
 
Vid andra undersökningomgången förändras svaren något från tidigare omgång. Det är färre 
som associerar till jackor än tidigare, någon besökare utanför varje butik associerar till street 
dock inte lika många som vid första undersökningstillfället. Vid första tillfället var det 
dessutom bara Kålle & Ada- och Red Devil-besökaren som associerade till street. En stor 
skillnad är att vid det här undersökningstillfället associerar besökare utanför samtliga butiker 
varumärket till Göteborg. Utanför samtliga butiker uppfattar besökaren varumärket som 
sportigt och de specificerar dessutom sporter som till exempel skejt och surf. 
 
Besökare till alla butiker anser fortfarande att kläderna är enkla och snygga. Red Devil 
besökaren dominerar fortfarande uppfattningen att kläderna är sportiga, Carlingsbesökaren 
uppfattar det fortfarande som rockigt. Intressant är att en av respondenterna utanför Kålle & 
Ada nämner att kläderna finns på Carlings och är först inte medveten om att Elvine finns på 
Kålle & Ada förrän vi talar om det. Red Devil besökaren använder fler superlativ om 
varumärket än besökare utanför de andra butikerna. 
 
En tydlig skillnad mellan första och andra undersökningstillfället är att i april associerade 
besökare kring prisnivå vilket ingen gör vid det andra undersökningstillfället. Besökare 
utanför Red Devil och Kålle & Ada uppfattar varumärket som dyrt eller åtminstone inte 
billigt. Carlingsbesökaren uppfattar det som prisvärt, billigt alternativ till trendiga plagg eller 
att det har rätt prisnivå. Vi ställer frågan om prisnivå senare i intervjun så det är intressant att 
vissa associerar kring det utan att ha fått frågan. Vi tror dock att skillnaden i uppfattning kring 
prisnivå beror på att både Kålle & Ada och Red Devil generellt har högre prisnivå på sitt 
sortiment än vad Carlings har. Carlings har varumärken i den medelhöga prisklassen men de 
flesta av deras egna varumärken tillhör en lägre prisklass. Om prisnivån generellt är medelhög 
i butiken uppfattar besökaren förmodligen alla varumärken som dyrare oavsett egentligt pris 
än om den generella prisnivån i butiken är lägre. 
 
Nedan följer stapeldiagram för att överskådligt redovisa för hur besökarna vid de olika 
butikerna associerar/uppfattar varumärket Elvine. 
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Uppfattningar och associationer Carlings besökare, modell 5 

 

 
Uppfattningar och associationer Red Devil besökare, modell 6 
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Uppfattningar och associationer Kålle & Ada besökare, modell 7 

 
De generaliseringar av uppfattningar och associationer som används mest i april är: 
Red Devil: Coolt, Snyggt, street, sport och avslappnat 
Kålle & Ada: Enkelt, positiva ord, snyggt, och jackor 
Carlings: Jackor, snyggt, prisnivå som att plaggen är prisvärda och billiga alternativ till 
trendiga plagg 
 
I maj är de vanligaste uppfattningarna och associationerna enligt generaliseringarna: 
Red Devil: Sportigt, positiva ord och enkelt 
Kålle & Ada: Snyggt, Göteborg och sportigt 
Carlings: Snyggt, jackor och sportigt 

6.3.1 Analys av uppfattningar och associationer 
 
För att knyta an till Kotlers modell för effektiv kommunikation kan vi dra slutsatsen att 
konsumenten känner till varumärket Elvine, de gillar det men vi är inte riktigt lika säkra på att 
konsumenten föredrar varumärket framför andra. Det behöver inte bero på att konsumenten 
skulle vara missnöjd med varumärket utan snarare att Elvine har valt att inte marknadsföra sig 
särskilt mycket. Företaget har medvetet valt att enbart annonsera i tidningar som Vice och 
Djungeltrumman. Det här valet leder till att många konsumenter som aldrig eller sällan läser 
dessa tidningar heller aldrig eller nästan aldrig ser en Elvine-annons. Att företaget håller en 
låg profil kan både vara en fördel och en risk. Håkansson skriver om riskerna med att vara för 
blygsam eller ha bristande positionering som gör att varumärket försvinner i mängden. Risken 
med att inte medvetet och effektivt marknadsföra och positionera sig i målgruppens och 
konsumentens medvetande är att marknaden istället bildar sig en egen uppfattning om 
varumärkets identitet. Men vi anser ändå att Elvine har lyckats med sin 
varumärkesuppbyggnad trots en låg profil, för de flesta respondenter associerar till begrepp 
som snyggt, street, och enkelt. Dessa tre begrepp ingår mer eller mindre i företagets 
kärnvärderingar. Enligt Håkansson är det kärnan som summerar kunskaper och associationer 
till en bärande central idé och tanke. Melin anser också att uppfattningen som kund associerar 
till varumärket är ett resultat av allt man lyckats kommunicera och uträtta.  
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Vi tycker att Elvine har lyckats hitta en stark profilering i sina produkter trots lågmäld 
marknadsföring. Produkterna är ofta den enda marknadsföring konsumenten möter. Vi ser att 
vid samtliga undersökningstillfällen är associationerna knutna till företagets kärnvärden och 
det innebär att Elvines identitet till viss del är synlig i varumärkets image. Melin menar att 
identiteten baseras på emotionella värden och att det finns flera faktorer till grund för en unik 
märkesidentitet som till exempel historia, geografi eller marknadsföringsval. Daniel berättade 
i intervjun om företagets strategi att företaget profileras annorlunda utomlands än i Sverige. 
Utomlands uppmärksammar de att Elvine är ett streetvarumärke och i Sverige försöker de 
istället fokusera på Göteborg, Järntorget och mormor Elvine. Det de gör är att försöka hitta en 
passande profil till olika marknader men vi undrar om det inte blir lite spretigt att inte ha 
samma profil i alla länder. Det är inte fullt så många i Sverige som känner till att Elvine är ett 
Göteborgsmärke som det kanske borde vara om företaget ska ha den profil som Daniel vill.  

 

6.4 Det här är personerna som använder Elvine 
 
De begrepp som var mest frekventa när respondenterna fick beskriva en person som använder 
Elvine är redovisade i tabellen nedan. För en detaljerad redovisning se bilaga 9.2 Insamlad 
information. 

 
Sammanställd Det här är personerna som använder Elvine, modell 8 
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Nedan är samma begrepp redovisade men uppdelade per butik. 
 
Carlings besökare Red Devil besökare Kålle & Ada besökare 
 
Kille (4) 
Tjej (1) 
Student (5) 
Medveten (7) 
Vem som helst (6) 
Ung (10) 
Ålder 20 – 30 år (3) 
Inkomst (4) 
Street/Sportig (4) 
Alternativ (4) 
Övriga (7) 

 
Kille (6) 
Tjej (2) 
Student (1) 
Medveten (8) 
Vem som helst (6) 
Ung (4) 
Ålder 20-30 år (7) 
Inkomst (2) 
Street/Sportig (4) 
Alternativ (4) 
Övrigt (6) 

 
Kille (6) 
Tjej (0) 
Student (0) 
Medveten (11) 
Vem som helst (1) 
Ung (1) 
Ålder 20 – 30 år (6) 
Inkomst (1) 
Street/Sportig (7) 
Alternativ (3) 
Övrigt (3) 
 

Det här är personerna som använder Elvine, uppdelat per butik, modell 9 
 
Enligt Kotler är grunden för att kunna kommunicera effektivt att först bestämma sin 
målgrupp. Målgruppen har en stor inverkan på vad man ska säga och hur, när och var man ska 
säga det. För att företaget Elvine ska nå ut med sin varumärkesidentitet måste de klargöra 
kommunikationsmålen. Till att börja med är det viktigt att ta reda på målgruppens kunskap 
för och känslor till produkterna och varumärket. Med den här kunskapen är det lättare att 
utforma ett budskap att kommunicera för att övertyga konsumenten om att Elvine är ett bättre 
val. Genom att fråga konsumenterna om vem de tror använder Elvine-kläder ger det 
ytterligare en aspekt om hur produkterna förmedlar varumärket.  
 
