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Abstract 
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English title:  Brand Strategy – A study on the process of building successful brands 

Authors:   Alexander Moström & David Borkenhagen 

Year of publication:  2011 

Supervisor:   Ulf Sternhufvud 

Language:   Swedish 

 

To build a successful brand is not an easy task. It demands patience, persistence, a solid 

commitment, broad knowledge, experience and also a large amount of courage and creativity. 

Much like Aaker (2010) predicts, the classic ways of market communication are no longer alone 

in the consumer’s attention. Technological development calls for new, digital market channels to 

emerge which changes the ways for companies to communicate with the consumers. The way a 

company chooses to build their brand, and what market communication strategy they use is 

therefore becoming increasingly important. 

The purpose of this study is to show how, in a combination with theory, which dimensions and 

ways of working, have helped to create successful brands. It also aims to summarize how specific 

practices can be applied on to other companies. The empirical data has been collected from five 

interviews with different companies. The companies have varied in size, measured by turnover 

and number of employees. The empirical data was then compared to the theories of mentioned 

authors in the field of market communication. The comparison was made in order to give the 

reader an opportunity to easily compare the empirical data with prominent theories. 

The result from the study’s analysis indicates what dimensions that are important to build a 

successful brand. These included leadership, sustainability and corporate culture. At the same 

time results from the study provides us with a clear indication of what fields that will dominate 

market communication and brand strategy in the future. 
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Sammanfattning 

 

Svensk titel:  Varumärkesstrategi – En studie i att bygga framgångsrika varumärken 

Engelsk titel:  Brand Strategy – A study on the process of building successful brands 

Författare:   Alexander Moström & David Borkenhagen 

Utgivningsår:  2011 

Handledare:  Ulf Sternhufvud 

Språk:   Svenska 

 

Att bygga framgångsrika varumärken är ingen enkel uppgift. Förutom tålamod och uthållighet 

kräver det ett enormt engagemang och erfarenhet, breda kunskaper och en stor portion mod och 

kreativitet. Precis som Aaker (2010) förutser, så är de klassiska kommunikationskanalerna idag 

inte ensamma om konsumenternas uppmärksamhet. Den tekniska utvecklingen innebär att nya, 

digitala marknadskanaler växer fram och skapar nya sätt för företagen att kommunicera med 

konsumenterna. Hur ett företag väljer att bygga sitt varumärke, vilka värden man adderar och 

vilka sätt man kommunicerar blir därför allt viktigare.  

Syftet med denna studie är att klarlägga i kombination med teori, vilka dimensioner och arbetssätt 

som skapat framgångsrika varumärken. Studien syftar också till att sammanfatta hur specifika 

tillvägagångssätt kan tillämpas på andra företag, för att effektivt kunna arbeta med 

varumärkesbyggande. Det empiriska materialet har hämtats ifrån fem olika kvalitativa intervjuer 

som genomförts med företag av varierande storlek, mätt i omsättning och antal anställda. 

Materialet har sedan jämförts med framstående teorier inom marknadskommunikation för att på 

så sätt ge läsaren möjlighet att också själv på ett enkelt sätt jämföra teori med empiri. 

Resultaten ifrån studiens analys tyder på att det finns dimensioner som varit särskilt viktiga i ett 

företags framgång, däribland ledarskap, långsiktighet och företagskultur. Samtidigt ger resultatet 

av studien en tydlig antydan om vilka områden som i framtiden kommer att betyda mycket för en 

marknadskommunikatörs arbete med att bygga starka varumärken. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Marknadskommunikation, Varumärken, Företag, Strategi, Kanaler 
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Definitioner & Terminologi 

 

IMC  Integrerad marknadskommunikation 

Sociala Medier Webb-baserade marknadskanaler i form av bloggar, hemsidor, sociala 

mötesplatser eller nätverk. 

Corporate Identity Företagsidentitet, beskriver vilken bild företaget visar upp utåt, genom 

kommunikation, handlande och val av grafisk bild. Kan liknas vid ett 

företags personlighet. 

Cross-branding Syftar till att beskriva hur företag samarbetar med andra företag och 

där ett varumärke sammanlänkas med ett annat och på så sätt 

förstärker bilden av varandra. 

Brand stretching Beskriver företeelsen där företag använder varumärket för att tränga in 

på nya marknader som inte är direkt relaterade till det företaget 

huvudsakligen är kända för.  

Brand Equity Varumärkesvärde. Det osynliga värde som ett företags varumärke 

innehar och som är centralt för försäljning av produkter. 

Varumärkesvärde värderas främst av den grad av igenkänning eller 

popularitet som det har.  

Image Den bild av ett företag eller varumärke som konsument eller annan 

intressent skapat sig utifrån egna erfarenheter kombinerat med 

marknadskommunikation ifrån företagets sida. 

DI  Dagens Industri 

AMA  American Marketing Association 

Manolo.se Modeblogg för män, drivs i samarbete med modetidningen King 

Magazine. 

Gerillamarknadsföring Marknadsföringsaktiviteter som avser att med minimala resurser 

uppnå maximalt resultat. Karaktäriseras ofta av okonventionella, 

överraskande knep med huvudsyftet att skapa en ‖hype‖ som ofta 

sprids via word-of-mouth. 

Word of mouth Marknadsföringsaktivitet som syftar till att beskriva hur en bild/image 

eller åsikt om ett företag sprids via en person till en annan och på så 

sätt skapar en kedjereaktion.   
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”If this business were to be split up, I would be glad to take the brands, 

trademarks and goodwill and you could have all the bricks and mortar – 

and I would fare better than you” 

(John Stuart, Former Chairman of Quaker Oats Ltd)
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1 Inledning 
 

 

Vi ska i detta inledande avsnitt ge en övergripande bakgrund till studien. Därefter följer en 

problemdiskussion som leder fram till problemformulering samt syftet med studien.  

 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 

Marknadsföringen står inför flera stora utmaningar under kommande årtionde. Förändringar sker 

överallt vilket bidrar till nya kategorier och ämnesområden. Den snabba utvecklingen av den 

digitala världen adderar nya alternativ och komplexitet till marknadskommunikationen. Idag är 

utmaningarna större än någonsin för företagen att nå fram till kunden med just sitt erbjudande (D. 

A. Aaker 2010). 

Marknadskommunikation som ämne, präglas mycket av den föränderliga omgivning det hör till. 

Teknologi och internet bidrar till förändring och en utveckling av hur världen kommunicerar och 

interagerar (Keller 2009). Enligt Schultz och Patti (2009) har marknadskommunikation rört sig 

från den klassiska beskrivningen som en förhållandevis enkel management-uppgift, där 

kommunikationen kunde delas upp i fyra delar: reklam, säljfrämjande, direktmarknadsföring och 

PR. Med framväxten av IMC (Integrated Marketing Communication) och teknikens betydande 

roll i utvecklingen av marknadsföring har synen på marknadskommunikationen ändrats. Det finns 

nu betydligt fler nyanser av kommunikation, vilka alla bidrar till företag och organisationers 

välmående (Schultz och Patti 2009). På senare år har mycket av forskningen inom 

marknadskommunikation kännetecknats av hur varumärken kan bidra till att skapa värde för 

företagen och organisationer (Keller 2009).  

När vi slår upp ordet varumärke i ordböcker får vi skiftande svar. Fabriksnamn, symbol, 

firmanamn, logotyp, ursprungsbeteckning, produktnamn osv. Detta visar tydligt på avsaknaden 

av en klar definition på vad ett varumärke är. (Fredlund 2006). Dessutom kan vi i och med detta 

se hur vi i Sverige fortfarande lägger oerhört stort fokus på produktionen och mindre på 

försäljning och marknadsföring. Enligt American Marketing Association (AMA) så står ett 

varumärke för ett namn, term, symbol, design eller en kombination av dem, med uppgiften att 

identifiera produkter eller tjänster som erbjuds av ett företag och differentiera de från rådande 

konkurrens. Det innebär i princip att om en marknadsförare skapar ett nytt namn, logo eller 

symbol för en ny produkt så har han skapat ett varumärke. Keller (2003) poängterar dock att de 

flesta marknadsförare inte enbart ser det på detta sätt, utan att ett varumärke också inrymmer en 

rad andra viktiga egenskaper. De talar då istället om varumärkeskännedom, rykte och hur 

framträdande det är på marknaden. De flesta företag har idag kommit till insikt att varumärket är 

en värdefull tillgång. Många har dock en lång väg kvar innan de insett ett starkt varumärkes fulla 

potential. Definitionerna av ett varumärke är många, vi har nedan plockat ut ett par intressanta 

exempel:  
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”A brand is a product, but one that adds other dimensions that differentiate it 

in some way from other products designed to satisfy the same need” (Keller 

2003). 

“A brand is a product or service made distinctive by its positioning relative to 

the competition and by its personality” (Hankinson och Cowking 1997) 

Som definitionerna antyder så har varumärken utvecklats till att representera mycket mer för 

konsumenterna än enbart de traditionella värdena för kvalité, förtroende och pålitlighet. Idag 

integreras varumärken i människors psyke och ger möjligheter för konsumenten att uttrycka sig 

själv genom sin identitet och sitt självförverkligande. Denna typ av varumärkesassociationer är 

särskilt förekommande inom modebranschen (Carroll 2009). 

I en allt mer komplex värld ställs både konsumenter och företag inför allt fler alternativ, men får 

också mindre och mindre tid för att göra sina val. Genom att ha ett starkt varumärke kan företag 

förenkla beslutsprocesserna, reducera risker och bygga förväntningar. Genom att hålla löften och 

motsvara förväntningar, lyckas företag också underhålla och stärka sitt varumärke över tid 

(Keller 2003).  

Många författare betonar vikten av en stark varumärkesprofilering. Men hur kan vi dra nytta av 

det, ur ett företagsperspektiv? Enligt Mårtenson (2009) är en av de viktigaste aspekterna att 

konsumenterna blir villiga att betala mer för den produkt, vara eller tjänst som just detta företag 

erbjuder. En annan viktig del är de känslor och associationer som det väcker hos konsumenten. 

Värme, spänning, nöje, säkerhet, social acceptans och självrespekt är exempel på positiva 

associationer som kan kopplas till starka varumärken. När en konsument känner så starkt för ett 

varumärke, skapas också en nära relation till företaget. När vi människor ingår i vad vi tycker är 

hälsosamma relationer, gör vi också allt för att rättfärdiga och stärka dessa genom vårt beteende. 

För ett företag kan detta innebära att konsumenterna blir mer toleranta/förlåtande, mer villiga att 

kompromissa, partiska i sina uppfattningar om olika märken och slutligen mer benägna att göra 

attributionsfel. Människan fungerar helt enkelt så att då vi har en stark relation till ett varumärke 

så gör vi allt vi kan för att inte se de brister som finns med det (Mårtenson 2009). 

Berqvist & Bech-Larsen (2010) menar att en stark relation till ett varumärke i sin tur kan ge 

upphov till vad de kallar för brand love. Brand love är att relativt nytt begrepp inom 

marknadskommunikationen, men som på senare år fått mer och mer uppmärksamhet av både 

akademiker och praktiska utövare. Brand love innebär ett emotionellt engagemang i ett 

varumärke, vilket påverkar många viktiga marknadsföringsvariabler positivt, framför allt lojalitet 

och word-of-mouth (Bergqvist och Bech-Larsen 2010).   

Hur gör vi då för att etablera ett framgångsrikt varumärke? Jo, genom marknadskommunikation. 

Det låter enkelt men i verkligheten innefattar detta en rad processer och beslut som varje företag 

måste arbeta hårt med för att lyckas. Marknadskommunikation består av de medel och verktyg 

som företag använder sig av för att informera, övertyga och påminna konsumenterna, direkt eller 

indirekt, om de produkter och varumärken de säljer (Keller 2009). Keller menar att 

marknadskommunikation kan ses som företagets ‖röst‖. Företagets röst har till uppgift att 

etablera en dialog mellan företaget och dess konsumenter och på så sätt också stärka relationen 

mellan dem. Enligt Coulson-Thomas (1994) kan kommunikation kan vara både informativ 

och/eller av övertygande karaktär. Målet med en informativ kommunikation är helt enkelt att 
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informera och att öka kundens medvetenhet, medan en övertygande kommunikation syftar till att 

påverka målgruppens attityd eller beteende (Coulson-Thomas 1994). Hoeffler och Keller (2003) 

beskriver hur aktiviteterna inom marknadskommunikationen varierar allt ifrån reklam, PR, 

konsument- och handelskampanjer till evenemangssponsring och personlig försäljning. Det är 

även viktigt att komma ihåg att konsumenter präglas av sin egen vilja eller förmåga att kunna in 

ett meddelande. (Hoeffler och Keller 2003).  

Marknadskommunikation tillåter alltså företag att sammanlänka sitt varumärke med 

konsumenter, andra varumärken, platser, arrangemang, erfarenheter, känslor och föremål. Det 

kan också skapa erfarenheter och bygga kort- och långsiktigt hållbara relationer. Genom att 

fastställa ett varumärkes position i konsumenters medvetande, bygger marknadskommunikation 

också värde för företagen (Xueming och Naveen 2006). 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Immateriella resurser får en allt viktigare roll för företagen. De har framför allt en viktig roll i att 

differentiera företagen och att skapa konkurrensfördelar gentemot andra (M'zungu, Merrilees och 

Miller 2010). Ett företags immateriella tillgångar innefattar organisatoriska funktioner, 

kompetens, skicklighet, teknologi samt den kanske viktigaste tillgången – varumärket.  

Ett problem inom marknadsföringen kan vara att många företag inte ser varumärket som en 

tillräckligt stor konkurrensfördel, utan att de lägger största fokus på produkten (Keller 2003). 

Keller menar att det är viktigt att skilja på produkter och varumärken. Konkurrensen på många 

marknader handlar till största del om mervärden, då de flesta företag idag klarar av att tillverka 

produkter som fyller det funktionella förväntningarna (Keller 2003).  Den mycket respekterade 

marknadsföringsforskaren Ted Levitt (1960) instämmer, och han argumenterar också för att 

konkurrensen inte handlar om vad företag producerar i sina fabriker, utan vilka attribut de adderar 

till sina produkter. Det kan handla om förpackning, olika former av service, reklam, 

konsumentråd, finansiering eller leveransavtal som kunder uppskattar (Lewitt 1960). Flera 

författare betonar att varumärket många gånger är en starkare konkurrensfördel än själva 

produkten.  

Mårtenson (2009) pekar på hur svårt det är att differentiera produkter i design och tillverkning. 

Hon menar också att de flesta ledande företags produkter i stort sett är likvärdiga. Den rådande 

konkurrensen på dagens marknader (såväl business to business som business to consumer) 

innebär att det ett företag erbjuder en kund eller konsument, kan även andra företag producera. 

Det är därför svårt att enbart konkurrera genom den produkt, vara eller tjänst som ett företag 

erbjuder.  Konkurrensen gör det allt svårare för företagare att differentiera sitt varumärke baserat 

på funktionella aspekter hos produkten. Det blir viktigare att se möjligheterna till att skapa en 

varumärkespersonlighet i form av associationer och symboler knutna till varumärket (Mårtenson 

2009). 

Många författare är eniga om att varumärkesutveckling får en allt viktigare roll i företagen, både 

Aaker och Joachimsthaler (2000) och Kapferer (2005) påtalar detta. Samtidigt finns det knappast 

något tydligt svar inom forskningen, hur varumärken eller byggandet av de, bör utvecklas på 

moderna, interaktiva marknader (Keller 2009);(Schultz och Patti 2009). Enligt författarna finns 

det anledning att ifrågasätta de traditionella strategierna för varumärkesbyggande som handlar om 

att lägga tonvikten på massmediala tekniker så som reklam och säljfrämjande. Marknaden ser 

idag annorlunda ut och konsumenterna har en ökad tillgång till information om varumärken, 

produkter och företag, framförallt via digitala och sociala nätverk.  

Nya perspektiv behövs därför för att öka förståelsen för varumärkesbyggande i denna 

föränderliga kommunikation med konsumenterna. Här ser vi ett rådande problem idag som vi 

fortfarande inte fått klarhet i. Dessutom kommer utvecklingen av nya sätt att kommunicera 

fortsätta vilket, enligt vår uppfattning, kommer att öka tyngden av varumärkesbyggande åtgärder.    