Företaget har som vi skrivit tidigare lite svårt att ringa in sin målgrupp. Åldersnivån har ingen 
egentlig begränsning men ligger ändå kring 25-30 år. De pratar om en cool person som vuxit 
upp med streetkulturen och sedan också om en medveten svensson som har koll. Även 
”mamma på stan” är ett begrepp som företaget väljer att använda sig av när den kvinnliga 
Elvine-bäraren beskrivs. Av de respondenter vi intervjuade nämnde ingen ”mamma på stan” 
eller något liknande. Både på Red Devil och Carlings har butikerna nog en något yngre 
målgrupp, vilket också visade sig vad gäller snittåldern hos de respondenter vi intervjuade. 
Hos Kålle & Ada ligger snittåldern hos respondenterna på 31 år vilket är något högre än hos 
de andra butikerna. Det är en ungefärlig ålder som kanske motsvarar ”mamma på stan”. 
Området kring Haga är annars ofta ett stråk för unga föräldrar och det är möjligt att svaret 
kunde ha blivit annorlunda ifall vi valt att undersöka besökare till butikerna där. Nu har vi 
dock valt att avgränsa oss till butiker som representerar både dam och herr i en och samma 
lokal.   
 
Slår man ihop alla respondenterna så är uppfattningen om en person som har Elvine-kläder en 
medveten kille i 20-30 års åldern eller yngre som har en lite street/sportig stil. De Red Devil 
besökare som kunde beskriva en typisk bärare av Elvine-kläder beskrev främst en medveten 
trendig/alternativ/skejtande svensk man eller kvinna i 20-års åldern. Utanför Kålle & Ada 
beskrevs främst en kille i 20-30års åldern, modeintresserad med en avslappnat street/sportig 
stil. Även en alternativ, lite rockigare kille med en smalare siluett beskrevs. På Carlings var 
bilden av Elvine-bäraren något spretigare. Vem som helst blandades med främst unga killar 
med avslappnad street/skejtig look, rockiga 25-30-åringar som gillar varumärken, studenter 
som klär sig popigt, någon med snygg stil och ”en ung svennebanan som har det gott i 
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förorten”. Många utanför Red Devil och Kålle & Ada svarar också att det är en person som är 
medveten om sin klädsel och som klär sig snyggt. Även några av Carlings besökare nämner 
att det är någon som har snygg stil och flera att de är någon som gillar varumärken. Ingen av 
besökarna utanför Red Devil eller Kålle & Ada nämner specifikt att personen i fråga gillar 
varumärken.  
 
På både Carlings och Red Devil är det flera som är ganska generella och nämner att ”vem 
som helst” använder Elvine. Begrepp som används här är ”ganska vanlig stil” och ”alla kan 
ha de”. På Kålle & Ada var det endast en person som beskrev en typisk Elvine-person som 
”lite lagom”.  
 
Carlingsbesökaren har flera gånger svarat att det är en student som klär sig i Elvinekläder. På 
Red Devil var det enbart en person som nämnde studenter och på Kålle & Ada var det inte 
någon. Jämfört med de andra butikerna ser Carlingsbesökaren också en betydligt yngre person 
som använder kläderna. Vid Red Devil och Kålle & Ada anser majoriteten av de besökare 
som tog upp begreppet ålder att en typisk Elvine-person är mellan 20 och 30 år. 
Carlingsbesökaren anser också att det är en person som jobbar extra vid sidan av studierna 
eller som har pengar att röra sig med, medan de på Red Devil och Kålle & Ada inte 
reflekterar lika mycket över personens inkomst.  
 
Intressant är att det främst är Red Devil besökaren som refererar till en tjej som användare. 
Ingen av Kålle & Ada besökarna nämner tjejer. En Carlingsbesökare nämner att det främst är 
killar men utesluter därmed inte tjejer som användare, och en annan Carlingsbesökare tänker 
på sin tjejkompis när hon ska beskriva en typisk Elvine-användare.  
 
Som vi skriver i referensramen delas produkten upp i tre delar; kärnprodukt, faktisk produkt 
och utvidgad produkt. Tillämpar vi det här på Elvines produkter är kärnprodukten själva 
plagget (t.ex. en jacka), den faktiska produkten varumärket Elvine och den utvidgade 
produkten de mervärden som varumärket förmedlar. När det gäller kläder kan själva 
kärnprodukten få en sekundär betydelse och varumärket och dess mervärde bli det primära. 
Precis som Melin tar upp så kan det finnas en symbolisk betydelse i kläderna som spelar roll 
för varumärkets image och som kan uttrycka kundens identitet. Eftersom de flesta 
respondenterna förknippar en typisk Elvine-användare med någon som har en 
medveten/streetig stil eller är skejtare/alternativ så finns här en typ av identitet inbakad i 
varumärket och de som bär det.  
 
De som inte refererar till speciella livsstilar utan mer anser att vem som helst använder 
Elvine, tänker nog därmed mer på den faktiska produkten och inte på varumärket. Den 
faktiska produkten blir då det primära och att det är en Elvine-produkt är av mindre betydelse. 
Varumärket som värdeskapare blir sekundär i sammanhanget.  

6.4.1 Vad tycker butikssäljarna? 
 
När vi pratar med butikspersonalen om uppfattningar kring varumärket och hur deras 
Elvinekonsumenter ser ut svarar en Carlingssäljare att killarna är ”medvetna svenssons” som 
väljer street eller sportkläder. Den kvinnliga kunden är mellan 25-30 år gammal, medveten, 
nöjd med varumärket sedan tidigare och tycker att jackorna är snygga. Han nämner också att 
de inte är den typ av konsument som handlar varumärken som Flippa K eller Dior. Den andra 
säljaren anser att Elvinekonsumenten är en kille som använder vanliga raka jeans, t-shirts och 
enkla sneakers. Han sticker inte ut men har medveten stil. Red Devil personalen fick också 
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frågan och den ena säljaren svarar att Elvinekonsumenten är en lite äldre konsument i 25-30 
årsåldern. Det är en ganska modemedveten person med en ren och enkel stil. Killen gillar 
pikettröjor. Den andra säljaren anser att konsumenten är modeintresserad och har en ganska 
vanlig stil. Det är fler killar än tjejer som handlar Elvine. På Kålle & Ada anser den kvinnliga 
butikssäljaren att den typiska Elvine-kunden är en manlig student, 18-27 år gammal som inte 
sticker ut speciellt mycket.  

6.4.2 Vad säger de medhavda kläderna? 
 
Vid andra intervjuperioden hade vi fått med oss exempel på kläder från både dam och herr 
kollektionen ur nuvarande sortiment. Kläderna visade vi för de respondenter som inte kände 
till varumärket så att de fick möjlighet att svara på vem de tror kan tänkas använda kläderna. 
Svaren har vi inte räknat med i resultatet för ”beskriv en person som använder Elvine”.  
 
 
 

           
 
 
 
Damkläderna fick följande respons: 
”Det kan jag ha, 18-25, kjolen är lite rockabilly” (Carlings)  
”Vem som helst, ung tjej” (Carlings) 
”Någon yngre än 20-25” (Red Devil) 
”Fina men lite menlösa, yngre kvinna 20-30” (Kålle & Ada) 
”Yngre runt 20 år, student” (Kålle & Ada) 
 
Herrkläderna fick följande respons: 
”Skejtare, fast alla kan ha” (Carlings) 
 ”Student, estet” (Carlings) 
”Blandad stil – mellan dressat och jeans” (Kålle & Ada) 
 
Både dam- och herrkollektionen: 
”Svenska ungdomar, 16 – 23” (Red Devil) 
”Alla kan ha det” (Red Devil) 
”Jättefina kläder – smakfullt, 25 år, lite längre utbildning”  
(Kålle & Ada) 
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Det är intressant att de personer som inte känner till Elvine sedan tidigare har liknande 
uppfattning om vem som använder kläderna som de respondenter som kände till varumärket. 
Det talar för att kläderna har ett tydligt språk.  
 

6.5 Snakeplot 
 
Som vi har beskrivit i metodkapitlet så har vi efter vår intervju med Elvine valt ut ett antal 
begrepp som företaget använder sig av när de pratar om varumärket. Begreppen ligger till 
grund för vår snakeplot. För att få en bild över om konsumentens uppfattning om varumärket 
Elvine stämmer överens med företagets egen uppfattning bad vi de respondenter som kände 
till varumärket att gradera dessa begrepp. Butikssäljarna på Carlings, Red Devil och Kålle & 
Ada har även de fått gradera begreppen i snakeploten. Vi har räknat ut en snittpoäng för alla 
respondenters svar. Svaren är uppdelade per butik. 
 

 
Snakeplot, modell 10 

6.5.1 Analys av snakeplot 
 
Av de olika punkternas placering vid varje påstående kan vi se tydliga skillnader mellan hur 
företaget Elvine, butiksbesökare och butikssäljare värdesätter olika egenskaper hos 
varumärket. För att förenkla överblicken delar vi nu upp det så att vi jämför företaget Elvine 
mot butikssäljare samt mot butiksbesökare. 
 
Företaget Elvine vs butikssäljare: 
En första överblick säger att företagets och butikssäljarnas uppfattningar följer varandra i 
graderingen men med några stora skillnader. Hälften av begreppen graderas liknande men den 
resterande halvan har ganska stora skillnader. De begrepp som skiljer sig markant parterna 
emellan är att butikssäljarna tycker att varumärket är betydligt mer välkänt än vad företaget 
anser. Även när det kommer till hur starkt varumärket är tycker butikssäljarna att varumärket 
är starkare än vad företaget anser. Däremot när de graderar begreppet coolt och hur mycket 
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Elvine skiljer sig från andra varumärken värdesätter företaget sig högre än butikssäljarna. 
Parterna är helt överens angående begreppen sofistikerad streetwear och trendigt.  
 
Företaget Elvine vs butiksbesökare: 
Första överblicken visar att parterna överlag inte är överens om begreppen. Den största 
skillnaden är att företaget tror att de skiljer sig mer från andra varumärken än vad de enligt 
besökarna gör. Andra begrepp där företaget betygssatt sig själv högre än besökarna är 
gällande trovärdighet, sofistikerad streetwear och att varumärket är vuxet. Företaget tror även 
att de har en mycket starkare lokal förankring än vad våra intervjuade besökare anser. 
Däremot när de graderar begreppen trendigt, ungdomligt och välkänt har besökarna satt högre 
poäng än företaget. 
 
Vad säger skillnaderna? 
Elvine tror i högre grad än övriga framförallt att de uppfattas som ett prisvärt, coolt 
varumärke som skiljer sig från andra varumärken och har en lokal förankring. Att det är ett 
trovärdigt varumärke som förknippas med sofistikerad steetwear är ytterligare två begrepp 
Elvine graderat högt. 
 
Som vi tidigare har nämnt är det viktigt att varumärket interagerar direkt med konsumenterna 
för att förmedla sin identitet. För att på ett översiktligt sätt visa hur Elvine kommunicerar med 
konsumenterna har vi valt att tillämpa kommunikationen på den klassiska 
kommunikationsmodellen som vi redovisar för i teorikapitlet.  
 

 
Omarbetad kommunikationsmodell, modell 11 

 
Meddelandet är vad Elvine vill kommunicera till mottagaren, i det här fallet varumärkets 
identitet. För att kommunicera har man valt att skicka signalerna/distribuera kläderna via ett 
antal återförsäljare. Eftersom företaget inte talar direkt till mottagaren, konsumenterna, är det 
inte alltid så att budskapet når fram. Brus finns i form av konkurrens, som till exempel andra 
varumärken hos återförsäljarna. 
 
Elvine kommunicerar inte enbart med konsumenterna genom återförsäljare utan har också 
som vi nämnt tidigare annonser i tidningarna Vice och Djungeltrumman, dessutom har de en 
egen hemsida. Genom dessa kanaler är Elvine dock inte synliga för alla. Både Vice och 
Djungeltrumman finns på utvalda ställen i svenska storstäder och i begränsade upplagor. 
Även en hemsida är svår att hitta till om man inte vet vad man letar efter. Om man tittar på 
snakeploten så ligger butikssäljarnas värderingar av begreppen generellt närmare företagets 
än vad besökarnas gör. Det kan man tolka som att Elvine lyckats kommunicera till sina 
återförsäljare men mellan dem och mottagaren verkar inte riktigt signalen komma fram.  
 
Varför tror Elvine att deras varumärke inte är så välkänt? Butikssäljare och besökare uppfattar 
varumärket som betydligt mer välkänt än vad företaget gör. Varumärkeskännedom innebär 
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enligt Melin en grund för att konsumenten ska kunna bygga associationer kring varumärket 
och för många är en välkänd produkt lika med en bra produkt. Håkansson skriver att man inte 
har något varumärke om man inte finns i konsumenternas medvetande. Eftersom 73 % av 
respondenterna känner till varumärket och majoriteten av dessa anser att varumärket är 
relativt välkänt kan vi dra slutsatsen att Elvine finns i konsumentens medvetande. Nästa steg 
vore rimligen att ta reda på vad som gör varumärket välkänt och mer specifikt vad för något 
som är känt. Håkansson skriver mycket om betydelsen av kännedom kring konsumenternas 
uppfattning om varumärket. Vi tolkar det som att om man också har kunskap om på vilket sätt 
konsumenterna har skapat uppfattningen kan man lättare stärka sin position och differentiera 
sig.  
 
Att Elvine uppfattas som ett ungdomligt varumärke skulle delvis kunna bero på deras 
annonser i tidningarna Vice och Djungeltrumman. De här tidningarna har generellt en yngre 
målgrupp som vi skulle uppskatta till ca 20-30 år. I snakeploten har Carlings det högsta 
poängtalet gällande att varumärket Elvine är ungdomligt. Det kan bero på att de konsumenter 
som Carlings har är lite yngre än hos de andra återförsäljarna. Som vi tidigare nämnt har 
butiken också en medvetet rockig och ungdomlig image.  
 
Trovärdighet handlar om att stå för sina ord och handlingar samt att vara konsekvent i allt 
man gör. Som vi tidigare nämnt är det viktigt att man är enhetlig och tydlig i all 
kommunikation som når konsumenten för att skapa trovärdighet. Det finns en tydlig skillnad 
mellan företagets uppfattning om sin trovärdighet och besökarnas uppfattningar. Besökaren 
uppfattar Elvine som mycket mindre trovärdiga än företaget. Att varumärket inte får samma 
poäng gällande trovärdighet kan bero på att konsumenten inte vet vad företaget står för. Tittar 
man på graderingen av sofistikerad streetwear är skillnaderna ungefär densamma mellan 
företaget och besökaren. Att göra sofistikerad streetwear är företagets kärnvärde vilket de 
tydligen inte lyckats kommunicera till konsument. Däremot har butikssäljarna en mer 
likvärdig bild av att Elvine är sofistikerad streetwear eftersom de förmodligen har en mer 
direkt kontakt med företaget och därför vet mer om vad de står för. För butikssäljarna är det 
enligt värderingsbegreppen också ett välkänt och starkt varumärke med lokal anknytning. 
Precis som vi tidigare tagit upp baseras ofta varumärkesidentiteten på emotionella värden som 
till exempel dess geografiska ursprung, i det här fallet Göteborg. En anledning till att 
personalen graderat dessa begrepp högre än besökarna kan vara att personalen har, om inte 
direkt kontakt med företaget så tillgång till mer information om märket än vad konsumenterna 
har .  
 