En mycket viktig fråga och problem i detta sammanhang är varför inte fler företag inser värdet av 

investeringar i varumärket? De Chernatony (2006) anser att många företag inte inser värdet av ett 

välmående varumärke. Företagen saknar tålamod att över tid bygga upp ett starkt förtroende 

bland konsumenterna (de Chernatony 2006). De flesta chefer talar idag om varumärkesbyggande 
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och om att deras varumärkeskapital ses som en mycket viktig tillgång för företaget. Forskningen 

tyder dock på att åtgärderna inte är förenliga med vad som uttrycks. Företagen talar om att bygga 

upp ett starkt varumärke, men jobbar inte därefter (Keller 2003). Aaker (1992) menar att detta 

beror på att de flesta chefer har för stort fokus på kvartalsrapporter, till stor del på grund av 

trycket på att leverera på kort sikt. Har företagsledare denna kortsiktiga syn, kommer således 

varumärkesbyggande åtgärder att drabbas. Traditionellt så har de sett på 

marknadskommunikation ur ett ettårsperspektiv, dvs. kortsiktigt. Mycket av litteraturen präglas 

också av detta korta, kampanjinriktade perspektiv. Ett sådant perspektiv innebär enligt 

Mårtensson (2009) att företagsledare inte ser behovet av att samordna och integrera de olika 

kampanjerna. Ett längre perspektiv behövs därför för att kunna arbeta effektivt med att bygga upp 

starka varumärken (Mårtenson 2009). Aaker (1992) anser att varumärkesbyggande åtgärder faller 

i skymundan på grund av att dessa insatser är så pass svåra att mäta (D. A. Aaker 1992).  

Många omständigheter har förändrats för företagen och byggandet av varumärken. Konkurrensen 

har hårdnat och kraven på professionalism har höjts. Fredlund (2006) påpekar att de flesta 

produktlanseringar misslyckas i bruset, och att endast ett fåtal aktörer verkligen når framgång. 

Hon menar att denna utveckling leder till att många företag tvingas flytta sina 

marknadsföringsbudgetar från den traditionella marknadsföringen till nya 

kommunikationskanaler och säljstöd. Med andra ord måste företagen lägga större fokus på att 

skapa och vårda sina varumärken. Kunskap, engagemang och långsiktighet blir därmed viktiga 

verktyg för företagen att fokusera på (Fredlund 2006).  

Marknadskommunikationens utveckling och betydelse betonas inte enbart i forskningsartiklar. 

Ulf Strömqvist, vd på företaget Hilanders och ordförande i Sveriges kommunikationsbyråer valde 

i en artikel inför riksdagsvalet 2010 att betona marknadskommunikationens del i svenskt 

näringslivs framgångar, samt att lyfta ämnet som politisk fråga. Strömqvist menar att ett 

professionellt, konsekvent och uthålligt arbete med att bygga starka och välpositionerade 

varumärken är livsnödvändigt för alla företag med framtidsambitioner. 

Marknadskommunikationen är enligt Strömqvist en internationellt framgångsrik och erkänd 

mångmiljardindustri som negligeras i svensk politik (Strömqvist 2010). 

  

Även Carin Fredlund, författare och krönikör på DI presenterar sin syn på 

marknadskommunikationens betydelse och dess koppling till varumärket. Enligt Fredlund (2010) 

är det känslorna som styr valet av produkt. Att skapa en stark emotionell relation till kunderna, 

kompletterat med en reklam på hög, kreativ nivå, leder enligt Fredlund till en högre köplust bland 

konsumenterna. I sin artikel ‖Känslan styr över förnuftet‖, tar Fredlund stöd av författaren och 

forskaren Michael F Cramphorn. Hon menar att utifrån hans studier kan vi utläsa att för att 

marknadskommunikation ska ge effekt, så ska den stärka de känslomässiga relationerna mellan 

varumärket och kunderna. Rationella argument och presentation av fakta blir då överflödiga. Det 

viktigaste är alltså att vi som konsumenter gillar reklamen, framförallt personerna i den, vilken 

grad av underhållning vi upplever och andra faktorer som musik och miljö (Fredlund 2010).  

Ett tydligt problem för marknadskommunikation och investeringar i varumärket är svårigheterna 

med att mäta resultatet av det. Detta kan göra att marknadskommunikationen blir lidande, 

speciellt i företag som har begränsat med tillgångar. Många företag väljer att prioritera kortsiktiga 

mål, där finansiella mått kan ge tydliga svar på effekterna av investeringar (Mårtenson 2009). En 

artikel ifrån DI (2010) visar att de svenska företagens samlade investeringar i 
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marknadskommunikation minskade med 11 %, motsvarande 7 miljarder kronor mellan 2008 och 

2009 (Dyberg 2010). Detta kan vara en indikation på att marknadskommunikationen ofta är den 

del de svenska företagen först ser över i svåra ekonomiska lägen.  

Även om det är svårt, så går det att mäta effekterna av ett starkt varumärke. Interbrand är ett 

konsultföretag som arbetar med att bygga upp och bevara varumärkesvärden. Företaget startades 

1974 och är idag branschens största konsultfirma. Varje år gör Interbrand en mätning av värdet 

på världens största varumärken. För att vidare understryka vikten av att arbeta med 

varumärkesbyggande processer kan vi se på följande siffror ifrån Amerikanska Interbrand 

(varumärkets värde är i miljarder US dollar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Best Global Brands 

Anmärkningsvärt i figuren är att nio av de tio högst rankade varumärkena är amerikanska. Vår 

uppfattning är att företag i USA, som också kallats för ‖marknadsföringens hemland‖ tidigare 

insett värdet av ett starkt varumärke än företag i Europa. Marknadsföring och kommunikation 

upplevs ofta ha en mycket stark tradition just i USA. Ett exempel på detta är de fantasisummor 

som företag varje år satsar på marknadskommunikation i samband med Super Bowl, finalspelet i 

amerikanska fotbollsligan NFL. Under Super Bowl XLII 2011 kostade ett trettiosekunders 

reklamklipp i amerikanske tv, över 20 miljoner svenska kronor. Detta är reklamplatser som 

internationella varumärkesgiganter slåss om då över 100 000 000 amerikaner följer matchen live 

varje år (Thomasch 2011).  
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En intressant aspekt vi kan se i figuren är hur relativt nya IT-relaterade företag som Google 

snabbt etablerat sig och idag kan mäta sig med gamla giganter som McDonald’s. Som vi nämnde 

i bakgrunden innebär den snabba utvecklingen av den digitala världen både utmaningar och 

möjligheter för företagen. Google är ett utmärkt exempel på hur företag snabbt kan växa och 

bygga ett enormt starkt varumärke genom att utnyttja de digitala marknadsföringskanaler som 

internet idag erbjuder. 

Viktiga aspekter i byggandet av varumärken är planering och tid. Många författare betonar vikten 

av att arbeta med varumärkesstrategier redan i ett tidigt stadium. Att strategiskt bygga sitt 

varumärke har avgörande betydelse för en framgångsrik etablering av ett nytt företag. Det hjälper 

värvandet av nya kunder, stärker lojaliteten hos den befintliga och bygger upp företagets rykte 

(Rode och Vallaster 2005). 

Trots att de flesta forskarna är överens om att varumärkesstrategier är viktigt för nystartade 

företag så finns det få beskrivningar över hur de bör gå tillväga. Forskningen kring varumärken 

och små företag är fortfarande i begynnelsen (Krake 2005); (Boyle 2003). Det saknas 

beskrivningar på varumärkesbyggande aktiviteter och hur de kan förväntas tillämpas (Juntunen, 

o.a. 2010).  

Hoeffler & Keller (2003) poängterar att företagen behöver bättre information i beslutssituationer 

som rör strategiska beslut för nyetablerade varumärken. De menar att forskningen borde 

undersöka optimala strategier för nya och mindre kända varumärken att slå sig in på marknaden. 

Sådana strategier behövs för att bättre kunna konkurrera med etablerade varumärken med högt 

varumärkeskapital. 
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1.3 Formulering av forskningsfrågor  
 

Vår studie är uppdelad i två delar enligt nedan: 

 

1.3.1 Del 1  

 

I första delen fokuserar vi på hur företag jobbar då de bygger och upprätthåller sitt varumärke. 

Syftet med denna del är att försöka skapa oss en bild av hur företag går till väga för att skapa sitt 

varumärke. Vi ämnar studera likheter och skillnader och om det finns faktorer som påverkat 

företagens varumärkesbyggande på ett positivt eller negativt sätt. På så sätt kan vi 

förhoppningsvis hitta mönster som binder samman företag som lyckats med att skapa ett starkt 

varumärke. Vi anser det också intressant att studien inrymmer ett företag som är relativt nystartat, 

för att på så sätt kunna studera eventuella skillnader i varumärkesbyggande mellan äldre och 

nyare företag. Detta är en aspekt vi bör ta hänsyn till då den tekniska utvecklingen tillåtit 

marknadsförare använda sig av en mängd nya redskap i sin marknadskommunikation. 

 

1.3.2 Del 2 

 

Syftet med del två är att hitta eventuella mönster och peka på viktiga strategiska möjligheter för 

nya företag att använda sig av i sin strävan att skapa ett långsiktigt lönsamt varumärke. Vi tror att 

arbetet med att bygga varumärken i företag präglas i hög grad av ett individuellt tänkesätt. 

Samtidigt tror vi att det alltid går att lära av framgång, vare sig det gäller personer eller företag. 

Sammanfattningsvis är del ett av studien en process som i slutändan syftar till att ge oss de 

nödvändiga verktyg vi behöver för att bygga del två. 
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1.4 Syfte 
 

Målet med studien är att rikta in oss på vad som skapat framgång hos välkända varumärken och 

hur deras erfarenheter kan hjälpa andra företag. Vi syftar också till att påvisa betydelsen och 

effekterna av att arbeta konsekvent och uthålligt med varumärkesbyggande processer. 

 

1.5 Problemformulering  
 

Hur går företag inom konfektionsindustrin tillväga för att skapa starka varumärken, och hur kan 

detta arbetssätt appliceras på andra företag? 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Varumärken existerar inom alla områden och branscher. Det föll sig därför naturligt för oss att 

avgränsa oss till en typ av företag som vi ansåg vara både lämpliga för studien, samtidigt som de 

var verksamma inom ett område som intresserar oss. Således riktade vi in oss på företag som 

arbetar med att kommunicera budskap via känslor, föreställningar och attityder. En passande 

bransch ur detta perspektiv är konfektionsindustrin.  

Inom marknadskommunikation skiljer författare ofta på corporate-brand och product-brand. 

Corporate brand eller ‖firmamärke‖ är ett varumärke uppbyggt kring ett företag till skillnad mot 

en enskild produkt eller tjänst. I denna uppsats kommer vi att i första hand behandla synen på 

corporate-brand.  

 

1.7 Accessmöjligheter 
 

Våra möjligheter till insamling av data har varit mycket goda. Borås är sedan många år tillbaka 

känt som Sveriges textilstad nummer ett med många aktiva och framgångsrika företag inom 

branschen. Den lokala förankringen har skapat goda möjligheter för oss att kunna säkerställa de 

underlag vi behöver för studien.  
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2 Metoddiskussion 
 

 

Syftet med metodkapitlet är att ge en insikt i hur vi ur er ett mer vetenskapligt sett gått tillväga i 

vår studie. Vi börjar med en redogörelse för strategier, design och datainsamling. Vi kommer 

även att diskutera urvalet av respondenter och eventuella svagheter som kan kopplas till 

områdena. Metoddiskussionen avslutas med ett resonemang kring validitet och reliabilitet. 

 

 

2.1  Forskningsstrategi          
 

Vi har använts oss av en kvalitativ forskningsstrategi, där tonvikten ligger på ord snarare än på 

kvantifiering (Bryman 2009). Ett tolkande synsätt beskriver studiens kunskapsteoretiska 

inriktning. I studien presenteras specifika versioner och slutsatser av verkligheten som inte kan 

betraktas som slutgiltiga. Därmed kan resultaten inte uppfattas som definitiva på samma sätt som 

i en kvantitativ studie. Denna uppfattning att forskares beskrivningar av den sociala verkligheten 

utgör konstruktioner, är en del av konstruktionismen. Konstruktionismen beskriver studiens 

ontologiska ståndpunkt (Bryman 2009).  

En kvalitativ studie syftar också till att samla ihop en stor mängd data baserat på ord, text, och 

symboler. Den insamlade datan ska sedan i sin tur beskriva eller representera människor, 

handlingar och händelser i vår sociala verklighet (Christensen, o.a. 2001). Christensen et al. 

(2001) betonar vikten av att försöka tyda olika mönster när forskare arbetar med kvalitativ data. 

Relevansen består i att låta centrala nyckelord och begrepp beskriva den data du arbetar med på 

ett utmärkande sätt. För att möjliggöra detta utgår den kvalitativa analysen från tre överlappande 

processer som Christensen et al. (2001) kallar reduktions-, struktur- och visualiseringsprocessen. 

 

2.1.1 Deduktion 

 

Om forskare använder sig av den deduktiva teorin börjar de i teorin och formulerar hypoteser. 

Därefter gör de en datainsamling och får fram resultat. När de har gjort detta bekräftar eller 

förkastar de hypoteserna och gör sedan eventuella omformuleringar av teorin. Utifrån det de fått 

fram från teorin inom ett visst område och de överväganden som ställs, så kan författaren 

deducera eller härleda en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning (Bryman 

2009). Bryman (2009) anser att det i hypotesen bör ingå begrepp som ska översättas till 

‖forskningsbara‖ företeelser. Han anser också att forskaren vid deduktion måste vara skicklig på 

att deducera och översätta hypotesen till operationella termer. Vår undersökning är inte av ren 

deduktiv karaktär. 
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2.1.2 Induktion 

  

Enligt Bryman (2009) går induktion åt motsatt håll om det jämförs med deduktion. Här kopplar 

forskaren istället tillbaka observationerna/resultaten till teorin och tidigare forskningsresultat på 

området. Vår undersökning är inte av ren induktiv karaktär. 

 

2.1.3 Abduktion         

                 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att de flesta fallstudier troligtvis är abduktiva. Abduktion 

ligger i gränslandet mellan deduktion och induktion och innehåller drag av båda. I denna strategi 

skapar forskaren ett tolkningsmönster utifrån ett fall, som de sedan styrker genom resultat från 

andra undersökta fall (Alvesson och Sköldberg 2008). Alvesson & Sköldberg (2008) poängterar 

dock att forskaren inte kan se denna strategi som en ren hopslagning av deduktion och induktion. 

Abduktion innehåller nämligen fler moment. Författarna menar att abduktion inkluderar 

förståelse för det studerade fallet till skillnad från deduktion och induktion. Likt induktion, så 

utgår abduktion från empirin, men strategin tillåter också forskarnas olika förföreställningar 

(Alvesson och Sköldberg 2008).  

Alvesson & Sköldberg anser att forskare ska använda teorilitteraturen som inspirationskälla för 

att få förståelse för problemets övergripande tolkningsmönster. Den abduktiva strategi som vi 

använt oss av tillåter oss att arbeta med en iterativ process, vilket ger oss utrymme för 

omtolkningar av våra tolkningsmönster. Detta arbetssätt medför att vi ständigt växlar mellan teori 

och empiri.    

 

 

 

 

 

  



12 

 

2.2 Undersökningsdesign 
 

Undersökningsdesignen syftar till att beskriva den metod vi arbetat med i analysen av de data 

som i sin tur framkommit i den empiriska delen av studien. Den lyfter också fram de olika 

dimensionerna i forskningsprocessen, deras roller i förhållande till varandra och deras betydelse 

för studien.  

 

2.2.1 Fallstudieansats  

 

Vi har använt en fallstudieansats. Ansatsen har använts för att kunna tränga igenom ytan på de 

utvalda företagen och skapa en djupare förståelse. Vidare har den använts för att skapa den 

förståelse som vår studie kräver för att få fram givande svar. Fallstudien baseras på både 

kvalitativa och kvantitativa sekundär- och primärdata. Vi har inte genomfört några statistiska 

generaliseringar, då vi inte söker efter statistisk representativitet då vi gör våra urval av fall. Vi 

söker istället det Christensen et al. (2001) kallar informationsrika och förståelsegenererande fall. 

Däremot gör vi analytiska generaliseringar där vi vill lyfta fram generella mönster som ökar 

läsarens förståelse för de komplexa samband som råder.   

Det är viktigt att vara medveten om att en analytisk generalisering inte på något sätt bör kallas en 

absolut sanning, utan bör istället ses som en arbetshypotes som både kan förändras och/eller 

utvecklas. Vi har i studien använt oss av olika former av datakällor. Förutom intervjuer med 

marknadsförare och chefer, har vi också analyserat olika typer av sekundärdata som exempelvis 

skriftlig dokumentation, bilder och symboler. Det har alltså inte funnits några givna mallar eller 

regler för hur datan ska samlas in. Datainsamlingen har anpassats under studiens gång för att öka 

förståelsen för det specifika fallet. Bryman (2009) hävdar att en kvalitativ fallstudie tenderar att 

vara induktiv, vilket inte stämmer överens med vårat abduktiva tillvägagångssätt. Vi har däremot 

i likhet med induktion återknutit insamlad data till etablerade teorier (se kapitel 2.3 

Datainsamlingsteknik). 