Till skillnad från företaget upplever inte besökarna att varumärket skiljer sig från andra 
varumärken. Här har företaget Elvine graderat begreppet runt nio medan till exempel 
Carlingsbesökaren placerar den runt fem. Återigen bör man fråga sig vad Carlings image med 
alla kläder tätt och högvis presenterade och egna märken som vi anser vara snarlika Elvine 
säger till konsumenten? Är det effektiv kommunikation? Som vi skriver om i teorikapitlet 
säger Kotler att det handlar om att lära sig att mer effektivt utnyttja de 
kommunikationskanaler som finns för att på bästa sätt nå ut med sitt budskap till sin 
målgrupp. 
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6.6 Sammanfattande analys 
 
För att sammanknyta de delar vi har undersökt – Elvines varumärkesidentitet, 
butiksbesökarnas uppfattning och associationer om Elvine, vem som bär Elvine-kläder och 
värdesättning av begrepp i snakeploten – presenterar vi här en mer övergripande analys.  
 
I svaren från de tre stora enkätdelarna får vi fram hur våra respondenter uppfattar varumärket 
Elvine. Imagen är inte helt lik varumärkets identitet men delar av den är det. Vissa områden, 
till exempel Elvines kärnvärde, lyser igenom i respondenternas uppfattningar och 
associationer. Begreppen snyggt, enkelt och street anser vi att man kan relatera till begreppet 
sofistikerad streetwear som är Elvines kärnvärde. Däremot när vi ber respondenterna värdera 
begreppet sofistikerad streetwear så gör de det betydligt lägre än vad företaget gör. Hade vi 
formulerat uttrycket annorlunda, till exempel stilren streetwear, hade vi kanske fått en högre 
värdering. Vi uppfattar det således som att respondenterna kopplar ihop Elvine med sådant 
som innefattar sofistikerad streetwear, men kopplar det inte direkt till begreppet.  
 
En annan intressant aspekt är att endast fyra av våra respondenter nämnde ordet trendigt vid 
de spontana uppfattningarna men när de får värdera begreppet trendigt hamnar det rätt högt. 
Det är således inget begrepp som direkt förknippas med varumärket. Vi kan alltså se att när 
respondenten får associera fritt kommer inte ordet trendigt upp mer än några få gånger men 
däremot många andra positiva begrepp så som snyggt, stiligt med mera. När respondenten får 
möjlighet att väga trendigt mot otrendigt så väger trendigt tyngre. Företaget Elvine ser inte sig 
själva som jättetrendiga, utan mer som ett märke som ligger i tiden. Med resultaten från 
uppfattningar, associationer och snakeplot tolkar vi det som att konsumenten uppfattar 
varumärket på liknande sätt när det gäller begreppet trendigt.  Några andra skillnader mellan 
de spontana uppfattningarna och de graderade värderingsbegreppen är till exempel gällande 
prisnivån och ungdomligt. När besökarna ska associera fritt nämner endast ett fåtal 
ungdomligt men alla butiksbesökare graderar begreppet relativt högt i snakeploten. Av 
butiksrespondenterna har Carlingsbesökarna graderat begreppet ungdomligt högst och har 
även flest gånger beskrivit Elvine-bäraren som ung. Begreppet ungdomligt kommer således 
inte ofta i de fria associationerna men däremot är de väldigt övertygade om att både 
varumärket och de som bär kläderna är unga. Respondenternas uppfattning av prisnivån 
skiljer sig också något mot den graderingen vi får i snakeploten. Främst gäller det besökarna 
utanför Red Devil där 68 procent ansåg att Elvine-produkter har rätt pris. Uppseendeväckande 
nog är det i snakeploten Red Devil-besökaren som graderar prisvärdheten lägst.  
 
Skillnaderna mellan de spontana uppfattningarna och värderingsbegreppen tolkar vi som att 
konsumenten har en brokig bild över Elvine. Visserligen kan det vara svårt att värdesätta 
begrepp mellan 1 och 10, men med den grundläggande intervjun före tror vi att vi har fått en 
ganska ärlig uppfattning av värderingsbegreppen.   
 
Likheter mellan de spontana uppfattningarna och värderingsbegreppen är till exempel 
uppfattningen om att varumärket är enkelt. Det gäller speciellt Kålle & Ada där de flesta 
respondenterna nämner enkelt i de spontana associationerna och där de även graderar det högt 
i snakeploten. Även den lokala förankringen är likvärdig i graderingen associationerna och 
snakeploten emellan och det gäller för samtliga butiker. 
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Varumärkeskännedom 
Av 85 besökare var det som vi tidigare nämnt 23 stycken (27 procent) som inte alls kände till 
Elvine, vare sig namnet eller loggan. Störst antal respondenter som inte kände igen 
varumärket intervjuade vi utanför Carlings. 30 procent av Carlingsbesökarna kände inte igen 
Elvine. Vid frågan om respondenterna kunde nämna fem varumärken som finns 
representerade hos Carlings kunde de flesta enbart nämna tre varumärken och näst flest kunde 
inte nämna några. Det här tolkar vi som att Carlingsbesökaren i större utsträckning inte sätter 
varumärket i första hand vid köp av kläder. Intressant är då att Carlingsbesökaren till skillnad 
från besökare till de andra butikerna tog upp att en typisk Elvine-bärare gillar och bryr sig om 
varumärken. Det tolkar vi som att en typisk Elvine-bärare inte anses handla på Carlings. 
Carlings är en av Elvines största återförsäljare vilket med den här slutsatsen talar för att 
Carlingskonsumenten handlar kläderna för att det är snygga snarare än för att det är just 
Elvine. Vi tror att Carlingsbesökaren väljer butiken för att de har en kombination av typiska 
jeansvarumärken som finns i de flesta jeansbutiker och andra kläder som stämmer överens 
med Carlings koncept. Majoriteten av de varumärken som respondenterna räknade upp 
utanför Carlings var just starka klassiska jeansvarumärken och Carlings egna klädmärken. 
Nya varumärken som inte enbart säljer jeans, som till exempel Elvine, riskerar att försvinna i 
mängden.  
 
Av Red Devil besökarna var det enbart 18 procent som inte alls kände igen Elvine. Här kunde 
även majoriteten nämna fyra eller fem varumärken som butiken representerar. 14 procent av 
besökarna nämnde Elvine som ett av de fem varumärkena. Red Devil har själva en ganska 
street/sportig image som bygger mycket på de varumärkena de representerar. Butiken i sig är i 
jämförelse med Carlings och Kålle & Ada mycket mer luftig, välordnad och överskådlig. Man 
får intrycket av att varumärkena får mer utrymme än i de andra butikerna. De har valt att ha 
väldigt starka och välkända varumärken och profilerar sig genom dessa. Till exempel när vi 
utförde våra undersökningar hade de Adidas i skyltfönstret och en kampanj med Nike i deras 
exponeringsrum, det gamla bankvalvet. Vi tror därför att den typiska Red Devil-besökaren i 
större grad är mer varumärkesmedveten. Håkansson pratar om att ett varumärke associeras 
med ett budskap och ett löfte vilka är vad som särskiljer det. Red Devil representerar 
varumärken som har en stark identitet. Av de varumärken som Red Devil använder för att 
skapa butikens identitet har många distinkta kopplingar, skapade efter år av marknadsföring 
med många emotionella värden som namnet, varumärkets historiska bakgrund och dess 
geografiska ursprung. Är då företaget Elvine blygsamt med att framhäva vad det står för och 
vad som differentierar det kan det ytterligare förklara varför besökaren utanför Red Devil inte 
tycker att Elvine skiljer sig från andra varumärken. 
 
På Kålle & Ada var det 25 procent av besökarna som nämnde Elvine när vi frågade om de 
kunde nämna fem varumärken som butiken representerar. Däremot var det också 25 procent 
som inte kände igen varumärket alls. Butiken har en skylt på fasaden intill entrédörren där de 
flesta av de representerade varumärkenas loggor är uppradade. Det kan underlätta för 
konsumenten att få en uppfattning om vilka varumärken de kan hitta när de väl kommer in. 
Butiken är liten i storlek och välfylld och det är därför svårt att få en direkt överblick över 
sortimentet. Att Kålle & Ada besökaren uppfattar varumärket Elvine som enklare än företaget 
kan bero på butikens övriga sortiment. Butiken har ett väldigt stort sortiment av Odd Molly 
och Hunkydory och varumärket Paul Frank dominerar kassadisken. Vi undrar om inte de två 
förstnämnda varumärkena med en lite mer bohemisk look och färgglada Paul Frank gör att 
Elvine ser mer basic och enkelt ut än det gör i en annan miljö. 
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Vi kan som vi redan antytt se en tydlig parallell kring uppfattningen om varumärket och 
butikernas egen profilering. Carlings är medvetet en rockig klädkedja, Red Devil har sina 
rötter i sportkedjan Stadium och de har flera stora typiskt sportiga varumärken i sitt sortiment. 
Därför tror vi inte att det är en slump att det är fler Red Devil besökare som refererar till sport 
och street än besökare utanför de andra butikerna. Parallellen gäller också Carlingsbesökaren 
som vid båda undersökningsperioderna associerar till rock. Kålle & Ada är en butik med ett 
blandat sortiment av märkeskläder som tilltalar många och därför passar de en bred målgrupp. 
Här uppfattar besökaren varumärket Elvine som enkelt i både snakeploten och i de fria 
associationerna. Även det kan matcha varumärkets framtoning i butiken. 
 
Återförsäljaren som förlängning av varumärkets image 
Butikernas image blir en slags förlängning av varumärkets image. De mervärden och mjuka 
värden som butikerna förmedlar bidrar sammantaget till den uppfattning och de signaler 
varumärket ger konsumenten. Varumärket blir också en del av butikens kommunikation. 
Andra medel för butiken att kommunicera till konsument är genom kampanjer, annonser och 
annan marknadsföring, men det är genom dess varumärken som butiken kan definiera sig och 
överhuvudtaget existera. Varumärken är dock utbytbara och när butiken väl har etablerat en 
stark identitet kan vissa varumärken hamna i skuggan eller ersättas med andra varumärken 
utan att butikens identitet förändras. Butik och varumärkesföretag kan dra nytta av och stärka 
varandra genom att samarbeta med marknadsföring som till exempel att ha en gemensamt 
arrangerad kundkväll.  
 
Butikssäljarna representerar i förlängningen också varumärket, därför är deras attityd viktig 
för varumärkets image. Har personalen en tydlig och positiv bild av ett varumärke blir det ett 
viktigt säljredskap i varumärkets kommunikationsprocess. Som vi redovisade i avsnittet 
Analys av snakeplot så har företaget Elvine lyckats förmedla sin identitet till butikssäljarna. 
Genom vår undersökning verkar signalerna inte ha nått ända fram till konsument. Utan tydlig 
marknadsföring genom traditionella marknadsföringskanaler riskerar Elvines produkter att bli 
de enda som förmedlar varumärkets budskap. Eftersom varumärket från början enbart gjorde 
herrkläder förknippas Elvine fortfarande oftast till dessa produkter. Som vi redovisat i tidigare 
avsnitt är den generella uppfattningen av en som bär Elvine-kläder en medveten kille i 20-30 
års åldern eller yngre som har street/sportig stil. Trots att de har en växande damkollektion 
med stor försäljning verkar det här inte ha uppfattats lika tydligt av konsumenten. 
 
Det finns en stor varumärkeskännedom gällande Elvine hos konsumenten, men när det 
kommer till associationerna är resultatet något spretigare. Det är varumärkesuppbyggnaden 
som är imageskapare, ger ett mervärde och skapar märkeslojalitet. Enligt Håkansson innebär 
också varumärkesuppbyggande att man medvetet planerar och kopplar en stark 
differentierande uppfattning till namn och logo. Han anser dessutom att den som känner till 
sin framgång också kan stärka den. Elvine har en tydlig profil i sina kläder men bör stärka sin 
positionering genom att tydliggöra sig och bli mer enhetliga i sin kommunikation. Till 
exempel genom att koppla sitt kärnvärde till sitt namn vilket i längden resulterar i att 
kärnvärdet och varumärket blir en enhet. En spretig eller otydlig profil och blygsam 
marknadsföring leder ofta till att konsumenten bildar sig en egen uppfattning om företagets 
identitet och det i sin tur kan leda till att varumärket försvinner i mängden bland andra 
varumärken hos återförsäljarna. Elvine har i sin medvetet låga profil vidarebefordrat mycket 
av profileringen och imageskapandet till återförsäljarna och produkterna. Resultatet av det här 
har vi registrerat i våra undersökningar eftersom butikernas egen profilering ofta verkar 
påverka respondenternas uppfattningar av varumärket. Eftersom Elvine är medvetna i sina val 
av återförsäljare kan de delvis styra hur varumärket uppfattas på det här sättet. Om företaget 
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dessutom förmedlar sin identitet enhetligt även genom andra kanaler finns det en större 
möjlighet att profilera sig och stärka varumärkets image. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
 
 
De två frågor som vi har haft som utgångspunkt i den här uppsatsen är: 
 
Hur uppfattar konsumenten varumärket? 
Hur vill företaget Elvine att deras varumärke ska uppfattas? 
Utifrån det, hur väl stämmer ett varumärkes identitet överens med dess image? Påverkas 
överensstämmelsen av butikernas egen kommunikation och image? 
 
Efter att ha intervjuat företaget och gjort en omfattande konsumentundersökning kan vi dra 
slutsatsen att delar av Elvines varumärkesidentitet stämmer överens med dess image. Vi får 
uppfattningen att företaget inte riktigt har en klar bild över Elvines varumärkesidentitet. De 
har  ingen  tydlig  bild  över  sin  målgrupp  och  verkar  inte  vara  helt  överens  om  vem  de 
designar  till.  Grunden  i  företaget  är  ändå  stark  och  vi  kan  uttolka  ett  antal  begrepp  som 
företaget associerar med varumärket. Vi anser också att företaget har ett tydligt kärnvärde – 
sofistikerad  streetwear.  De  här  begreppen  använder  vi  som  grund  för  vår  snakeplot  som 
jämför  företagets,  butikssäljarnas  och  konsumenternas  uppfattning  om  varumärket. 
Tillsammans med  konsumenternas  spontana  uppfattningar,  associationer  och  beskrivning 
av  vem  som  använder  Elvine‐kläder  får  vi  fram  en  ganska  splittrad  bild  av  varumärket. 
Företagets  kärnvärde  lyser  ofta  igenom  hos  konsumenterna  fast  med  andra  ord  än 
formuleringen  sofistikerad  streetwear.  Elvine  gjorde  från  början  endast  herrkläder  och 
killprofilen  verkar  fortfarande  vara  så  starkt  förankrad  i  konsumentens  medvetande  att 
trots hög försäljning av damkläder anses varumärket främst vara till för killar.  
 
Resultatet  visar  också  att  de  butiker  vi  har  med  i  vår  studie  i  viss  mån  påverkar 
konsumentens uppfattning. Vi får även fram att företaget lyckats förmedla Elvines identitet 
till  butikssäljarna  i  de  här  butikerna men det  är  i  steget  till  konsumenterna budskapet  är 
något  otydligt.  Företaget  är  väldigt  sparsamma  i  sin marknadsföring  och  låter  därigenom 
produkterna  och  återförsäljare  till  stor  del  förmedla  varumärkets  identitet.  Alla  olika 
försäljningskanaler med sin egen starka image riskerar att göra konsumenterna förvirrade. 
 