 

2.2.2 Svagheter i ansatsen 

 

Det gäller att vara medveten om de svagheter som en fallstudie kan ha. En fallstudieansats är till 

sin struktur delvis ostrukturerad, vilket är en förutsättning för att forskaren ska kunna tränga in i 

fallet och kunna bearbeta problemet. Brist på struktur anses vara ansatsens största svaghet 

(Bryman 2009). När det inte finns någon given väg att följa, går det att hamna fel och misstag 

kan därmed begås. Det är dessutom lätt att drunkna i data eller dra förhastade slutsatser som 

saknar grund i datamaterialet (Christensen, o.a. 2001). Det kan också finnas en svårighet att nå 

det djup som önskas, då forskare i vissa fall endast förmår att ‖krafsa‖ på ytan. Detta har också 

med accessmöjligheterna att göra (se avsnitt 1.7 Accessmöjligheter). Således ställer en fallstudie 

höga krav på författarna.  
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2.2.2.1 Subjektivitet 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara alldeles för subjektiv. Kritiken går ut på att 

undersökningar tenderar att bli alltför impressionistiska, vilket innebär att kvalitativa resultat i 

stor utsträckning bygger på forskarens egna uppfattningar om vad som är viktigt och 

meningsfullt. Kritiken hävdar också att det finns en risk i att forskaren utvecklar ett personligt 

förhållande till undersökningspersonerna (Bryman 2009).  

För att försöka undvika subjektivitetsproblemet har vi låtit andra personer granska resultaten och 

slutsatserna som dragits utifrån intervjuerna. På så sätt har vi försökt försäkra oss om att 

resultaten inte uppfattats på ett helt annat sätt hos en oberoende part.  

 

2.2.2.2 Generalisering 

 

Kvalitativa forskningsresultat kan ibland vara svåra att generalisera utöver den situation i vilken 

de produceras, det vill säga under själva intervjutillfället. Kritikerna hävdar främst att det kan 

uppstå problem då forskaren genomför observationer eller ostrukturerade intervjuer med ett litet 

antal individer och/eller område. Resultaten riskerar då att inte kunna överföras eller tillämpas på 

andra områden. Det är viktigt att betona att svaren i en kvalitativ intervju inte är representativt för 

en hel population. Tanken med en kvalitativ studie är dock inte detta, utan att istället att 

generalisera resultaten till en teori (Bryman 2009). 

För att åstadkomma en studie där resultaten i så hög grad som möjligt kan generaliseras till andra 

områden, har vi valt att vara extra noggranna i vår bedömning av avgränsningar i studien (Kapitel 

1.6). Vidare har vi i syfte och urval (Syfte 1.4, Urvalsstrategi 2.4) preciserat resultatens 

användningsområden och tillämpning. 

 

2.2.2.3 Transparens 

 

I alla forskningsstudier är det viktigt med ett mått av transparens. Med detta menas att 

information om planering och genomförande är tydligt beskrivet (Bryman 2009). Bryman (2009) 

hävdar att det i kvalitativa forskningsrapporter ibland kan vara svårt att slå fast vad forskaren 

gjort, eller hur denne kommit fram till sina slutsatser.  

Vi har valt att vara extra tydliga med kapitlet om urvalsstrategi (2.4), där vi presenterar intervju- 

och urvalsmetod, avgränsningar samt hur genomförandet av intervjuerna gått till. Även 

analyskapitlet (se kapitel 2.3 Analys av data) syftar till att ge läsaren en insikt i hur analysarbetet 

med datamängden gått till och hur vi därmed kommit fram till våra slutsatser.   
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2.2.2.4 Värderingar 

 

Värderingar syftar till att studien i viss mån kan komma att påverkas av forskarens personliga 

åsikter och känslor. Det anses idag omöjligt för en forskare att ha fullständig kontroll över sina 

värderingar. Detta kan innebära att forskare inte alltid är objektiva och värderingsfria i sin 

forskning. En forskares personliga värderingar kan därför dyka upp överallt i 

forskningsprocessen, bland annat i val av forskningsområde, utformning av forskningsfrågor, val 

av metod, undersökningsdesign och teknik för datainsamling, analys och tolkning av data och i 

slutsatserna (Bryman 2009).  

Enligt Bryman finns det en ökad risk att forskare som bedriver kvalitativa undersökningar i form 

av djupintervjuer, utvecklar en personlig relation eller känsla av samhörighet med deltagarna i 

studien. Detta kan störa forskningsprocessen och göra att forskaren har svårt att skilja sin roll 

ifrån de åsikter och attityder som deltagarna har. 

 

2.3 Datainsamlingsteknik 
 

Vår metod för insamling av data präglas till stor del av grounded theory (Bryman 2009). Vi har i 

stort sett följt de steg som presenteras i teorin. Utifrån teorin har vi börjat med en generell 

frågeställning och beskrivning, varefter relevanta företag och personer valts ut. I inledningsskedet 

av datainsamlingen har den vetenskapliga problemdiskussionen till stor del legat bakom de frågor 

vi utformat för de genomförda intervjuerna. Sedan har en datainsamling skett som följts upp av 

en kodning som skett på en öppen nivå (mer om detta i kapitel 2.3.1 Analys av data). Insamlingen 

av data har i hög grad präglats av ett iterativt tillvägagångssätt där det funnits en återkommande 

samverkan mellan insamlingen och analysen av data. Datan har kontinuerligt utvärderats och 

kompletterats då vi funnit kategorier som behövt mer underlag. Även teorin har under arbetets 

gång omarbetats och utvecklats för att på så sätt fått en bättre akademisk tyngd och relevans. 

 

2.3.1 Analys av data 

 

Även vår analysstrategi baserar sig till stor del på grounded theory. Vi har kodat materialet på så 

sätt att vi organiserat datan efter viktiga rubriker, dimensioner och nyckelord som varit extra 

relevanta för den vetenskapliga ansatsen i studien - problemdiskussion samt formulering av 

forskningsfrågor. Vi har använt oss av en öppen kodning som går ut på att bryta ner, studera, 

konceptualisera och kategorisera data. Därefter grupperas dessa och skapar kategorier som anses 

ha extra relevans för studien (Bryman 2009). 
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2.3.2 Den analytiska dimensionen 

 

Vår undersökning har en dimension som Christensen et al. (2001) beskriver som smal och djup. 

Med detta avses att genomföra en undersökning som studerar få fall, men med desto fler 

variabler. Till skillnad från en bred och ytlig undersökning, som syftar till att undersöka få 

variabler på många respondenter, har vi istället studerat få respondenter mycket ingående. Vårt 

syfte med denna djupdykning är att vi på detta sätt ska kunna tränga igenom ytan och på så sätt 

skapa en bättre förståelse för de underliggande mönster och orsaker som förklarar varför vissa 

saker är som de är. Då vi sökt data av kvalitativ karaktär har vi genomfört så kallade fallstudier 

eller kvalitativa studier (Christensen, o.a. 2001). 

När vi bestämde vilken typ av ansats vi skulle ha, var vi tvungna att bestämma tidsdimensionen. 

Istället för att studera över tid kommer vi att studera problemet vid en viss tidpunkt, alltså en s.k. 

ad hoc undersökning. Vi skapar alltså en stillbild av verkligheten. Christensen et al. (2001) 

poängterar dock att alla undersökningar ses som en process och att forskaren inte ska stirra sig 

blind på skillnaden mellan återkommande och ad hoc undersökningar, men att det är av betydelse 

att forskare ser skillnaden i hur de behandlar tiden.  

 

2.4 Urvalsstrategi 
 

Urvalsstrategin är utformad efter en teoretisk urvalsprincip vilket förespråkas att användas i 

samband med synsättet på kvalitativ dataanalys utifrån grounded theory (Strauss & Corbin 2008). 

Teoretiskt urval görs i syfte att upptäcka kategorier och dess egenskaper samt att påvisa hur 

relationen mellan de kan bidra till en teoribildning inom området. I det teoretiska urvalet ingår 

bland annat att samla in, koda och analysera data (Bryman 2009). Den teoretiska urvalsprocessen 

ger en överskådlig bild över de viktigaste stegen i det teoretiska urvalet. Dessa har utgjort ett 

viktigt stöd för studien och utformandet av den. Processen inleds med en generell frågeställning 

och teoretiskt urval. Därefter följer en insamling av data samt analys till dess att en teoretisk 

mättnad uppnåtts. Vi har alltså fortsatt att bearbeta materialet och kategoriserat det till dess att 

inga nya begrepp eller andra relevanta data framkommit. Det sista steget i den teoretiska 

urvalsprocessen är genereringen av hypoteser som vi sedan anknutit till det teoretiska urvalet i 

syfte att skapa en teori inom området. 

Istället för att göra ett s.k. representativt sannolikhetsurval, har vi att gjort ett bedömningsurval, 

där vi fokuserar på företag som vi anser är informationsrika och meningsfulla, vilka kan hjälpa 

oss att ge svar på vårt problemområde. Detta har medfört att vi inte kunnat bidra med några 

statistiskt säkerställda slutsatser, men att vi däremot gjort en så kallad analytisk generalisering 

eller extrapolering baserad på hur väl den framväxande teorin – den konceptuella bilden– 

överrensstämmer med den del av verkligheten som vi undersökt (Christensen, o.a. 2001).  
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2.4.1 Urvalsmetod 

 

För att kort beskriva hur urvalet gick till så började vi med att välja ut och kontakta tio företag 

inom konfektionsindustrin. Samtliga företag förfogade över åtminstone ett varumärke som ansågs 

centralt för verksamheten. Företagen kunde också kategoriseras under ‖mindre‖, ‖mellan‖ eller 

‖större‖ baserat på omsättning och antal anställda enligt årsredovisningar. Kontakten skedde via 

mail och telefon. I inledningsskedet av studien genomfördes tre djupintervjuer vilka sedan 

kompletterades med ytterligare två intervjuer. 

Det var viktigt för studien att undersökningsföretagen var varierande i ålder, antal anställda och 

omsättning. Alla företagen fyllde på så sätt ett syfte. Gina Tricot’s storlek och otroliga tillväxt de 

senaste åren är förstås intressant. Morris är ett företag som genom en genomtänkt grundidé, 

snabbt etablerat sig jämte erkända modejättar som Ralph Lauren. Eton var viktigt för studien då 

det företaget har långa traditioner och en intressant historia. Oscar Jacobson har nyligen gått in i 

en ny fas där de genomför en föryngring av ett väletablerat varumärke och därmed möter en ny 

målgrupp. Slutligen anser vi det också viktigt att vi fick intryck från det unga, nystartade 

företaget, Provrummet.  

 

2.4.2 Intervjumetod 

 

Inom kvalitativ forskning skiljer forskare på fyra olika typer av intervjuer som är vanligast att 

genomföra. Till dessa hör fokusgrupper, gruppintervjuer, ostrukturerade samt semi-strukturerade 

intervjuer.  

Vi har uteslutande gjort intervjuer av semi-strukturerad karaktär. Dessa intervjuer kännetecknas 

av att forskaren har en lista eller intervjuguide över specifika teman som de vill diskutera. 

Deltagarna har till skillnad ifrån mer strukturerade intervjuer, en stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt. Frågorna som ställs behöver inte följa en självklar ordning utan kan variera i takt 

med svar och vad deltagaren diskuterar. Det lämnas också frihet att ställa frågor som inte finns 

med i intervjuguiden allt eftersom intervjun fortlöper. Det handlar då oftast om att följa upp svar 

eller att anknyta till tidigare ställda frågor eller svar (Bryman 2009). I en semi-strukturerad 

intervju är intervjuprocessen flexibel. Det innebär att tonvikten för forskaren ligger i att ta reda på 

hur deltagaren uppfattar och förstår frågor och händelseförlopp.  

 

2.4.2.1 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en uppsättning frågeställningar och teman som 

arbetats fram utifrån bakgrund, problemdiskussion och formulering av forskningsfrågor (se 

kapitel 1). Kombinerat gav dessa oss en intervjuguide som kunde täcka de viktigaste områdena 

för studiens syfte. Frågor och teman anpassades i viss mån efter företag och intervjuperson. Detta 

genomfördes för att ta hänsyn till hur olika företags siffror, budget eller andra inslag i hög grad 
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påverkar hur de arbetar med marknadskommunikation och sitt varumärke. På så sätt kunde 

intervjupersonerna bättre beskriva sin bild och upplevelse av verkligheten. 

 

2.5 Kriterier för att bedöma kvalitativa studier 

 
Det är viktigt att kunna göra rättvisa bedömningar av uppsatser och forskningsresultat. Därför 

finns det ett antal redskap forskare kan använda sig av. Validitet och reliabilitet är två vanliga 

begrepp inom forskning. De handlar i grunden om hur pass noggrann och nöjaktig forskaren är i 

sina mätningar, vilket pekar mot att större fokus mot dessa ligger i en kvantitativ undersökning 

(Bryman 2009). Bryman menar att det finns meningsskiljaktigheter om huruvida validitet och 

reliabilitet ska analyseras i kvalitativa studier. Svårigheten med att använda en direkt tillämpning 

av validitets- och reliabilitetskriterier är att det i kvalitativa studier är svårt att komma fram till en 

enda absolut bild av den sociala verkligheten (Bryman 2009). Lincoln och Guba (1985) menar att 

det kan finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av denna verklighet.  

Vi har på sätt och vis använt oss av validitet och reliabilitet, men har istället omformulerat dem, 

för att de bättre ska passa in på en kvalitativ studie. De har därför ersatts med trovärdighet och 

äkthet. 

 

2.5.1 Trovärdighet   

 

Trovärdigheten är uppdelat i fyra delkriterier nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att konfirmera. Vi använder dessa kriterier för att de underlättar en bedömning 

av en kvalitativ studie. Denna metod ger alltså läsaren ett bättre externt bedömningsunderlag. 

 

2.5.1.1 Tillförlitlighet 

 

Vi har under uppsatsens gång varit mycket noga med tillförlitligheten i våra slutsatser. Det är 

trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass 

acceptabel den är i andra personers ögon (Bryman 2009). Därför har vi gjort en så kallad 

respondentvalidering för att ta reda på om den sociala verklighet vi uppfattat stämmer överrens 

med respondenternas sociala verklighet. Innan vi färdigställde vår uppsats lät vi 

undersökningspersonerna granska vad vi kommit fram till. Detta bekräftade att vi förstått 

verkligheten på samma sätt som de personer som ingått i undersökningen. Detta är av allt att 

döma det bästa sättet att ta reda på om forskaren lyckats göra sin studie tillförlitlig. Dessutom kan 

tilläggas att vi spelat in och sedan transkriberat våra intervjuer, som inneburit att vi lyssnat på 

intervjuerna minst två gånger, vilket också minskar risken för feltolkningar. 
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2.5.1.2 Överförbarhet 

 

För att kunna bedöma överförbarheten i en kvalitativ undersökning kan det vara viktigt att 

producera fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur. Genom att forskare gör detta 

så menar Lincoln och Guba (1985) att de förser andra personer med något som de kallar för en 

databas med vars hjälp dessa personer kan göra en bedömning av överförbarheten till en annan 

miljö. Därför har vi varit noga med att ta med de relevanta detaljer som vi anser ökar 

överförbarheten. 

 

2.5.1.3 Pålitlighet 

 

Inom kvalitativ forskning hittar vi en motsvarighet till reliabilitet, nämligen pålitlighet. Bryman 

(2000) menar att forskarna, för att kunna bedöma pålitligheten måste anta ett granskande synsätt. 

Detta har vi antagit genom att vi kontinuerligt under arbetets gång fått synpunkter och hjälp av 

vår handledare, men också av andra uppsatsförfattare. På så sätt har uppsatsen ständigt blivit 

granskad med andras ögon, där dessa bedömt kvalitén, tillvägagångssätt och innehåll. 

 

2.5.1.4 Konfirmering 

 

Det fjärde kriteriet för trovärdighet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera. Vi har 

fokuserat på att visa att vi som forskare agerat i god tro. Vi har inte på något sätt medvetet 

blandat in egna värderingar eller teoretisk inriktning i våra slutsatser. Vi har skapat våra 

uppfattningar utifrån vår teoretiska referensram och arbetat utifrån de intervjuer vi genomfört. 