Om företaget vill stärka sin position och ytterligare differentiera sig genom sitt varumärke kan 
vi ge följande rekommendationer: 
 

- Definiera sin målgrupp tydligare 
En förutsättning för att företaget ska kunna kommunicera effektivt är att veta vem 
mottagaren är. Målgruppen avgör i vilka butiker man ska synas, men även genom 
vilka medier. 
 

- Tydliggöra sina mål med kommunikationen 
 
-  Uppmärksamma det som differentierar och gör Elvine unikt 

Lyfta fram vad varumärkesidentiteten och produkterna erbjuder för emotionella 
värden som till exempel lokal anknytning till Göteborg och Järntorget, produkternas 
unika design och liknande. 
 

- Uppmärksamma att de har en damkollektion 
Att verkligen positionera Elvine som ett damvarumärke. 
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- Öka utbudet av lättanvänt och snyggt skyltmaterial till återförsäljare 
 
- Se över om man kan ha en kampanj/samarbete med någon av butikerna för att 

uppmärksamma sitt varumärke och därmed direkt kommunicera till konsument. 
 

- Överväga om det är intressant att exempelvis ha en ”shop-in-shop” på till exempel 
Åhléns för att förtydliga och stärka varumärkets identitet (”mini-konceptbutik”) 

 
För att anknyta till vårt syfte, att studera Elvines varumärkeskommunikation i butik, anser vi 
att vår undersökning svarar på de problemformuleringar vi arbetat fram. Vi har studerat 
kommunikationen mellan Elvine och deras potentiella målgrupp för att se hur väl 
varumärkesidentiteten stämmer överens med dess image. Vi har också tittat på om butiken 
som distributionskanal har inverkan på konsumentens uppfattning. Vidare har vi givit 
företaget några rekommendationer över hur de kan stärka sin varumärkeskommunikation. 
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Intervjuer 
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Butikssäljare Kålle & Ada 2008-05-12 
 
Uppsatser som inspiration 
 
A tale of two cities – en fallstudie om Acne Jeans Stockholms Universitet 2007 
 
Lojalitetsskapande genom distribution – att skapa lojala kundrelationer på en överetablerad 
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9. Bilagor 
 
 

9.1 Enkätformulär 
 
Enkät om varumärkesuppfattning   
    
Butik  Datum  
      
    
    
Ålder Man Kvinna  
    
Sysselsättning    
       
    
Postnummer    
       
    
Har du handlat i den här butiken Ja Nej 
    
Vad har du handlat    
    
    
Varför valde du just den här butiken  
    
    
alt. Brukar du handla här   
    
    
alt. I vilka butiker brukar du vanligtvis handla  
    
    
    
alt. Har du några favoritbutiker i Göteborg  
    
    
    
Kan du räkna upp 5 varumärken som finns representerade i den här butiken 
1     
2     
3     
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4     
5     
    
Om Elvine inte är med i de 5 alternativen.  
    
Känner du till varumärket Elvine Ja Nej 
    
Känner du igen den här loggan Ja Nej 
    
Vad har du för uppfattning om varumärket  
    
    
    
3 ord som du associerar med varumärket  
1     
2     
3     
    
Visa plagg eller pappfigur "New arrivals"  
Beskriv en person som använder Elvine/de här kläderna med 3 ord 
1      
2      
3      
    
Har du hört uttrycket sophisticated clothes for unsophisticated behaviour 
Ja Nej   
    
    
Uppfattar du varumärket som:   
Billigt     
Dyrt     
Rätt pris     
    
    
Snakeplot   gradering 1-10poäng 

    

Trovärdigt     

Trendigt     

Sofistikerat streetwear    

Enkelt     

Ungdomligt     

Vuxet     

Prisvärt     
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Skiljer sig från andra varumärken    

Coolt     

Välkänt     

Lokal förankring     

Starkt varumärke     

    
 

9.2 Insamlad information 
 
Antal respondenter 
Totalt 85 stycken 
Carlings: 33 stycken 
Red Devil: 28 stycken 
Kålle & Ada: 24 stycken 
 
Ålder 
Respondenternas genomsnittsålder utanför Carlings var 23 år, utanför Red Devil 24 år och 
utanför Kålle & Ada 31 år.  
 
Kön 
45 stycken kvinnor och 40 män.  
 
Sysselsättning 
Av alla vi intervjuade var 38 studenter, 40 arbetande och sju arbetslösa. 
 
Postnummer 
Av besökarna utanför Carlings var det åtta personer som bodde utanför Göteborg, fem inom 
storgöteborg och 20 i Göteborg. Utanför Red Devil bodde en utanför Göteborg, fem i 
storgöteborg och 22 i Göteborg. Av Kålle & Adas besökare bodde tre utanför Göteborg, tre i 
storgöteborg och 18 i Göteborg.  
 
Har du handlat i den här butiken idag? 
Carlings  
Ja: 12 Nej: 21 
 
Red Devil 
Ja: tre Nej: 25 
 
Kålle & Ada 
Ja: fyra Nej: 20 
 
Frågor om köpbeteende 
Carlings 
Vad har du handlat: nio 
Jeans, Jeans, Shorts, Strumpor + T-shirt (Carlings egna), Linne från Red Label, Skjorta + tre 
par strumpor, två T-shirts från Vailent, Jeans från Lee, Shorts från These glory days,  
 
Varför valde du just den här butiken: 16 
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Bra ställe och snygga kläder, ute efter jeans, schyssta jeans, Rea, Bra saker kvalitet och bra 
urval, På grund av kompis, Schyssta kläder/stil, Coola annorlunda saker, Snygga kläder, 
Snygga kläder men har inte råd att handla egentligen, Schyssta grejer, Det kom förbi i min 
väg, Jag är lång och smal så de har grejer som passar, Hade spanat i t-shirt i Halmstad som 
var slut, En slump, Slumpen 
 
Brukar du handla här: 26 
Nja, Några gånger, Ja, Ibland, Ja ibland, Ja, Ja, Ibland, Inte så ofta, Ja, Ja några gånger, 
Ibland, Ibland, Annars ja, Ja, Ibland, Nej, Ja, Nej, Nej hängde med grabbarna, Ja, Inte så ofta, 
Ibland, Nej, Nej, Ibland 
 
I vilka butiker brukar du vanligtvis handla: 21 
Second hand som Ebbes hörna stadsmissionen, Boomerang NK JC Carlings, Mango Zara, 
Solo, Equip JC Jack&Jones, Brothers JC, Monki H&M, Carlings JC, Brandsta (Norge), 
Monki Rut med flera Gina Tricot, Carlings Weekdays, Soda i Halmstad, MQ, JC Stadium 
Brothers, H&M Gina Tricot NK, H&M, H&M Monki, Filippa K Acne studio, Jack&Jones 
H&M Solo, Solo Weekdays, MQ Solo H&M Levis Store 
 
Har du några favoritbutiker i Göteborg: 14 
Carlings, Nej gillar Lager 157, JC, Mango Solo, H&M Carlings, Ted Bernardz NK 
Kungsgatan 9B, NK, H&M, Nej, Nej inga särskilda butiker, Monki H&M, Weekdays, Monki, 
Werka 
 
Red Devil 
Vad har du handlat: 3 
Pumaskor, T-shirt från Lee, En skjorta 
 
Varför valde du just den här butiken: 7 
På väg till Wettergrens, Annorlunda och utvalda saker, Skor, Schyssta och udda kläder, Letar 
efter specifikt plagg som hon ville ha, Brukar ha intressanta kläder, På väg hem 
 
Brukar du handla här: 23 
Ja, Ja, Senare kanske, Ja, Nej, Nej lite dyrt, Ja, Ibland, Ja, Min son brukar det, Nej, Nej, Nej 
inte så ofta, Har hänt, Ibland, Det händer, Inte idag, Nej, Har hänt, Nja, Ja, Ibland, Ibland 
 