 

2.5.2 Äkthet         

 

Äkthet handlar till stor del om att skapa en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som 

respondenter och andra personer som medverkat i undersökningen haft (Bryman 2009). För att 

lyckas med detta har vi både använt oss av respondentvalidering (som beskrivs i avsnittet om 

Trovärdighet 2.5.2). Dessutom har vi för att skapa äkthet använt oss utav triangulering. Bryman 

(2009) förklarar triangulering på så sätt att forskare använder mer än en metod eller datakälla när 

de studerar sociala företeelser. Vi har i uppsatsen intervjuat fem olika företag för att skapa en så 

bra äkthet som varit möjligt under den tid vi fått till vårt förfogande. Med det i åtanke anser vi att 

vi fått en rättvis bild av verkligheten. 
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2.6 Källkritik 
 

Studiens insamlade data består av primär- och sekundärdata. Primärdata består av de genomförda 

intervjuerna med företagen medan sekundärdatan består av litteratur inom området för 

marknadsföring, i synnerhet marknadskommunikation. Sekundärdatan har till viss del hjälpt oss 

att skapa den helhetsbild av ämnet som krävts för att genomföra studien. Primärdatan har legat 

till grund för de svar som ges på forskningsfrågan i analys och slutsatser. I båda fallen av vår 

källkritik har vi antagit ett kritiskt granskande förhållningssätt. 

 

2.6.1 Primärdata 

 

I insamlingen av primärdata har vi tagit några faktorer i beaktning som vi anser är viktiga att 

tänka på innan datan analyseras. Intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär vilket 

innebär att respondenterna haft stor frihet till att utforma sina svar (Bryman 2009). Friheten har 

inneburit att vi varit noga med att beakta och ifrågasätta respondenternas objektivitet, eftersom de 

tillhör företag och respresenterar varumärken med höga anseenden. Vi utgår därför ifrån att 

samtliga respondenter varit bekväma och antagit ett objektivt synsätt i svar, åsikter och synsätt 

under intervjuerna. 

 

2.6.2 Sekundärdata 

 

Enligt Bryman (2009) är sekundärdata till stor nytta för samhällsvetenskaplig forskning och han 

betonar även nyttan som studenter har av den. En av fördelarna med att använda sekundärdata är 

att den ofta är mycket omfattande och att den har samlats in under kvalitativt sett goda 

förhållanden som en student sällan har möjlighet till (Bryman 2009). De sekundärdata som 

används i uppsatsen är i första hand hämtad från primära källor för att på så sätt försäkra oss mot 

eventuella feltolkningar av litteraturen. Då vi använt oss av sekundära källor, har vi i största 

möjliga mån försökt att gå tillbaka till ursprungskällan.  

 

 

 

 

 

 



20 

 

3 Teoretisk referensram 
 

 

I uppsatsens teoretiska referensram har texterna en tydlig koppling till våra delproblem. Här 

presenteras teorier som berör varumärken och dess beståndsdelar sett ur olika författares ögon. 

Kapiteltexterna är tänkt att ge läsaren en kartläggning över hur den vetenskapliga debatten kring 

ämnena förs. Kapitlet inleds med en presentation om hur varumärket definieras. Hur ett 

varumärke definieras skiljer sig relativt mycket mellan olika författare. Vi har därför valt att gå 

igenom en rad olika begreppsförklaringar för att sedan välja ut en som känns aktuell att fokusera 

på för dagens företag. Vidare består den teoretiska referensramen av en motivering till 

varumärkets betydelse. Därefter följer en genomgång av parametrarna Långsiktighet, IMC, 

Varumärkeskapital, Intern marknadsföring och Ledarskap. Dessa dimensioner är alla viktiga i 

varumärkesbyggandet. 

 

 

3.1 Definition 
 

Ett företag som arbetar med varumärket och byggandet av det är självklart i behov av en bra 

definition. Dels för företagets egen skull, dels för konsumenternas. Om ett företag saknar en klar 

bild över vad ett varumärke kan stå för och företräda, blir det svårt att övertyga konsumenterna 

om detsamma. Som vi tidigare nämnde så finns det en rad olika definitioner. Vi har tidigare 

berört AMA’s definition. Den har dock kritiserats av många författare för att vara alldeles för 

produktorienterad, med tonvikt på visuella funktioner för differentiering. Trots denna kritik har 

definitionen ändå använts av olika författare däribland Aaker (1991). Aaker definierar 

varumärken enligt följande: 

”A brand is a distinguishing name and/or symbol intended to identify the goods 

or services of either one seller or a group of sellers, and to differentiate those 

goods or services from those of competitors” (D. A. Aaker 1991) 

Nedanstående definition som också förespråkas av Keller (2003) och Fredlund (2006) har 

utvidgat begreppet varumärke: 

‖Ett varumärke är ett namn, term, design, symbol eller annan funktion som 

identifierar en säljarens vara eller tjänst, som skiljer sig från andra säljare‖ 

(Woods 2000) 

Här ser vi en viktig förändring från den ursprungliga definitionen, nämligen ‖en annan funktion‖. 

Formuleringen tillåter även immateriella tillgångar vara en del av differentieringen. Dock anser 

vissa författare att denna definition inte är fullständig. Fredlund (2006) menar att vi har ett 

bristande vokabulär vad gäller definitionen av varumärke och att vi fortfarande har fokus riktat på 

produktionen, istället för marknadskommunikationen. Det är ett starkt påstående, men ger 

samtidigt en bra diskussionspunkt åt diskursen varumärken. Fredlund för ett intressant 

resonemang och föredrar en definition där fokus ligger på tillgångar som exempelvis 
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kundlojalitet, upplevda känslor, image osv. Även Treffner & Gajland (2001) tar upp tillgångar 

och påpekar hur begreppet varumärke, i det svenska språket, används på ett sätt som innebär att 

människor inte sällan blandar ihop begreppen. Det kan leda till att företag inte förstår hur denna 

typ av immateriell rättighet kan utnyttjas på ett värdeskapande sätt. Det blir klart tydligare i 

engelskan (Treffner och Gajland 2001). Keller (2003) är inne på samma linje och definierar ett 

varumärke med faktorer som en stark märkeskännedom, rykte eller en framträdande roll på 

marknaden. En definition som innehåller dessa egenskaper fokuserar istället på varumärkets 

verkliga syfte nämligen differentiering (Woods 2000). En annan viktig del som Woods (2000) 

poängterar är att denna definition fokuserar på företagens perspektiv snarare än att betona 

fördelarna för konsumenten. Det står klart att det finns väldigt många definitioner och olika 

författare vill skapa sina egna. Vi avslutar med den definition som vi tycker sammanfattar och 

förklarar ett varumärkes olika attribut på ett bra sätt: 

”A successful brand is an identifiable product, service, person or place, 

augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant, unique, 

sustainable added values which match their needs most closely” (de 

Chernatony och McDonald 2003) 

Definitionen börjar med något vi kan identifiera. Produkt, service, person eller plats. För att ett 

varumärke ska kunna anspela på människors känslor, attityder, eller minnen så behöver vi kunna 

relatera det till något. Det kan vara en cola-burk eller en sandstrand i Thailand. Det viktigaste är 

att varumärket ger en stark association som vi kopplar samman till det. Engelskans augmented 

syftar till att förstärka eller att ge en utökad bild av något. Kan konsumenterna få dessa 

associationer presenterade på ett sådant sätt så att de upplever en unik nytta med just det 

varumärket, så har företaget lyckats. Med unik nytta menas att konsumenten upplever ett 

varumärkes fördelar som specifika och väsentliga just för hans eller hennes behov. 

 

3.2 Varumärkets betydelse 
 

Dagens fokus på att skapa, underhålla och bygga varumärken visar vilken stor betydelse det fått i 

näringslivet. Vi delar här med oss av två perspektiv som vi anser belyser varumärkets betydelse, 

företagsperspektivet, samt konsumentperspektivet. 

 

3.2.1 Företagsperspektiv  

 

Det har genomförts många studier om varumärken och dess betydelse för positionering, image, 

märkeskännedom, och lojalitet. De flesta fokuserar på vilka mervärden ett varumärke ger 

företagen och vilka fördelar det ger gentemot konkurrenter. Många författare (bl.a. Mårtensson 

(2009); Nilsson (2000); Keller (2003)) poängterar att de flesta produkter idag motsvarar 

konsumenternas förväntningar vad gäller funktion och prestanda och att det därför blir allt 

viktigare att positionera sig med ett starkt varumärke. Författarna menar att vi rör oss i en tid där 

varumärket är en av företagens viktigaste tillgångar. Vi ser också att många författare inom 
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området är starkt färgade av och refererar mycket till vissa större respekterade namn som Kevin 

Lane Keller, David A. Aaker, Philip Kotler m.fl.  

Tidigare forskning tyder på att det är av stor betydelse för företagen att skapa och underhålla ett 

starkt varumärke. Betydelsen av varumärken understryks av det faktum, vi tidigare nämnde, att 

varumärken idag är en av de mest värdefulla tillgångarna för företagen, både ur ett 

konsumentperspektiv och finansiellt perspektiv (Ambimbola 2010). Ambimbola (2010) menar att 

denna iakttagelse är självklar i alla ekonomier, särskilt på starka tillväxtmarknader som Indien 

och Kina, där vissa varumärken framträtt som ‖supervarumärken‖ inom sina sektorer. Med tanke 

på det ökade fokuset på varumärkets betydelse, har också litteraturen ökat proportionellt de 

senaste decennierna (Ambimbola 2010). Vidare påstår han att nya koncept och åtgärder av idéer 

ständigt utvecklas för att vi ska förstå och värdera den roll varumärken har. Med den tillväxt som 

skett inom detta område, så innefattar nu förståelsen kring varumärken utveckling, vård, 

utvärdering och underhåll – som alla ökar livslängden på ett varumärke och de tillgångar som 

hör till. Dessa tillgångar kan exempelvis vara rykte och företagsidentitet (Ambimbola 2010).   

Med globalisering, avregleringar, avskaffande av handelshinder och den stora konkurrensen som 

vi idag ser i näringslivet, så har ‖brand management‖ blivit nödvändigt för att klara av 

konkurrensen, samt för överlevnad (Sarkar och Singh 2005). 

“Creation of a brand and brand image is the ultimate endeavor of marketing 

today” (Sarkar och Singh 2005) 

Ett mycket talande exempel på varumärkets betydelse i det finansiella perspektivet var då det 

franska företaget Pernod Ricard lade ett bud på 55 miljarder kronor på Vin och Sprit. Budet var 

450 % högre än bolagets bokförda värde. Detta visade delvis hur högt Pernod Ricard värderade 

varumärket ABSOLUT (Bunge-Meyer 2011). 

 

3.2.2 Konsumentperspektiv 

 

Cato (2010) skriver i sin artikel ‖In Brands We Trust‖ om varför stora globala varumärken 

lyckats så bra med sin marknadskommunikation. Han menar att de lyckats till följd av att de 

påverkar konsumenter på ett känslomässigt och personligt plan. Cato anser att det i huvudsak 

handlar om att det tilltala människors starka behov av personlig identitet. Att anspela på frågor 

som ‖Vem är jag, vart passar jag in, hur uppfyller jag mina önskningar?‖. Varumärken hjälper 

oss på så sätt att skapa en egen identitet. Det belyser hur viktiga varumärken är för oss, då vi hela 

tiden formar våra köp efter vem vi är eller vill vara. Cato (2010) är alltså övertygad om att 

människor behöver varumärken då de förenklar våra val, lovar äkthet, ger njutning, intresse och 

en känsla av tillhörighet (Cato 2010) 

“Branding is about appealing to our need for personal identity. Who am I? 

Where do I fit in? How do I best target my hopes?‖ (Cato 2010) 

Keller (2006) utvecklar tankesättet och menar att en företagspersonlighet visar vad ett företag står 

för och hur det presenterar sig själv. Personligheten är en stor del av varumärket och kan 

beskrivas som de mänskliga attribut ett varumärke kan tillskrivas. När företag talar om 
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varumärkespersonlighet ställer de sig ofta frågor som: ‖Om varumärket var en mänsklig person, 

hur skulle hon då vara, vad skulle hon göra, var skulle hon bo, vad skulle hon ha på sig, vad 

skulle hon tala om?‖. På så sätt förmänskligar de sitt varumärke. Med varumärkespersonlighet 

vill företag alltså skapa en fiktiv människa som konsumenter kan relatera till. Detta är återigen ett 

bevis på hur viktigt det är för konsumenter att kunna identifiera sig med varumärken (Keller 

2006).     

Fisher et al. (2010) fortsätter på resonemanget att varumärken reducerar risker för konsumenter. 

Varumärket identifierar tillverkaren. Konsumenten känner igen varumärket och aktiverar då sina 

kunskaper om det. Sedan använder de kunskaperna om vad de vet om varumärket, som kvalitet 

och andra särdrag och formar vissa förväntningar om funktion och andra fördelar. Alltså minskar 

den tagna risken för att göra felköp (Fisher, Völckner och Sattler 2010). På grund av att det är 

svårt att bedöma produktegenskaper och kvalitet på förhand, så kan konsumenten uppfatta en hög 

risk då denne ska köpa en produkt/tjänst. Ett sätt att hantera denna risk är då att välja kända 

varumärken, särskilt om konsumenten tidigare har goda erfarenheter av varumärket (D. A. Aaker 

1991). Varumärken skapar förtroende för det förväntade resultatet av produkten och ger 

konsumenten en viss förutsägbarhet av produktnyttan (Fisher, Völckner och Sattler 2010).  

Att varumärken blivit så viktiga att vårda idag bekräftas av all litteratur som finns på området. 

Forskningen har vuxit fram och drivits av namn som exempelvis Kevin L. Keller, David A. 

Aaker, Leslie de Chernatony, men också av mängder av mindre erkända forskare som svenskarna 

Carin Fredlund, Jan Treffner, David Gajland för att nämna några. 

 

3.3 Långsiktighet  
 

Något som återkommer inom varumärkesdiskursen är problematiken med långsiktighet. Flera 

författare bl.a. Aaker (1992) lyfter fram vikten av att tänka långsiktigt. Aaker belyser här 

chefernas problematik med att sätta upp mål och visioner för företagen. Investeringar för att 

skapa och upprätthålla varumärken är ofta svåra att motivera då många företag styrs av 

kortsiktiga, ofta finansiella mål.  

Problematiken med kortsiktigt perspektiv tas också upp av Chernatony (2006). Han menar här 

likt Aaker (1992) att det beror på att det kan ta relativt lång tid innan det verkligen ger avkastning 

(de Chernatony 2006). Chernatony (2006) ger också ett relativt vanligt exempel på företag som 

inte har tillräckligt tålamod. Han beskriver hur tillverkare överger sitt eget varumärke och ändrar 

istället sin varumärkes strategi till att bli leverantör till återförsäljares eget märke: 

“Companies become so entranced with their ability to price and sell in real time 

that they neglect investments in their brands’ long-term health” (Lodish och 

Mela 2007) 

 
Lodish & Mela’s (2007) forskning inom detta område visar också att företagen i sin 

marknadsföringsstrategi satsar allt för mycket på kort sikt och för lite på varumärkets långsiktiga 

hälsa. De anser att många överinvesterar i priskampanjer och underinvesterar i reklam, 

produktutveckling och nya distributionsformer. Författarna ger tre faktorer till varför företag idag 
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har ett kortsiktigt förhållningssätt. En av dessa är det överflöd av försäljningsinformation de idag 

har förmågan att samla in, vilket resulterar i kortsiktiga säljfrämjande effekter. Den andra faktorn 

är chefernas korta tid i företaget och deras press på avkastning. Den sista är att det är svårt att 

mäta investeringar i varumärket på lång sikt, vilket gör det svårare att motivera (Lodish och Mela 

2007). Lodish & Mela (2007) redogör också för skillnaderna mellan då företagen inte kunde 

inhämta data i realtid och idag. Den blev alltså en stor förändring i vad de fokuserade på då 

scannern kom. Företagen lade då mycket större fokus på riktade kampanjer än tidigare, då de i 

realtid har mycket större kunskap om sina kunder och sin försäljning. Lodish & Mela (2007) 

medger att dessa kampanjer i de flesta fall ger en skjuts i försäljningen, men att dessa effekter 

oftast är kortvariga. Därför gäller det att skapa en förståelse för hur kampanjer påverkar 

varumärken på lång sikt och göra vissa överväganden på kortsiktig säljmetodik.  

 

“Companies routinely overinvest in promotions and underinvest in advertising, 

product development, and new forms of distribution. As a result, powerhouse 

brands have been weakened, often beyond recovery” (Lodish och Mela 2007) 

 

Trots att det framkommer allt fler bevis för att vissa marknadsföringsstrategier ger långsiktig 

positiv avkastning så menar Lodish & Mela (2007) att företagen fortsätter att förvalta sina 

varumärken med ett kortsiktigt perspektiv. Chefer leder ofta företag över förhållandevis kort tid. 