I vilka butiker brukar du vanligtvis handla: 17 
H&M Gina Tricot Åhléns, H&M, Hollywood Kappahls Moms, Solo, Kungsgatans butiker, 
H&M Zara, Scoop Ted Bernardz Milk and Honey Weekdays Åhléns, NK Viktoria arena 
Hollywood, Vero Moda, H&M Monki Viktoria arena, NK ABCD, I Nordstan Cubus Solo, 
Gina Tricot H&M, NK Grace, Ingen specifik,  Fiorucci H&M Top Shop Gina Tricot, Olika 
 
Har du några favortibutiker i Göteborg: 9 
Weekdays Stuk, Karltex.se JC Viktoria arena, Gina Tricot H&M, H&M Gina Tricot Rut med 
flera, Nej, NK herrtrend, Hollywood, H&M Monki, Top Man H&M 
 
Kålle & Ada 
Vad har du handlat: 5 
En blus vet inte märket, Jeans, Skor från Triple five soul, Tröja från Samsø&Samsø 
 
Varför valde du just den här butiken: 10 
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Brukar handla här, Student kläder, Gillar varumärkena, Bra märken, Gick förbi, Brukar ha bra 
kläder, Ville kolla på jacka, Kompis ville ha skjorta, Vet ej, Har Enjoy-kort med rabattkupong 
 
Brukar du handla här: 19 
Nej, Ibland, Det har hänt, Brukar titta, Nej, Ibland, Ja, Ja, Inte så ofta, Nej, Nej besöker 
butiken, Nej, Ibland, Ja, Nej, Nej, Nej första gången, Nej, Nej 
 
I vilka butiker brukar du vanligtvis handla: 15 
Charlotte NK Åhléns Newhouse, G-star Design Only NK Stuk, H&M, Viktoria arena, Top 
shop H&M NK Diesel store, Åhléns Indiska Weekdays H&M, Oh Dear Zara Mango, BikBok 
Shock Vero Moda Åhléns, H&M, NK herr, Kastellgatan, H&M Solo Carlings NK, H&M, 
Åhléns NK MQ Gina Tricot, Alla 
 
Har du några favoritbutiker i Göteborg: 11 
Indiska H&M, Esprit Flash, Nej går in lite överallt, Stuk, Nej, Igor the dog, Zara, Ted 
Bernardz, No1 MQ, Carlings, NK 
 
Kan du räkna upp 5 varumärken som finns representerade i den här butiken 
Carlings 
De varumärken som räknades upp är: Levis (19 respondenter), Lee (16 respondenter), Diesel 
(9 respondenter), Wrangler (9 respondenter), Vailent (6 respondenter), Poco loco (6 
respondenter), Björn Borg (4 respondenter), Frank Dandy (3 respondenter), Miss Sixty (2 
respondenter), Red Label (2 respondenter), These glory days (2 respondenter), Fornarina (2 
respondenter), Cheap Monday (anmärkning, finns det på Carlings), Fuzz, Crocker 
(anmärkning, finns ej på Carlings), Replay, Topeco, Elvine, Sneaky Steve, Saints and 
Mortals. 
 
Red Devil 
Varumärken som räknades upp är: Adidas (18 respondenter), Nike (16 respondenter), 
Hummel (12 respondenter), Converse (7 respondenter), Ben Sherman (6 respondenter), Puma 
(6 respondenter), G-star (5 respondenter), Elvine (4 respondenter),Kawasaki (3 respondenter), 
Acne (3 respondenter) (Anmärkning, finns ej i butiken), Levis (3 respondenter), Lee (2 
respondenter), Replay (2 respondenter), Merde! (2 respondenter), Whyred (2 respondenter), 
Rules by Mary (2 respondenter), Canada Goose, Carharrt, Koppartrans, Fred Perry, Miss 
Sixty, New Balance, Evisu, Wesc, Schmoove, Velour, Dr Denim, Red collar project. 
 
 
Kålle & Ada 
Varumärken som räknades upp är: WESC (10 respondenter), Odd Molly (9 respondenter), 
Hunky Dory (8 respondenter), Paul Frank (8 respondenter), Ben Sherman (6 respondenter), 
Elvine (6 respondenter), Tiger (4 respondenter), Brittinger (4 respondenter), Dr Denim (3 
respondenter), Encore (3 respondenter), Whyred (2 respondenter), Gul & Blå, Puss  
& kram, Samsø & Samsø, Triple Five Soul.  
 
Känner du till varumärket Elvine 
Av de 85 besökarna kände 23 personer inte alls till varumärket Elvine. Tio av dessa 
intervjuade vi utanför Carlings, sju utanför Kålle & Ada och fem utanför Red Devil. 
 
Känner du till varumärket Elvine och känner du igen den här loggan (Elvine) 



 56 

Carlings: 20 av 33 respondenter kände till varumärket Elvine. Tre av de som inte kände till 
varumärket kände igen loggan. Tio personer kände inte igen varumärket eller loggan alls. 
 
Red Devil: Alla 28 respondenter utom sex kände till varumärket Elvine. Två av dem kände 
inte igen loggan. En av de som inte kände till varumärket kände igen loggan. 
 
Kålle & Ada: Alla 24 respondenter utom sex kände till varumärket Elvine. Två av dem kände 
inte igen loggan. En av de som inte kände till varumärket kände igen loggan. 
 
Vad har du för uppfattning om varumärket och 3 ord som du associerar med 
varumärket (förklaring begreppsgeneralisering) 
Carlings 
Street: streetmode 
Sportigt: skejtig (2), sportigt 
Göteborg: Järntorget, Göteborg 
Jackor: vårjackor, längre jackor, snygga jackor: jackor (3) 
Ungdomligt: ungdomligt, ungdomskonsumenter 
Coolt: schysst  
Enkelt: vanliga kläder: raka grejer, basic  
Avslappnat:  
Positivt: bra, sköna vackert, bra pris 
Snyggt: snygga kläder, snygga jackor, snyggt (2), stiligt, fint, stil. elegant 
Trendigt:  
Prisnivå: billigt alternativ till trendiga plagg, prisvärda, inte jättedyrt, lagom prisnivå 
Andra associationer: rock, Carlings, tröjor (2), vinter (2), mormor, Estland, flummigt, färg, 
rockig, jeans (2) ingen alls får inga bilder i huvudet, Är det glittriga polotröjor? 
 
Red Devil  
Street: street (6)  
Sportigt: snowboard (3), surfmärke, skejtboard, sport (2), alpint skejt (2), sportigt 
Göteborg: Göteborg, city 
Jackor: jackor (2), schyssta jackor, jättefina jackor, zipjackor 
Ungdomligt: ungt, ungdomskläder, yngre 
Coolt: schyssta kläder, funky, schysst, coolt, fräck, hippare, schyssta jackor 
Enkelt: cleana kläder, vanlig, medel, enkelt, rent, plain, vardagligt 
Avslappnat: baggy (2), bekvämt (2), avslappnat 
Positivt: bra bredd, rätt hela tiden, bra, schyssta, jättebra, positivt, bra passform, nice, 
Snyggt: snygga grejer (2), snygga kläder, snyggt (2), jättefina jackor, stiligt, lite finare, fint 
Trendigt: hippt, trendigt,  
Prisnivå: inte jättedyrt – inte jättebilligt, dyrt 
Andra associationer: entreprenör, försöker vara uppperclass, känns som velour, inte bästa 
kvaliten, vinter, blått, jeans, tjejer och killar, utförsäljning, killar, vår, jordnära, gillar 
vårkollektionen, svenskt 
 