Detta kan resultera i en olycklig utveckling för företagen. Varje chef som investerar i ny reklam 

eller produktutveckling i ett långsiktigt perspektiv, gynnar istället kommande chefers resultat och 

inte sina egna. Detta anser författarna vara ett problem. Denna situation förvärras även av att de 

flesta analytiker lägger oerhört stort fokus på företagens kvartalsrapporter då de värderar företag 

och ger råd till kunder (Lodish och Mela 2007).  

Lodish & Mela (2007) tar också upp problematiken med priskampanjer som vi varit inne på 

tidigare. Detta lyfts även fram av Keller (1999) där han menar att företag måste vara mycket 

försiktiga med sina priskampanjer då de försöker nå lojala kunder. Keller (1999) anser att det blir 

extra farligt då de gör prisökningar i samband med bristande marknadsföring. Han belyser 

därmed vikten av ett långsiktigt konsekvent agerande vad gäller marknadskommunikationen. Han 

ger också i denna artikel exempel på några varumärken som verkligen lyckats med att vara 

långsiktiga och konsekventa. Han nämner Coca Cola, Budweiser, Hershey och Marlboro som 

några företag som varit anmärkningsvärt konsekventa med sin marknadskommunikation. Keller 

(1999) menar att det kanske är ännu mer lärorikt att studera varumärken som varit inkonsekventa 

i sin kommunikation.  

Ett bra exempel på detta, enligt Keller, är Burger King som haft en rad olika budskap som några 

gånger träffat oerhört fel (Keller 1999). I mitten av 70-talet lanserade hamburgerkedjan en 

mycket lyckad kampanj som tryckte på det unika med deras hamburgare. Dessutom lyckades de 

lyfta fram att varumärket stod för god kvalité. Men efter denna kampanj led företaget under en 

20-årsperiod av misslyckade kampanjer och strategier för att stärka sitt varumärke (Keller, 1999). 

Det mest katastrofala av dessa var en kampanj som genomfördes 1985 som kostade företaget 

40 000 000 $. Den handlade om en nörd-liknande karaktär som var tänkt att vara den enda 

personen i Amerika som aldrig smakat på en Whopper-burgare. Denna kampanj drogs tillbaka 

efter endast tre månader. Under kommande år tappade Burger King allt fler marknadsandelar och 

omsättningshastigheten på chefer inom viktiga positioner var mycket hög. Dessutom genomgick 

företaget en rad reklambyråer som inte lyckades vända på den olyckliga trenden. Så småningom 
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lyckades Burger King hitta tillbaka och de lyckades genom ‖Get your burger´s worth‖-

kampanjen vända på den negativa trend de i många år lidit av. I detta exempel illustreras hur det 

kan gå för ett företag som inte jobbar långsiktigt och konsekvent med sin 

marknadskommunikation. Det är alltså oerhört viktigt att det är samma röst som talar under 

längre tid (Keller, 1999).  

I sina slutsatser kommer Keller (1999) fram till att effektiv varumärkeshantering kräver att 

företagen har en långsiktig syn på marknadsföringen. Om de intar ett långsiktigt perspektiv, så 

kan eventuella förändringar i marknadsföringen leda till att konsumenternas kunskap om 

varumärket eller dess image förändras, vilket kan påverka den framtida marknadsföringen 

negativt. Denna slutsats visar på betydelsen av en konsekvent marknadskommunikation. Således 

är det viktigt när företag tar marknadsföringsbeslut att överväga hur förändringar i 

varumärkeskännedom och dess image påverkas av dessa beslut, om det hjälper eller skadar 

företaget framöver.  

Dock är Keller (1999) noga med att betona att vissa förändringar kan vara väldigt bra för att hålla 

varumärket vid liv. Konsekvens innebär dock inte att marknadsförare bör undvika att göra 

eventuella förändringar i sitt marknadsföringsprogram. Tvärtom kan upprätthållandet av ett 

varumärke kräva många taktiska förändringar för att upprätthålla ett förtroende och visa i vilken 

riktning företaget är på väg. Keller (1999) utvecklar detta resonemang genom att förklara att det 

finns många sätt att skapa, behålla och förbättra en varumärkeskännedom eller image genom 

noggrant utformad marknadsföring. Vad som är mest effektivt för ett företag vid ett specifikt 

tillfälle kan variera stort. Det kan handla om prishöjningar eller prissänkningar, nya produkter 

osv. Trots förändringar som dessa så lyckas ändå vissa företag behålla ‖kärnan‖ i sina 

marknadsföringsåtgärder. En bidragande orsak till framgången för dessa varumärken är alltså att 

vissa centrala delar i marknadsföringen alltid finns kvar. Det kan till och med leda till det som 

Keller väljer att kalla ‖advertising equity‖, alltså vissa viktiga delar i marknadsföringen som 

konsumenter känner igen och som blir värdebyggande för varumärket (Keller 1999). 

 

3.4 IMC (Integrerad Marknadskommunikation) 
 

Under senare år har IMC vuxit fram som ett av de mest studerade och diskuterade områdena 

inom marknadskommunikation. Många författare vill gärna sätta sin prägel på ämnet. Varför vi 

har valt att ta upp IMC kan framför allt understrykas av Belch & Belch (2004), som menar att en 

av de stora orsakerna till den ökade betydelsen av IMC, är dess roll i arbetet med att utveckla och 

upprätthålla varumärke och varumärkeskapital. 

Mårtensson (2009) ger en beskrivning av IMC som den process där alla företagets avdelningar 

och funktioner samverkar för att på så sätt förmedla ett budskap till konsumenten. Hur detta 

budskap uppfattas kan sammanfattas i företagsimagen, vilken kan förbättras eller försämras 

beroende på hur kontakten mellan företagets olika delar sköts. Duncan (2002) beskriver även han 

IMC som en process som bygger kundrelationer vilket i sin tur bygger varumärken. Han menar 

att företaget måste vara integrerat internt för att varumärket ska kunna vara samordnat externt i 

kundens medvetande. En annan viktig del av IMC är att skapa en strategisk samordning av alla 

budskap så att de är koordinerade, konsekventa och på så sätt förstärker varandra (Duncan 2002). 
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Även Keller (2009) ser den integrerade marknadskommunikationen som ett sätt för företagen att 

mixa och matcha ett företags olika kommunikationsmöjligheter, för att på bästa sett uppnå en 

önskad image och kännedom i kundens medvetande.  

Aaker (2010) menar att mycket av felen som gjorts i samband med varumärkeshanteringen i 

organisationer, handlar om en snedvriden resursfördelning. Programmen för 

varumärkesbyggande processer har ofta haft ett allt för högt fokus på produkt, land och 

funktionella aspekter. Detta har föranlett en intern såväl som extern varumärkesförvirring och 

stoppat företagen från att nå de integrerade kommunikationsmålen. Lösningen är att utforma 

program och företagspolicys som leder till samarbete och kommunikation och som ersätter 

konkurrens och isolering (D. A. Aaker 2010) 

Denna bild och vikten av IMC kan i princip jämställas med definitionen vi får av Schultz & 

Kitchen (2000). Enligt de är det en strategisk affärsprocess som används för att planera, utveckla, 

genomföra och utvärdera samordnade program för varumärkeskommunikation. Detta tillsammans 

med konsumenter, kunder, och andra relevanta externa och interna målgrupper. Flera författare 

menar att IMC rört sig ifrån en process som bygger på marknadsplanering, till en mer strategisk 

affärsprocess (Kitchen, o.a. 2004). Shimp (2000) sammanfattar 4 viktiga aspekter som IMC 

syftar till att åstadkomma, att påverka beteendet, utnyttja och använda alla former av kontakter, 

skapa synergieffekter, bygga relationer.  

I denna beskrivning av IMC måste konsumenternas helhetsbild av företaget och dess olika delar 

stämma överens med varandra. På det sättet bidrar IMC till ökad effektivitet i byggandet av en 

stark image och varumärke. Denna uppfattning understryks av Mårtensson (1994) och menar att 

det alltså måste finnas en samordning mellan den interna och externa kommunikationen, där det 

är speciellt viktigt inom serviceföretag. Utan samordning inom och utanför företaget, samt mellan 

dessa delar uppstår risken att kundernas förväntningar inte överensstämmer med personalens, 

vilket kan leda till ömsesidiga besvikelser och irritation som ett resultat (Mårtensson 1994).  

Vi finner denna diskussion intressant då vi fått uppfattningen att många företag lägger mycket 

stort ansvar på marknadsavdelningen, vad gäller frågor som rör varumärket. Treffner & Gajland 

(2001) bidrar också i denna diskussion och anser att företagsidentitet är oerhört viktig. De ägnar i 

sin bok ett kapitel åt att beskriva vikten av att företag från grunden bygger en identitet som leder 

mot ett värdeskapande för varumärket. Här fokuserar de på den interna marknadsföringen. 

Treffner & Gajland (2001) visar en modell som kan indelas i fyra huvudgrupper nämligen 

funktionella behov, social tillhörighet, mental tillfredställelse och ideella behov. Dessa behov bör 

adresseras mot inre delar i företaget, för att nå en stark och utvecklingsbar företagsidentitet 

(Treffner och Gajland 2001).    

Varumärkesbygget fungerar idag som ett pussel där flera bitar måste falla på plats för att 

företaget ska lyckas. Det blir extra tydligt när de tittar på vilka hot det finns mot varumärket. De 

interna hoten är de hot som inte kräver någon som helst extern medverkan, utan de orsakas av 

företaget eller dess medarbetare själva (Treffner och Gajland 2001). Detta ger större tyngd åt 

påståendet och resonemanget om att företag måste involvera alla delar i vid formandet och 

bibehållandet av ett företags varumärke och identitet. 

Under 2000-talet har IMC på allvar vuxit fram som ett nytt begrepp inom marknadsföringen. 

Enligt Luck & Moffatt (2009) definieras IMC främst genom integrerandet av reklam och 
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säljfrämjande åtgärder inom en organisation. De gör dock ett försök att vidga begreppet till en 

process eller aktivitet inom en organisation. De menar att IMC är ett system av tro och 

engagemang, inbyggt i en organisations kultur som bygger på kommunikation och som drivs av 

teknik och företagsledningar. IMC bör därför ses som ett nytt paradigm inom marknadsföring, 

försett med centrala begrepp som kan appliceras på många olika affärsmiljöer (Luck och Moffatt 

2009). I deras artikel IMC: Has anything really changed (2009) identifierar författarna ett antal 

nya trender inom marknadsföringen vilka i hög grad påverkar en marknadsförares arbete på 

2000-talet. Trenderna består av globalisering, nya marknadskrafter, kommunikation, 

konsumentbeteende, interaktiva omgivningar, kapitalflöde och fragmenteringen av traditionella 

media. Utifrån dessa trender presenteras sedan en modell med sju gemensamma teman för IMC. 

Nedan visas Luck & Moffat’s (2009) sju centrala teman som är beroende av varandra och som 

länkas samman genom strategisk kommunikation.   

 

 

  

 

 
 

 

Figur 2 Beskrivning av förloppet i IMC (integrerad marknadskommunikation) 

Integrerad marknadskommunikation beskrivs enligt figuren som en process där alla faktorer är en 

bidragande orsak till skapandet av IMC. Noterbart är hur varumärkesbyggande och 

kommunikation spelar en viktig roll. 
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3.5 Intern Marknadsföring 
 

3.5.1 Företagskultur 

 

Chernatony (2001) belyser vikten av att sätta upp visioner för varumärket och att alla delar av 

organisationen måste vara delaktiga i de varumärkesbyggande processerna. Han anser att de 

anställda och därmed företagets kultur är en viktig del i varumärkesbygget. Han presenterar också 

en modell för att bygga och underhålla ett varumärke. Modellen bygger på varumärkesvisioner 

vilka oftast bygger på gruppbaserade aktiviteter som berör alla parter i ett företag.  

Vi finner denna diskussion intressant då vi fått uppfattningen att många företag i princip lägger 

allt ansvar på marknadsavdelningen, vad gäller frågor som rör företagets varumärke. Treffner & 

Gajland (2001) bidrar också i denna diskussion och anser att företagsidentiteten är oerhört viktig. 

De ägnar ett kapitel åt att beskriva vikten av att företag från grunden bygger en identitet som 

leder mot ett värdeskapande för varumärket. Det som blir intressant med denna diskussion är att 

det inte bara lägger fokus på det externa klimatet utan att det också ses från en intern synvinkel. 

Treffner & Gajland (2001) visar en modell som kan indelas i fyra huvudgrupper nämligen 

funktionella behov, social tillhörighet, mental tillfredställelse och ideella behov.  

 

3.5.2 Personal  

 

Inom varumärkesforskning erkänns den anställdes roll som avgörande för att företag ska kunna 

leverera det värde som varumärket utlovat kunden (Punjaisri och Wilson 2007). Trots detta har 

stor del av fokus inom intern marknadsföring enbart legat på vad management- och 

varumärkeskonsulter gett för insikter. I en studie av Punjaisri & Wilson (2007) med 699 

respondenter belyser författarna hur personalen anser att deras handlingar är avgörande för hur 

företagets varumärke kommer att uppfattas. Författarna betonar att ett företag där de anställda har 

samma starka, emotionella engagemang i varumärket som kunden, på sikt stärker varumärket. 

Personal kan även kopplas till Ledarskap (se kapitel 3.7). Ledarskapet handlar ofta om att 

implementera strategier så att de anställda ‖lever‖ varumärket. Det innebär bland annat att 

personalen upptar ett visst beteende och ett visst sätt att vara, både på arbetsplatsen och gentemot 

kunder och andra intressenter. Detta måste i sin tur stämma överens med de associationer och 

värden som varumärket förknippas med. Att de anställda ‖lever‖ varumärket ses som en mycket 

viktig aspekt i de strategier som rör att etablera och behålla ett framgångsrikt varumärke (Van 

Gelder 2005) 

Forskare har på senare år insett att det finns stora utmaningar för företagen med att få 

arbetstagaren att arbeta konsekvent i linje med det löfte företagets varumärke ger (Maxwell och 

Knox 2009). Även Harris & Chernatony (2001) ställer sig bakom detta och menar att om företag 

ska lyckas med att bygga sitt varumärke, så måste chefer inse att de anställdas värderingar och 

beteende måste överrensstämma med vad varumärket står för (de Chernatony och Harris 2001). 

Därför är beteendet hos de anställda en viktig del av företagets marknadsmix och ger externa 

intressenter en bild av företagets identitet och kultur (Hulberg 2006). När företag talar om 
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beteende kan de inte enbart fokusera på åtgärder som exempelvis vänlighet, respekt och 

kompetens, utan de anställda måste personifiera varumärket och leverera dess varumärkeslöfte. 

De ska fungera som rena varumärkesambassadörer (Maxwell och Knox 2009). 

 

3.6 Varumärkesvärde (Brand Equity) 
 

3.6.1 Perspektiv 

 

M´zungu et al. (2010) menar att det finns två perspektiv inom brand equity som är vanliga. Den 

första är den kognitiva konsumentbaserade perspektivet. Det andra är ett bredare perspektiv, som 

kombinerar det förstnämnda med det ekonomiska värdet av varumärket. Nordamerikanska 

forskare som Aaker, Keller och Berry delar alla det konsumentbaserade perspektivet (M´zungu, 

Merrilees och Miller 2010). Keller (1993) ser brand equity som en kombination av konsumenters 

medvetenhet och igenkännande av varumärket, samt de unika associationer till varumärket som 

konsumenten har i minnet. Han menar att brand equity uppnås då dessa kognitiva element är 

höga (Keller 1993). Aaker (1992) framhåller istället fem komponenter som är avgörande för att 

skapa brand equity. Dessa fem är varumärkeslojalitet, kännedom om varumärket, upplevd 

kvalitet, varumärkesassociationer och andra egenutvecklade tillgångar som exempelvis patent (D. 

Aaker 1992). Berry (2000) menar att ‖brand meaning‖ tillsammans med varumärkes kännedom 

är två bidragande saker för att uppnå brand equity. Med ‖brand meaning‖ menar han kundens 

dominerande uppfattningar om varumärket. Enligt Berry, så är det varumärket, den externa 

varumärkeskommunikationen och kundens erfarenhet av företaget som är de viktigaste källorna 

för konsumentens uppfattning om ‖brand meaning‖ (Berry 2000).  

 

Många europeiska forskare förespråkar istället det andra perspektivet, där de kombinerar det 

nordamerikanska kundbaserade synsättet med det finansiella värdet av ett varumärke. Exempelvis 

ser européerna Kapferer (2004) och Feldwick (1996) varumärkeskapital på tre sätt. Det första är 

varumärkets totala värde om det skulle säljas, alltså i balansräkningen. Det andra är som ett mått 

på konsumenternas engagemang för varumärket. Det tredje sättet är summan av de associationer 

och uppfattningar som konsumenterna har om varumärket. De första av dessa tre synsätt 

representerar det finansiella perspektivet, medan den andra hänvisar till varumärkeskapital som 

varumärkeslojalitet och det tredje till varumärkeskapital som varumärkesimage. Den europeiska 

synen på varumärkeskapital är processbaserad där varumärkets tillgångar (såsom medvetenhet, 

rykte, värderingar och patent) ger varumärket styrkor (såsom marknadsandelar, märkeslojalitet 

och förmågan att ta ut ett högre pris) som i sin tur påverkar varumärket i finansiella termer 

(M´zungu, Merrilees och Miller 2010). Vi menar här att det första leder till det andra som leder 

till det tredje som en process som mynnar ut i växande varumärkeskapital.  Mårtensson (2009) 

menar att varumärkeskapitalet inte enbart kan mätas genom de traditionella finansiella måtten så 

som försäljning, kostnader, marginaler och vinst. Dessa mått är alltför kortsiktigt inriktade och 

stimulerar inte investeringar i varumärkesbygget.  
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Figur 3 CBBE-Model, Stages and Objectives of Brand Development 

Denna figur togs fram av Kevin Lane Keller och kan skådas i hans artikel Building strong brands 

in a modern marketing communications environment och bygger på fyra nivåer av 

varumärkesutveckling. The customer-based brand equity model (CBBE-Model) har utökats för att 

mer specifikt visa hur varumärken ska byggas i form av strukturer i konsumenternas medvetenhet 

och kunskap (Keller 2009). Den bygger på en stigande serie av steg från botten till toppen.  

Det första steget innebär att kunderna ska kunna identifiera varumärket och att dessa associerar 

företaget med en viss produktklass eller kundens behov. Det handlar också om hur snabbt eller 

ofta en konsument tänker på varumärket, särskilt på rätt plats och rätt tid.  

Andra steget handlar om att konsumenter här börjar se vilka speciella egenskaper och skillnader 

varumärket har gentemot andra. I detta steg har företaget fastnat i medvetandet på en konsument 

genom att de strategiskt kopplat en mängd materiella och immateriella varumärkesassociationer.  

I det tredje vill företaget framkalla rätt respons vad gäller varumärkesrelaterade bedömningar och 

känslor. Konsumenter utvärderar faktorer som trovärdighet, expertis och pålitlighet. Känslor är 

indelade i två kategorier - erfarenhetsmässiga och varaktiga.  

Fjärde steget handlar om att använda sig av den varumärkesrespons företaget uppnått och skapa 

en intensiv aktiv lojalitet mellan företag och konsument. Kunderna känner samhörighet med 

varumärket och de skulle sakna det om det försvann.   

CBBE-modellen betonar två sidor av varumärken. Den visar att den rationella vägen till 

varumärkesbyggande är vänster sida av pyramiden, medan den känslomässiga rutten är den högra 

sidan. Skapandet av ett betydande varumärkesvärde kräver att företaget fullföljer dessa två vägar 

ända till toppen. Detta lyckas de bara med om de använder rätt byggstenar.   

Att kortsiktigt öka försäljningen genom rabatter kan t.ex. skada varumärket och lönsamheten på 

lång sikt. Vid mätning av varumärkeskapital bör företagen därför också inkludera företagets 

värdedrivare, som tar hänsyn till det framtida värdet (Mårtenson 2009). Enligt Mårtensson kan vi 
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utifrån den litteratur som finns på området identifiera tre kategorier av mått på varumärkets 

värde. Författarna skiljer sig i benämningen av kategorierna, men är i stort överrens om vad de 

handlar om. Dessa kategorier är attityds och associationsmått (kundbaserat mått), 

produktmarknadsmått (beteendemått) samt finansiella marknadsresultatsmått.  

David Aaker presenterade redan 1996 ”The Brand Equity Ten” en modell för att kunna mäta 

varumärkesvärde. Modellen består av tio olika typer av varumärkesmått, uppdelat på fem 

huvudsakliga kategorier. Fyra av kategorierna representerar i sin tur kundernas uppfattning av 

varumärket. Den sista kategorin omfattar marknadsbeteende (D. A. Aaker 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 The Brand Equity Ten 

The Brand Equity Ten kan förklaras utifrån följande aspekter, där den första nivån (kundernas 

uppfattning) förklarar efterföljande led (marknadsbeteende). Alla faktorer hjälper företaget på 

olika sätt att bygga varumärkesvärde. Detta leder i slutändan till det varumärkesvärde som ett 

företag bygger i relation till slutkonsument i såväl business to business som business to costumer 

relationer 
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3.6.2 Effekter 

 

Värdet av ett varumärke kan också beskrivas genom att identifiera de fördelar som ett högt värde 

skapar gentemot andra varumärken på en marknad. Utifrån en forskningsstudie har följande 

fördelar dokumenterats vid högt varumärkesvärde (Hoeffler och Keller 2003). 

 Förbättrad uppfattning av produkters prestanda. 

 Större kundlojalitet. 

 Mindre sårbarhet i konkurrenssituationer, t.ex. vid konkurrenters 

marknadsföringsåtgärder. 

 En mer elastisk kundreaktion på prissänkningar/oelastiskt svar på prishöjningar. 

 Större handel och bättre samarbete med mellanhänder. 

 Ökad effektivitet vid marknadsföringsåtgärder (marknadskommunikation). 

 Möjligheter för ytterliggare licenskrav och ‖brand extensions‖. 

 

3.7 Ledarskap 
 

Ledarskap är ett relativt outforskat område inom marknadskommunikation och varumärken. 

Ämnen som IMC och varumärkeskapital (Brand Equity) har betydligt större akademisk 

förankring. I det perspektivet är ledarskap ett mindre ämne, men för uppsatsen som har till syfte 

att strategiskt kunna hjälpa mindre företag, så är ledarskap mycket viktigt att beakta. 

Det finns också författare som hävdar att kombinationen av strategi, kreativitet och ledarskap är 

det som kommer att driva framgångsrika varumärken i framtiden. Enligt Van Gelder (2005) är 

strategi, kreativitet och ledarskap för varumärken, detsamma som ren luft för människors lungor. 

Tas någon av parametrarna bort, så slutar verksamheten att fungera. Ledarskap handlar om att 

skapa en vision och fungerande struktur. Det handlar om att vara tydlig och att inspirera 

människor i organisationen att förverkliga strategier genom att tillämpa kreativitet i arbetet. Att 

leda arbetet med ett varumärke innebär också att skapa en kultur där de anställda ‖lever 

varumärket‖ och där aktieägare och andra intressenter uppfattar detta. Slutligen handlar ledarskap 

också om att involvera de anställda i planering och genomförande för att kunna uppnå 

organisationens vision. För att kunna göra detta är det viktigt att företagsledare kan anpassa sina 

personliga värderingar till varumärkets (Van Gelder 2005). 

  



33 

 

3.8 Nya marknadskanaler & Sociala Medier 
 

Den tekniska utvecklingen har gått fort framåt och gör så alltjämt. Detta har medfört att företagen 

har varit och är tvungna att anpassa sig efter förändringar och de nya kanaler som ständigt växer 

fram. I detta avsnitt kommer vi bland annat att lyfta fram forskningens syn på utvecklingen och 

hur kommunikationen förändrats genom diskussioner och interaktion.       

Vissa medier och folk i allmänhet påstår att unga människor idag ser den digitala tekniken som 

en naturlig del av livet, att de har blivit beroende av den och att det obotligt skadar de på olika 

sätt (Rolfe och Gilbert 2006). Rolfe & Gilbert (2006) menar dock att folkopinionen i bästa fall är 

drastiskt överdriven eller i värsta fall helt missriktad. De menar att digitala medier är av 

avgörande betydelse för unga människor. De klargör också att de inte försöker förneka att den 

digitala tekniken blivit vanligare idag än förr. Sättet att marknadskommunicera har förändrats 

dramatiskt jämfört med 50, 30 eller till och med 10 år sedan (Keller 2009).  

Keller (2009) menar att teknologin och internet håller på att förändra det sätt företagen idag 

interagerar och kommunicerar med sina konsumenter. Dock pekar Rolfe & Gilbert (2006) i sin 

studie att människor inte lägger märke till reklam på internet på samma sätt som i tv och i 

tidningar. Dessa två författare anser dock att vi idag, jämfört med tidigare, litar mer på internet 

exempelvis vad gäller internetbanker, recensioner osv. Unga människor letar allt mer information 

på internet vilket tyder på att de ger förtroende åt sökmotorerna. Men den unga generation är inte 

så mediekompetent som föreställningen säger och därför ‖slår‖ inte internetkampanjer lika bra 

som exempelvis tv- och tidningsreklamer (Rolfe och Gilbert 2006).  

 

3.8.1 Flervägskommunikation 

 

Smith (2007) menar att media idag tillhör alla, då alla kan vara delaktiga och påverka vad som 

sker. Han skriver dessutom att marknadsföring inte är envägskommunikation, utan 

tvåvägskommunikation eller rent av flervägskommunikation. Bloggar och delade videor har på 

detta sätt gjort alla människor till reklamutgivare (Smith 2007).  

Smith (2007) fortsätter på detta resonemang och pekar på att interaktion, diskussion och 

delaktighet speglar dagens medier. Han menar att konsumenter inte bara lyssnar utan också 

kommenterar och kritiserar de buskap som förs fram. Mottagandet av ett meddelande är alltså 

inte slutet av kommunikationen utan bara början på en reaktion hos den mottagande änden.  

”Alla företag som försöker kväva kritik kommer bara att ge upphov till mer 

kritik och förlora mer förtroende” (Smith 2007) 

Även Ewen (2007) diskuterar nya medier. Han menar likt Smith (2007) att instrumenten för 

kommunikation nu för tiden ligger i händerna på konsumenterna. Digitala kameror, 

mobiltelefoner, bloggar, sociala nätverk, videor, word-of-mouth m.fl. har ett mycket stort 

inflytande idag. Denna nya typ av kommunikation har naturligtvis både en positiv och negativ 

sida, menar Ewen (2007). Konsumenterna är allt mer inflytelserika och de njuter av chansen att 

dela information och skriva kommentarer som motiverar andra. Men om konsumenter får en 
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negativ bild av ett varumärke, kan budskapet färdas oerhört fort genom samma kanaler och 

påverka företaget mycket negativt (Ewen 2007). Det Ewen (2007) beskriver, innebär att de 

erfarenheter som konsumenter idag har av varumärken, är öppna för tolkning och utvärdering. De 

är också öppna för kommentarer och åsikter som aldrig förr  (Ewen 2007). Dessutom är det 

viktigt att inse att konsumenterna har tagit kontroll över vad de vill se, när de vill titta på det, och 

var de ser på det (Castles 2007). 

För att återkomma till diskussionen om det är positivt eller negativt för företagen med denna 

utveckling som skett, så delar vi med oss av Andrew Davidsons (2006) åsikter. Han menar att det 

är en fantastisk möjlighet för företag att synas. Har företaget en bra produkt och en bra kunskap 

om kommunikationen på nätet kan de utnyttja gratis feedback. De kan alltså använda denna 

information för att förbättra sina produkter. Företagen kan därmed lära mycket av att lyssna på 

sina konsumenter (Davidson 2006).  

För att också ge en bild av den negativa sidan ur ett företagsperspektiv så refererar vi till en 

artikel av Landau (2009). Han ger ett exempel som visar hur interaktivitet kan skada ett företag. 

År 2008 kom ett företag till honom med en alarmerande fråga som handlade om Youtube och en 

kvinna som kallade sig för ‖Cat Lady‖. Företaget hittade nämligen en upplagd video på Youtube 

där en användare gjorde mycket nedsättande kommentarer om företagets produkt. Hon var 

dessutom mycket passionerad och arg, vilket ledde till att andra kunder blev panikslagna. Detta 

problem blev så pass allvarligt att det blev en uppmärksammad fråga för hela 

försäljningsavdelningen (Landau 2009).   

Davidson (2007) ger istället ett intressant exempel på ett företag som lyssnade på feedback. New 

Line Cinema tillbringare fem extra dagar åt att filma om scener och skriva om manus för filmen 

Snakes on a Plane efter att de tagit del av filmälskares kommentarer på biobloggar med osv. 

Detta arbetssätt visar vart företagen idag är på väg och hur varumärken bör agera framöver 

(Davidson 2006).    

En revolutionerande del av utvecklingen är hur vi idag använder oss av videor på hemsidor och 

bloggar. Genom att lägga till bild, ljud och rörelse så uppnår du en helt annan nivå av känslor 

(Davidson 2006).  
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4 Empiri 
 

 

I detta kapitel kommer vi att behandla de genomförda intervjuerna enskilt. Vi börjar med en kort 

bakgrundspresentation av de besökta företagen. Vidare kommer vi att beskriva de relevanta 

dragen i intervjupersonernas utsagor, upplevelser och attityder. Dessa kommer att presenteras 

utifrån de viktigaste rubrikerna/teman i frågeguiden. Syftet är att presentera vad respektive 

intervjuobjekt upplevt som viktiga faktorer för det egna företagets framgång i 

varumärkesbyggandet.  

 

 

4.1 Oscar Jacobson 
 

Oscar Jacobson (OJ) är ett svenskt designföretag med långa traditioner. Företaget startades 1903, 

och de betonar att själen och hjärtat finns i textilstaden Borås. OJ vill genom utmärkt design, 

högkvalitativa produkter och personlig service skapa kundrelationer som står för kontinuitet och 

förtroende. 

Den kanske viktigaste delen av verksamheten är OJ Men, vars signum är välsydda kostymer av 

hög kvalité. Kostymerna är också en stor anledning till OJs framgång under 70-talet och framåt. 

Kollektionerna under OJ Men har under senare år breddats då de vill nå nya målgrupper och 

kunna tilltala alla män som ‖vågar ha sin egen stil – oberoende av ålder‖ (OJ 2011). 

Kollektionerna bygger mycket på idén om stil, personlighet och företagets stolta arv. 

En annan del av företagets framgång har varit en lyckad satsning på varumärket OJ Golf. Detta 

har bland annat lett till att företaget idag har ett samarbete med Ryder Cup, en mycket 

prestigefylld golftävling där de bästa spelarna ifrån USA tävlar mot Europas dito. I OJ koncernen 

ingår också OJ Corporate som främst tillverkar arbetskläder samt OJ Retail som driver de 

egenägda OJ butikerna. Under 2007 såldes företaget till riskkapitalbolaget Valedo. 
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4.2 Intervju Oscar Jacobson 
 

Intervjun genomfördes med Marie Börjesson, Marketing Manager på Oscar Jacobsson. 

 

4.2.1 Marknadskommunikation 

 

Marie menar att konfektionsindustrin är en tuff bransch när det kommer till 

marknadskommunikation. I många andra branscher behövs kanske ofta enbart goda 

grundkunskaper, medan konfektionsindustrin kan jämföras med en konstform vilket gör att alla 

konkurrenter också har mycket goda kunskaper. Marie berättar att OJ valt att positionera sig 

genom det unika arv som företaget har genom sin över hundra år långa historia. Det valet innebär 

också att stil, personlighet och arv måste genomsyra allt företaget gör. Att ha en sådan lång 

autentisk historia innebär möjligheter för företaget som andra företag kanske inte har. Istället för 

att kopiera andra, kan OJ gå tillbaka och titta på vad de själva gjorde för femtio år sedan. 

Samtidigt råder det en ständig kamp i kommunikationen. Företaget vill kunna locka nya kunder 

men man vill inte ta för snäva svänga menar Marie. Då finns det en risk att man förlorar den 

lojala, befintliga kundgruppen vilket företaget absolut inte vill göra då den utgör företagets trygga 

omsättning. Marie berättar också att bildspråket är väldigt viktigt i kommunikationen. Det måste 

stämma överens med vad företaget vill kommunicera och vad som gör de unika. Vidare menar 

hon att de genom att förstärka bilden av vad som gör företaget unikt, ökar effektiviteten i 

kommunikationen. 