Kålle & Ada 
Street: street (4)  
Sportigt: sportigt (4) surf, snow 
Göteborg: Göteborg (2), göteborgsmärke 
Jackor: jacka (3), sportigare anoraks, fina jackor, jackor 
Ungdomligt:  
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Coolt: schysst, schyssta (vill själv ha) coolt (2) 
Enkelt: alldagligt (2), alla kan ha det, enkelt, diskreta färger, enkla basic kläder stilrent, enkla 
färger 
Avslappnat: slappare, ledigt 
Positivt: bra kvalitet, bra grejer, skönt märke, trevligt varumärke, härligt, helt okej, har blivit 
bättre 
Snyggt: snygga kläder, kan ha att gå ut i, snyggt (3), fina jackor, stilrent (2) 
Trendigt: modernt (2) 
Prisnivå: dyrt 
 Andra associationer: Carlings, svart (2), någons mormor, finns på Carlings, dragkedjor, 
pop, litet märke, ej egen butik, herrkläder, smal passform, jeans (2) ingen egentlig uppfattning 
 
 
Beskriv en person som använder Elvine (förklaring begreppsgeneralisering) 
Carlings 
Kille: kille (3), främst killar 
Tjej: tjej 
Student: gymnasist, student (3), mycket studenter  
Medveten: gillar varumärken, snygg stil (2), modemedveten (3), gillar märken 
Vem som helst: vem som helst, ej jätteutmärkande oavsett stil, olika personer, alla kan ha (2), 
svennebanan 
Ung: yngre (2), ung (7), ung i sinnet 
Ålder 20 – 30 år: 20 nånting, 25-30,  runt 25 
Inkomst: tjänar ca 1000 kr i månaden, jobb vid sidan av, rik (2) 
Street/Sportig: slapp skejtstil, sportig, street (2) 
Alternativ: rockig (2), poppigt alternativa 
Annat: avslappnad stil, baskläder, singel går ut på stan, avslappnad (2), baggy, blandad stil 
 
Red Devil 
Kille: kille (5), man 
Tjej: : kvinna (2) 
Student: studenter 
Medveten: hipp, trendinriktad, modemedveten, cool utan att vara för medveten, vill ha, coola 
byxor, medveten, viktigt med kläder, ofta det senaste 
Vem som helst: vanlig, vem som helst (2), alla åldrar, ganska vanlig stil, någon som ej bryr 
sig om märket 
Ung: ungdomar (2), 16 – 17, 16 
Ålder 20 – 30 år: 16-23, 20-27, 20-30 (2), 18-30, 20-nånting, 25 
Inkomst: : vill inte lägga mycket pengar, tjänar mellan 20 – 30 000 
Sportig: surfare på sommaren, skid-snowboardåkare, skejtare (2) 
Alternativ: tajta Cheap Monday jeans och Converse, pop, rock, alternativ 
Annat: smala personer, från Göteborg, bor i stan, lugn person, lite finare, köper eftersom 
kläderna är schyssta 
 
Kålle & Ada 
Kille: kille (5), gänglig kille 
Tjej:  
Student:  
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Medveten: modeintresserad (2), klär sig snyggt, snyggt klädd, medveten om sin klädsel, 
intresserad av moderiktiga kläder, modemedveten (3), bryr sig om hur han ser ut, cool men 
inte fanatisk 
Vem som helst: : lite lagom 
Ung: ung 
Ålder 20 – 30 år: 20-års åldern, 25 – 30, 20-års åldern, 20-25, 20-30, 22-33 
Inkomst: kan betala 
Sportig: street, åker bräda och så, skejtare, sportig, funktions/sportiga vardagskläder, 
skejtaktig, gillar sport 
Alternativ: rockertyp, halvalternativ, halvrockig  
Annat: avslappnad, lång smala kläder, kreativ 
 
Prisnivå 
Carlings 
11 personer uppfattade Elvines prisnivå till rätt pris, fyra mittemellan dyrt och billigt, tre 
uppfattade varumärket som dyrt, en vet ej.  
 
Red Devil 
15 personer uppfattade varumärkets prisnivå till rätt pris, två tyckte att det var dyrt, två tyckte 
att priset var mittemellan dyrt och billigt, två hade ingen uppfattning om prisnivån, en tyckte 
att vissa produkter var dyra och att andra hade rätt pris. 
 
 
Kålle & Ada 
11 personer uppfattade varumärkets prisnivå till rätt pris, fyra tyckte att det var dyrt, tre tyckte 
att prisnivån ligger mittemellan dyrt och billigt, en person uppfattade en del produkter som 
dyra men de andra till rätt pris. 
 
Har du hört uttrycket Sophisticated clothes for unsophisticated behaviour? 
Kålle & Ada;   
Ja: 4 Nej: 13 
 
Red Devil;  
Ja: 2 Nej: 20 
 
Carlings;  
Ja: 1 Nej: 19  
 
Antal respondenter, butikssäljare 
Totalt: 5 stycken 
Carlings: 2 stycken 
Red Devil: 2 stycken 
Kålle & Ada: 1 stycken 
 
Ålder 
Carlings: 25 år, 23 år 
Red Devil: 24 år, 22 år 
Kålle & Ada: 25 år 
 
Kön 
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Carlings: 1 man, 1 kvinna 
 
Red Devil: 1 man, 1 kvinna 
 
Kålle & Ada: 1 kvinna  
 
Vad har du för uppfattning om varumärket 
Carlings: Lite doldis men snygga prylar som folk frågar efter, Stilen cleant/enkelt och sticker 
ut, Seriöst, Stilrena, Dyrare i pris, Bra kvalitet, Skiljer sig från de andra kläderna i butiken 
 
Tre ord som du associerar med varumärket 
Carlings: Sparsmakat, Less is more, Erkänt men bra 
 
Kålle & Ada: Prisvänligt, Funktionellt, Enkelt, Göteborg 
 
Beskriv en person som använder Elvine/Typisk Elvinekund 
Carlings: Killen är en medveten svensson som väljer street sport, Tjejen är medveten 25-30 
års åldern tycker jackorna är snygga, nöjda sedan tidigare och handlar inte varumärken som 
Filippa K eller Dior, Kille som har vanliga raka jeans, t-shirt, vanliga sneakers, ej utstickande 
men har stil 
 
Red Devil: Lite äldre 25-30 år gammal, ganska modemedveten med ren enkel stil, killar med 
pikétröja, Kille 25-30 år gammal med ganska vanlig stil, modeintresserad, fler killar än tjejer 
 
Kålle & Ada: Man 18-27 år gammal, student, sticker inte ut speciellt mycket 
 
Prisklass 
Carlings: Båda två svarar Rätt pris, kläder som får kosta 
 
Red Devil: Jackor har rätt pris, skjorta kan vara lite för dyrt ibland, Jackor lite för dyrt, om 
man gillar märket är det prisvärt men personligen är det för dyrt 

9.3 Snakeplot  
 

 
Carlings 
(17) 

Red Devil 
(21) 

Kålle & Ada 
(21) 

Butikssäljare 
(5) 

Elvine 
 (3) 

Trovärdigt 7,3 7,2 7,6 8,4 9 

Trendigt 7,4 7,4 7,9 6,6 6,7 

Softistikerad streetwear 7,2 7 7,8 8,8 8,7 

Enkelt 7,3 7,2 8,3 8,8 7 

Ungdomligt 8,9 8 7,5 7 6,3 

Vuxet 5,6 5,3 5,6 7,4 6,3 

Prisvärt 7,4 6,2 7,4 8,4 9 
Skiljer sig från andra 
varumärken 4,9 5,7 5,9 7,4 8,7 

Coolt 7 6,1 8 6,4 7,7 
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Välkänt 6 5,9 6,6 8,6 4 

Lokal förankring 4,5 5,2 5,3 8,2 7,3 

Starkt varumärke 6,3 6,2 6,6 8,8 7,3 
 

9.4 Annons i Djungeltrumman #29 Maj 2008 
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9.5 Översiktskarta Göteborg  
 

 
 

1. Carlings, Kungsgatan 58-60 
2. Red Devil, Västra Hamngatan 16 
3. Kålle & Ada, Kungsgatan 38 
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