 

4.2.2 Brand-extension 

 

Marie berättar att när den nya ledningen tog över företaget så diskuterades vad de kunde göra 

föra att öka omsättningen. De kom överens om att det behövdes en extra dimension som gav nya 

distributionskanaler. Den dimensionen innebar att de skapade en ny linje, sartorial leasure. I den 

finns även heritage, som är ett direkt exempel på hur OJ valt att gå in i sina egna arkiv och ge 

gamla plagg nytt liv. Hon berättar att de håller sig inom OJ’s ramar och är så långt de vågar ta ut 

svängarna. Marie betonar också att det viktiga med sartorial leasure är att komma åt den yngre 

målgruppen, vilket de inte gör med adelsmärket svarta kostymer. Satsningen har inneburit en hel 

del bra press för företaget. Marie berättar bland annat att antalet införanden per månad i press 

ökat ifrån 2-3 till att idag omfatta ca 40. Efter första modevisningen hade de ungefär dubbelt så 

mycket införanden som något annat varumärke. Delvis berodde det på att det var första 

modevisningen för företaget, men det är samtidigt väldigt intressant menar Marie. 
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4.2.3 Varumärket 

 

Marie berättar att hon framför allt sett en större ekonomisk satsning sedan ägarbytet ägde rum 

2007. Marknadsavdelningen har fått en större budget och de hade ifrån ägarnas sida en 

övertygelse om att pengar måste satsas på marknadsföring för att överhuvudtaget komma någon 

vart. Produktionsbudgeten har dubblats. Hon erkänner samtidigt att OJ fortfarande är ett väldigt 

svenskt företag i den meningen att de är försiktig med sin marknadsbudget och vart de satsar 

pengarna. Självklart innebär det också en stor skillnad att inte ha de gigantiska 

marknadsföringsbudgeter som många stora internationella företag har. Men där ser de det mer 

som en självklarhet att vara med och synas på vissa ställen, kosta vad det vill menar Marie. Hon 

tycker också att det finns ett relativt klent utbud vad gäller marknadskanaler i Sverige jämfört 

med utomlands. 

En viktig del i OJs marknadsföringsarbete är att följa upp genomslagskraften på satsningarna. Det 

gör de genom rammätningar som erhålls ifrån de tidningar där de annonserar. De visar hur 

läsarna tycker och tänker, vi följer även upp klick-rates på webbannonser och försöker vara 

uppdaterade på besökarantalet på hemsidan berättar Marie. Hon erkänner att de många gånger 

riskerar att bli något blind i det de håller på med som marknadsförare och att de då tror att de har 

en klar bild av hur varumärket uppfattas. 

 

4.2.4 Nya Produkter (brand stretching) 

 

Marie menade att beslutet att börja tillverka glasögon i varumärkets namn på ett sätt föryngrade 

konsumenternas bild av det. Samtidigt kände de att det var ett sätt att bredda sortimentet och 

stärka förtroendet för varumärket. Glasögon kändes då nära tillhands när det handlade om att 

framför allt stärka förtroendet hos den yngre målgruppen. Samtidigt passade satsningen väl in i 

heritage-konceptet enligt Marie, då glasögonen delats upp i en heritage- och en business-linje.  

Processen gick till så att Scandinavian Eyewear (SE) kontaktade OJ, då de tyckte att varumärket 

var intressant att arbeta med. Designavdelningen på OJ ger sedan input till SE hur de vill att 

glasögonen ska se ut. Prototyper presenteras sedan av SE och väljs ut av OJ. Marie menar att 

samarbetet går ut på att Scandinavian Eyewear kräver en viss lönsamhet medan OJ ser det som 

ett statement, ett sätt att visa kunden vad varumärket står för och vad företaget kan. 

När vi ber Marie beskriva förhållandet mellan produkt och varumärke i OJs fall svarar hon som 

följer: 

 ”Jag tror att vi många gånger överlevererat vad gäller produkten, och 

underlevererat när det kommer till varumärket, kunden har inte förväntat sig 

att få en sådan grym kvalité för det förhållandevis låga priset vi har”.  

Samtidigt är det kvalitén som fått OJ att växa och spridit en övertygelse om detta via word-of-

mouth, menar Marie. 
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4.2.5 Nya marknadskanaler & Sociala Medier 

 

Förändringen inom OJ som innebär att de riktar sig mot nya målgrupper innebär såklart också 

förändringar i marknadskanaler, vart de vill synas och hur. Marie berättade att de till viss del fått 

lägga om strategin för marknadskanalerna. Den nuvarande går ut på att i första hand skapa en 

medvetenhet i stora herrmode-magasin så som Café och King, men även webb-baserade tidningar 

som Manolo.se. Det är tänkt att gjuta grunden säger Marie. Samtidigt ska de fortsätta med 

annonseringen som skedde innan omstruktureringen av företaget. 

Marie berättar också hur marknadsföringen ändras mycket snabbt. Bara på de senaste fem åren 

har det skett saker som förändrat synsättet. Hemsidan är en viktig del i förändringen och hon 

berättar att OJ’s vision är att bygga om hemsidan med funktionen som en bloggbas. För 

närvarande är hemsidan mycket statisk och inte särskilt interaktiv. Marie påpekar hur det blir allt 

viktigare att ha en levande hemsida där snabba, effektiva uppdateringar kan göras. Målet är också 

att skapa en interaktivitet mellan konsumenterna och företaget, något som knappt existerar idag, 

förutom en Facebook-sida.  

Marie berättar att de inte har någon klar strategi för sociala medier, men att det finns en vision 

hur de vill att hemsidan ska fungera, vilka funktioner den ska ha och hur interaktiviteten ska gå 

till. De vill att den ska fungera som en plattform för svenskt herrmode, där du kan diskutera, 

interagera och få en uppdatering om vad som händer i branschen. Hon ser också hemsidan som 

ett effektivt sätt att kommunicera till kunden hur man vill att varumärket ska uppfattas. 

Hur OJ vill uppfattas som varumärke hänger mycket ihop med den förändring som företaget går 

igenom menar Marie. Bilden av hur OJ-mannen ser ut är inte riktigt klar ännu även om 

grundtanken givetvis finns. Stil, personlighet och arv måste givetvis finnas med. Hon berättar 

också att de åsidosatt kvalité något i kommunikationen, delvis för att ‖de äger‖ det ordet.  

”Frågar vi någon vad de associerar med Oscar Jacobson så svarar de kvalité” 

 

4.2.6 Ledarskap 

 

I samband med ägarbytet 2007 bytte också OJ ut VD positionen tillsammans med andra 

nyckelpositioner som t.ex. ekonomichef. Ny VD blev då Roger Tjernberg som tidigare är känd 

för att ha lyckats oerhört bra med det svenska designmärket Tiger of Sweden. Vi frågade Marie 

hur ändringen i ledarskap förändrat företaget. 

Hon berättar att ägarbytet inneburit en omarbetning av alla viktiga bitar i företaget. 

Distributionskanalerna är en del då de omvärderade vilka kunder som de skulle sälja till och hur 

varumärket uppfattas i relation till detta. Marie berättar att det är oerhört viktigt att rätt kunder 

köper in kläderna för att på så sätt sätta varumärket i rätt sammanhang. Omstruktureringen i 

ledningen innebar också en effektivisering av marknadsföring och i produktionsleden. Marie 

tycker också att företaget gått från att vara något av ett vilande företag till ett offensivt, mer 

satsande företag. Man är inte lika rädd för att sticka ut näsan och göra uttalanden vilket påverkats 

mycket av vad VD har för personlighet och framtoning. Hon påpekar också hur viktigt det är med 
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en ledare som faktiskt vill vara med och synas och stå för företagets kultur. Hennes nuvarande 

VD beskriver hon som erfaren, spontan, öppen och som en person som inte är rädd för att uttala 

sig eller synas offentligt. Det gör skillnad då man som anställd känner att en trygghet i att VD kan 

stå för det företaget gör. Det gör även att du som anställd identifierar dig med företaget och vad 

vi står för, säger Marie. 

Hon berättar också ett intressant exempel på hur en mer offensiv attityd kunnat gynna företaget 

tidigare. För några år sedan dök en mycket populär ‖tweed trend‖ upp. Tyvärr så var OJ lite för 

fega enligt Marie, vilket innebar att andra märken sålde minst lika mycket kavajer och blazers till 

följd av denna trend. Med OJs historia med ett genuint arv och långa traditioner var givetvis detta 

en trend som företaget borde ägt uttrycker Marie. 

 

4.2.7 Företagskultur 

 

Vi har en målsättning att alla på företaget ska leva OJ. Tyvärr är vi inte riktigt där ännu berättar 

Marie. De har precis lanserat något som de kallar för OJ-academy, vilket innebär att alla på 

företaget ska internutbildas i vad OJ är och står för. Enligt Marie handlar det om att inte enbart 

kunna sitt område i företaget, exempelvis lager eller inköp. Det gäller också att skaffa sig en 

insikt i hur hela processen går till, från inköp ut till slutkonsument. Det är viktigt att alla som 

arbetar på OJ kan väldigt mycket om alla delar för att sedan kunna föra vidare den kunskapen till 

återförsäljare och samarbetspartners. Marie hoppas att det kommer klarna för många i företaget 

vad en OJ-människa och hans livsstil innebär. Tyvärr är den inte helt klar idag, men hon anser att 

det är en viktig del i arbetet och hoppas att den finns, både hos de anställda och hos allmänheten 

inom ett par år. 

 

4.2.8 Viktiga varumärkesbyggande faktorer 

 

Traditionen och arvet är två saker som hjälpt företaget att positionera sig och göra det unikt 

menar Marie. Kombinationen av stil, personlighet och arv är också väldigt viktigt. Enligt Marie 

är det viktigt att hitta en specifik kombination av faktorer som gör att företaget kan äga en del av 

marknaden. Det finns alltid en anledning till varför man producerar det man gör som företag, 

oftast för att det är det företaget är bra på. Att verkligen trycka på det i kommunikationen är 

många gånger nyckeln säger hon.  

En annan viktig del i ett effektivt varumärkesbyggande är långsiktighet. Realistiska, långsiktiga 

mål som delas upp i delmål på vägen är jätteviktigt anser Marie. Hon menar också att utan en klar 

strategi är det lätt att traska på i gamla fotspår och det gäller därför också att göra aktiva, 

medvetna val för att komma dit de vill. En annan jätteviktig aspekt är enligt Marie att få med hela 

organisationen i det arbete som sker i företaget och på det sättet skapa en företagskultur. Det ska 

genomsyra hela verksamheten vad det är vi håller på med på OJ, från toppen av organisationen 

ned till lager och utskick. Alla måste vara en del av OJ-processen, menar hon. Slutligen nämner 

hon också VD’s roll som kulturbärare och att se till att det finns en struktur som efterföljs. 
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4.3 Morris 
 

Morris startade sin verksamhet för herrkonfektion 2003 och är känt för sin Preppy-stil eller 

design, vilket placerar de i samma segment som kända varumärken som Ralph Lauren, Hackett 

och Gant. Trots att de är ett så pass ungt företag så har de lyckats slå sig in bland betydligt äldre, 

mer traditionsrika företag.  

Till skillnad från många andra företag i konfektionsindustrin så startade Morris inte enbart med 

att tillverka och sälja en flaggskeppsprodukt. Istället lanserade de en full kollektion, med allt ifrån 

chinos, skjortor, kavajer till slipsar och handskar. Detta i kombination med att ett färgstarkt 

formspråk gjorde att företaget fick mycket uppmärksamhet redan första gången de visade sin 

kollektion i Köpenhamn 2004. 

 

4.4 Intervju Morris 
 

Intervjun hos Morris genomfördes tillsammans med Erik Nygren, delägare och marknadschef. 

 

4.4.1 Varumärkesstrategi 

 

Redan ifrån början betonar Erik hur viktigt det är att få igång ett PR-maskineri i nystartade 

företag. Han berättar att även om marknadsföringsbudgeten ofta är begränsad, vilket den även var 

i Morris fall så finns det viktiga marknadsföringsknep. Morris använde sig i uppstarten av något 

som kan liknas vi gerillamarknadsföring. De såg till att rätt personer fanns på plats redan vid 

första visningen av Morris. Det var personer som är genuint intresserade, som skriver om mode 

och trender och är viktiga för skapandet av dem. Erik påpekar hur viktigt det är att få redaktörer 

och rätt personer intresserade redan ifrån början. På så sätt kunde de presentera för dessa personer 

vad det egentligen ville göra med varumärket och hur konceptet såg ut. Han menar att den typen 

av gratisreklam är oerhört viktig. Svenskt mode präglas också mycket an en follower-trend, vilket 

gjorde att Morris kände att det var viktigt att få igång en positiv word-of-mouth kommunikation. 

Detta uppnådde de dels genom att rätt personer skrev om varumärket och dels genom att vara 

noggrann med distributionskanalerna enligt Erik.  
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4.4.2 Företagskultur 

 

Morris har en väldigt tight organisation med sju medarbetare på Boråskontoret och ytterligare två 

säljare i Stockholm. Erik tycker att det finns en tydlig företagsidentitet, även om den inte är helt 

skriven i sten. Han tänker framför allt på de hörnstenar som präglar företaget så som kvalitativa, 

prisvärda produkter ett genuint förhållningssätt och att plaggen ska vara uppdaterade klassiker. 

Han vill att kunden alltid ska kunna känna igen ett plagg som kommer ifrån Morris. Även value-

for-money är en viktig del av Morris koncept menar Erik. Kunden ska vara så pass nöjd att om 

han första gången köper en skjorta, så ska han vara så nöjd att han vill pröva ett par byxor och en 

tröja nästa gång. 

När vi frågar Erik om han känner att det finns en tydlig företagskultur så svarar han att den 

byggts upp underförstått. Den har aldrig funnits som någon form av mall, men har enligt Erik 

byggts upp av det som han och företagets andra grundare Jan har gillat och försökt implementera 

i företaget. Han menar att deras förhållningssätt till företaget också smittats av sig neråt i 

organisationen. Det är också extremt viktigt att alla anställda känner till den grundidé som fanns 

innan företaget startades. Erik berättar hur Morris precis haft en företagsdag med syftet att 

kartlägga hur de anställda uppfattar varumärket, vad Morris representerar och vilka hörnstenarna 

är. Han är nöjd med resultat av dagen och poängterar hur viktigt det är med en vision om 

expansion och utveckling för att få företaget att växa. Det är också viktigt att alla på företaget, 

oavsett om de är på produktion, design, inköp eller lagerhantering tänker likadant. Att alla har 

samma vision om hur varumärket ska uppfattas. Enligt Erik är detta en av de viktigaste frågorna 

för en ledare att implementera i en organisation. Om de inte gör det tror han att det är svårt att 

uppfattas genuin och originell som varumärke och istället kanske man uppfattas som ihålig och 

opersonlig. Oftast kan det bli lite för mycket full fart framåt och för lite tid till eftertanke och att 

hålla ihop gruppen enligt Erik. Han menar också att företag bör värdesätta och främja att personal 

vill stanna och utvecklas i takt med företaget. På så sätt får de väldigt mycket grundvärde sparat i 

företaget, menar han.  

 

4.4.3 Ledarskap 

 

Jag tror att mycket av kommunikationen och spridandet av kulturen sker omedvetet berättar Erik. 

Intresset för det du håller på med är också väldigt viktigt. Är du intresserad av produkterna och 

vad företaget gör så har du lättare anamma företagskulturen menar han. Han medger också att det 

förmodligen kommer att bli tuffare att behålla kulturen ju större företaget blir och att ett steg i 

den utvecklingen möjligen kan vara någon form av manual eller utbildning. Han nämner också 

återigen hur viktigt det är att de anställda känner att de vill utvecklas tillsammans med företaget. 

Då behåller du mycket av kunskapen i företaget, säger han. 
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4.4.4 Produkt vs varumärke 

 

Varumärket Morris ska enligt Erik associeras med ledord som uppdaterade klassiker, kvalité, 

genomtänkta passformar och exklusivitet. Det ska också signalera en slags åtråvärdhet hos 

kunden och återfinnas någonstans i de högre kretsarna av varumärkesfloran anser han. 

Enligt Erik så måste produkten alltid vara av den kvalitet som företaget utmålat varumärket att 

hålla eller stå för. Ibland kanske den till och med behöver vara bättre. Han tycker att det är viktigt 

att alltid vårda sina kunder på det sättet att de får en bra och kvalitativ produkt. En viktig del i 

förhållandet mellan produkt och varumärke är att inte sätta sitt varumärke på produkter som inte 

håller måttet. Sådana produkter ska aldrig få komma ut på marknaden säger Erik. Det är självklart 

mycket svårt för ett företag som producerar stora kvantiteter att alltid hålla etthundra procent 

kvalitetsmässigt, men att dra tillbaka produkter som du märker är undermåliga är mycket viktigt 

för företagets image. Det skadar ofta varumärket mer att sälja en produkt som inte står för det 

varumärket lovar, än den positiva effekt du får utav en produkt som är extra bra, hävdar Erik. Det 

är också viktigt att inte ge sig in på andra produktgrupper bara för att det finns pengar att tjäna. 

Det kan på samma sätt skada ditt varumärke anser han. På Morris handlar det om att bygga upp 

en långsiktighet och ett förtroende hos kunden vilket sätter kvalitén i fokus enligt Erik. På det 

sättet bygger också produkten varumärket. Produkten måste alltid hålla den standard som folk 

förväntat sig ifrån varumärket. Kommersiella produkter med kortsiktiga vinster är ingenting för 

Morris säger han, men det finns dock ett dilemma med att arbeta med högkvalitativa produkter. 

Det är få konsumenter som verkligen känner till vilken kvalité de håller, och konsumenterna är 

heller inte särskilt intresserade av detta. Istället är det varumärket som utgör löftet om kvalité till 

kunden enligt Erik. Varumärket fungerar på så sätt som en kvalitetssäkring ifrån företagets sida 

gentemot kunderna. Enligt Erik går strategin därför ut på att tillverka produkter som håller en så 

pass hög kvalité att konsumenterna använder de och skapar en relation till varumärket. På så sätt 

blir man också mer benägen att pröva andra och nya produkter och återigen kommer 

långsiktigheten in i bilden menar han.  

 

4.4.5 Konkurrens 

 

Erik tror att både hans eget och konkurrerande varumärken har haft liknande 

varumärkesstrategier ifrån början. Det handlade om nöjda kunder genom kvalitativa produkter 

och bra ‖value for money‖. Det som gjort att Morris nämns i samma sammanhang som 

varumärken som Ralph Lauren, Hackett eller Paul Smith är delvis likheten i design och kvalité 

menar Erik. Det handlar också om att Morris haft en mycket uttänkt strategi för i vilka butiker 

man vill distribuera till. Att exponeras tillsammans med andra kända varumärken har visat sig 

vara viktigt för byggandet av varumärket. Att synas tillsammans med välkända varumärken ger 

en mycket bra exponering för ens eget varumärke, men det medföljer vissa krav menar Erik. Du 

måste leva upp till de krav som exponeringen ställer på ditt varumärke, menar han. Eftersom vi är 

ett betydligt mindre varumärke än Ralph Lauren så måste vi leverera en kvalité som är minst lika 

bra, ibland bättre. 
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4.4.6 Varumärkesvärde 

 

Än så länge är Morris enbart etablerat ordentligt på den svenska och norska marknaden. Erik 

medger att det kan finnas ett högre värde än vad omsättningen säger vilket han också ser som 

något positivt. Det innebär att de har fler produktgrupper och marknader kvar att utforska. Ett 

högt varumärkesvärde ser han också som ett tecken på att de ifrån företagets sida skött korten 

rätt. Vi har levererat stadigt och erbjudit butikerna en service som gynnat oss. Kommunikationen 

med butikerna är väldigt viktig eftersom de i sin tur sköter den direkta kontakten med kunderna 

säger han. Han menar också att det kan vara en fördel för mindre företag att kunna vara mer 

personlig i sin kontakt med distributörer än vad större varumärken är.  

”Det är en tillgång att kunna vara väldigt personliga i kontakten med våra 

distributörer, och det något som vi verkligen vill behålla i framtiden.”  

Försäljningsframgången är starkt kopplad till hur pass lyhörd man är gentemot sina 

distributionskällor menar Erik. 

 

4.4.7 Marknadskommunikation 

 

Vi hade en tanke om hur Morris-mannen skulle se ut redan ifrån början berättar Erik. Att vi sedan 

skulle lyckas så bra med att locka till oss både den unga och den äldre konsumenten var över 

förväntan säger han. Att de redan ifrån början lockat till sig de konsumenter de själv velat, har 

gjort att de har kunnat behålla mycket av grundidén. Vi har inte tvingats jaga andra 

konsumentgrupper som andra varumärken kanske behövt. Det är mycket till följd av den 

distributionsstrategi vi hade ifrån start berättar Erik. 

Han berättar också hur Morris grundläggande målbild och kommunikations-strategi såg ut ifrån 

start. Vi har egentligen inte gjort några större avstickare ifrån hur vi vill uppfattas bildmässigt. Vi 

har varit väldigt konsekventa, vilket jag tror är mycket viktigt säger han. I takt med att företaget 

har vuxit har vi däremot fått möjlighet till bättre platser, fotografer, modeller, stylister och 

samarbetspartners i samband med produktioner. Det har gjort att vi på ett ännu bättre sätt kan 

illustrera för konsumenten vad vi står för, berättar han. Han tycker att det är viktigt att kunden 

känner igen sig i det som varumärket representerar och står för. Kunden ska hela tiden kunna 

känna igen sig i det vi gör, det är ett lätt sätt att få kunden att komma tillbaka. Samtidigt måste 

det alltid finnas ett mått av inspiration och nyskapande menar han.  
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4.4.8 Nya marknadskanaler & Sociala Medier 

 

Sociala medier är något som blir allt viktigare, men det är samtidigt något som Morris ännu inte 

lagt ner någon större tid på att undersöka eller att arbeta med säger Erik. Vi påverkar inte i 

dagsläget vad som sägs eller skrivs om oss i sociala medier, däremot följer vi det självklart. 

Kanske borde vi bli mer engagerade i det, säger han. Det vore såklart önskvärt att kunna ha en 

person som arbetade delvis med sociala medier, jag tror att det är ett enkelt sätt att skaffa sig bra 

marknadsföring. Vår yngre målgrupp är dessutom väldigt insatta i sociala medier, berättar Erik. 

Samtidigt tror han att det finns en viss risk med interaktiviteten i sociala medier. Ska du ha en 

person som arbetar med området så måste han eller hon vara klockren i alla värderingar och 

uttryck, säger han. Det finns en extrem transparens i vad som skrivs på internet och ett felaktigt 

uttalande dras upp till ytan väldigt snabbt. På det sättet måste man också vara försiktigt menar 

han. 

Erik berättar att Morris har indirekta samarbeten i och med de butiker de väljer att distribuera till. 

Några direkta samarbeten finns inte i dagsläget även om de självklart skulle kunna tänka sig att 

samarbeta till exempel med ett klock- eller bilmärke. En del i detta är enligt Erik att allt det som 

deras eventuella samarbetspartners gör måste vara extremt korrekt. Annars finns det en risk att 

ditt eget varumärke förknippas med andra företags brister, menar han. Det är också väldigt svårt 

att hitta företag som står för samma värderingar, har samma kundgrupp osv. Det är också en fråga 

om resurser. Vi har kanske inte i dagsläget de resurser som krävs för att genomföra de events 

eller samarbeten som vi önskat. Du måste alltid ställa det i proportion till vad det ger 

marknadsföringsmässigt säger Erik. Även varumärkesambassadörer är något som enligt Erik är 

svårt att motivera. Det finns tyvärr inte särskilt många sådana kommersiellt och ekonomiskt 

hållbara satsningar menar han. 

 

4.4.9 Viktiga varumärkesbyggande faktorer 

 

Till och börja med måste du ha en hållbar grundidé menar Erik. En kommersiellt genomförbar 

grundidé som bygger på research att det finns en efterfrågan på det du vill göra. Du måste också 

tidigt säkra upp produktion så att du vet att du kan tillverka din produkt i den kvalité och upplaga 

som du tänkt dig. Alla delar i den måste vara hållbara. En annan viktig del är att du är 

konsekvent. Håll dig till den affärsidé som du har och börja inte fladdra. Håll dig till ditt koncept, 

det är ofta det du är bra på. Börjar du fladdra så tror jag att det är lätt att du ger dig in på något du 

egentligen inte behärskar säger Erik.  

”Se till att välja dina samarbetspartners och distributionskällor noga, och se de 

som något mer än bara pengar in.” 

Du måste ställa dig frågor som: Hur vill jag att mina distributionskanaler ska se ut? Hur bygger 

jag varumärket genom de och vad är bäst på lång sikt? Det är viktigt att hålla sig till den väg man 

initialt valt att gå, oavsett om andra alternativ kan ge dig en inkomst menar han. Att synas på rätt 

sätt är också någonting som gjort Morris framgångsrikt enligt Erik. Det måste finnas ett tydligt 

samband i hur du visar upp ditt varumärke och hur produkten på marknaden uppfattas. Att 

varumärket och produkten uppfattas likadant är extremt viktigt säger han. 
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4.5 Eton 
 

Eton består av två verksamheter; Eton Fashion, som tillverkar skjortor samt Eton Systems, som 

tillverkar system som underlättar tillverkningen. 

Eton Fashion verksamhet grundades 1928 av paret Annie och David Peterson i Gånghester, då 

under namnet "Skjortfabriken Special". Men när en anställd tog med varumärket till 

Storbritannien insåg de att det svenska namnet var för svårt att uttala. Därför valde de att byta till 

Eton, då företaget ville förknippas med Eton Colleges exklusivitet. De hävdade att exklusiva 

skjortor behövde ett exklusivt namn. Eton har alltid lagt stor tyngd på kvalitet och detaljer. 

Företaget tillverkar sina skjortor på speciellt utvald Pima-bomull som är spunnen med 

toppmodern vävningsteknologi och genomgår en unik slutbehandling. Eton gjorde sig kända 

genom att deras skjortor är strykfria och av hög kvalitet. Man hittar de idag över hela världen 

bland annat i New York och Harrods i London.  

 

4.6 Intervju Eton 
 

Intervjun genomfördes med Jan Borghardt som arbetar som Senior Advisor på Eton Fashion AB.  

Intervjun ägde rum på Eton’s huvudkontor i Gånghester. 

 

4.6.1 Produkt       

 

En grundsten för att bygga sitt varumärke är enligt Jan Borghardt att ha en bra och 

konkurrenskraftig produkt. För Eton som tillverkar skjortor till affärsmän blir detta kanske extra 

viktigt. Det har varit en mycket central del i företaget, kanske det viktigaste för att Eton lyckats så 

bra. Genom att företaget satsat på hög kvalitet med bästa material i form av Pima-bomull med 

ursprung i Peru, har de lyckats skapa en medvetenhet i konsumenternas huvuden att skjortorna 

verkligen motsvarar förväntningarna. Dessutom har de spunnit bomullen i Schweiz, som är 

världsledande inom detta område. Alla dessa steg som en Etonskjorta genomgår innan den är 

färdigställd visar att Eton vill tala exklusivitet och kvalitet. Detta leder också enligt Jan till 

positivt word-of-mouth vilket har varit avgörande för Eton, då marknadsföringen till stor del har 

byggt på det. Alltså, genom att tillverka en konkurrenskraftig och bra produkt så har Eton skapat 

sig respekt och förtroende hos konsumenterna som talar gott om företaget. Detta speglar att Eton 

har tänkt och tänker långsiktigt då denna strategi kräver tid. På grund av att Eton inte har medel 

för stora marknadsföringskampanjer måste de lägga fokus på alla andra bitar som kvalitet, design, 

tillverkningsland osv. för att bygga sitt varumärke.   
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4.6.2 Cross-branding 

 

Jan Borghardt talar mycket varmt om Cross-branding. Han tror det är ett mycket bra sätt att 

stärka sitt varumärke. Han anser att det är väldigt viktigt att ses i rätt sammanhang och med andra 

starka varumärken.  

Precis som när du tar med en kvinna till dina vänner, vill du att hon är snygg. Går du ut med en 

snygg tjej, blir du populär.  Detsamma gäller för varumärken.” 

 

Det kan vara mycket svårt att få till stånd Cross-branding om du tillhör ett mindre känt företag, 

då båda vill vinna på samarbetet. Men för ett företag med så pass starkt varumärke som Eton är 

detta fullt möjligt, menar Jan. Ju mer du kommer in i ‖finrummet‖ desto starkare blir ditt 

varumärke. 

 

4.6.3 Image  

 

Jan menar att Eton lyckats skapa en image, vilket är viktigt för ett företag som ska bygga sitt 

varumärke. Image handlar om det du utger dig för att vara och vad målgruppen anser om 

företaget. Detta har Eton skapat på olika sätt. Företaget vill skapa en bild av sig själv som ett 

högkvalitativt varumärke som riktar sig mot affärsmän och som samtidigt tar sitt sociala ansvar. 

Jan menar att det är viktigt att förknippas med positiva saker som exempelvis välgörenhet. 

Genom att Eton på detta sätt värnar om människan får företaget ett bättre rykte. Företagets mest 

kända välgörenhetskampanj var aidskampanjen som de genomförde tillsammans med Elisabeth 

Taylor 1990. Denna kampanj ledde också till att Eton fick designa skjortor till filmen 

Philadelphia med Tom Hanks i huvudrollen. Jan menar att det har varit oerhört fördelaktigt för 

Etons utveckling att delta i välgörenhet och ta sitt sociala ansvar. 

 

4.6.4 Företagsidentitet 

 

Att du som företag ska ‖hitta‖ en identitet låter enkelt men är i praktiken väldigt svårt, anser Jan. 

Han menar att detta var den svåraste utmaningen på företaget. Det var lättare när familjeföretaget 

var litet. Idag växer företaget ständigt och då är det svårare att verkligen skapa en stark identitet. 

För att nå en identitet och behålla kulturen är det viktigt att de som arbetar på företaget ‖lever 

Eton‖. Jan menar att du inte enbart kan trycka upp likadana visitkort för att skapa en identitet, 

utan att du måste bygga från grunden. Jan menar att det måste finnas en samordning och samsyn 

mellan organisationens olika delar. Därför är det viktigt att alla i företaget arbetar med 

varumärket och det budskap som Eton vill förmedla. Det är inte bara produkten som ska spegla 

grundvärdena, utan hela organisationen. Han menar därmed att det inte bara är en fråga för 

ledningsgruppen, men att denna bör se till att detta sker. Jan ger oss också ett exempel där han 

berättar om Husqvarna som för ett antal år sedan hade stora svårigheter med sin företagsidentitet 

och inte ens hade lika visitkort. När Husqvarna insåg detta tog det fem år innan de lyckats skapa 

en identitet på företaget. Därför är Jan medveten om att en identitet inte skapas över en natt utan 
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kräver långsiktighet. För att det ska vara möjligt att skapa en företagsidentitet krävs det alltså att 

företagen har en bra intern marknadsföring där de länkar samman alla delar av företaget. Detta 

handlar till stor del om IMC som involverar alla delar i ett företag. 

Dock handlar inte Corporate Identity bara om interna frågor. En identitet speglas, men skapas 

också externt med marknadskommunikation och hur konsumenter upplever företaget. Den 

identitet man får präglas alltså också av yttre externa faktorer, menar Jan.   

 

4.6.5 Ledarskap 

 

Jan framhåller också ledningen som mycket viktig i Etons framgång. Han menar att ledningen 

bidragit till beslut som gjort det möjligt för företaget att utvecklas och växa. Organisationen har 

inte varit oroad över förändringar, samtidigt som det har delats ut stort ansvar åt vissa individer. 

Att de vågat ta snabba beslut har varit en stor del av framgången menar Jan. För att kunna 

särskilja sig från andra är det viktigt att ledningen ibland vågar ta snabba beslut. Detta visar på en 

entreprenörsförmåga som gjort att Eton kommit dit företaget är idag, enligt Jan.   

 

4.6.6 Leverantörer 

 

Jan menar att Eton är mycket noga med valet av leverantörer. De har fokuserat på att hitta 

leverantörer som arbetar med samma kärnvärden som deras egna, nämligen bästa produkt, högsta 

kvalité och goda etiska ställningstaganden. Eton har mycket starka relationer med sina 

leverantörer, vilket medför att det ska erbjudas något extraordinärt för att Eton ska byta. Kan 

leverantören erbjuda avsevärt bättre kvalitet eller pris kan ett byte ske. Så länge Etons behov 

uppfylls anser Jan att det är bra med lojala relationer mellan företagen. Att sköta relationer till 

sina leverantörer är en mycket viktig del för Eton och kan enligt Jan vara betydelsefullt om 

företaget vill stärka sitt varumärke.   

 

4.6.7 Produktutbud 

 

Ett ökat produktutbud kan vara bra att satsa på, menar Jan Borghardt. Men för Etons del anser 

han att de ska hålla sig till det de är bäst på, nämligen skjortor. Företaget stod för ett antal år 

sedan på ruinens brant. Då ställde sig ledningen frågan vad de skulle göra med företaget, vilken 

väg de skulle gå. De flesta av Eton konkurrenter började då med olika koncept som inkluderade 

byxor, tröjor osv. Då bestämde sig Eton att göra tvärt om, att endast satsa på skjortor och bli bäst 

på det. Idag tillverkar de också accessoarer som slipsar, flugor, manschettknappar osv. för att 

komplettera skjortorna på bästa sätt.   
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4.6.8 Långsiktighet 

 

Jan talar om vikten av att tänka långsiktigt. De har idag ingen omfattande marknadsföring i 

företaget. Därför förlitar de sig mycket på att synas på rätt ställen, exempelvis finare butiker. 

Dessutom lever de mycket på sitt goda rykte bland målgruppen. Att Eton till stor del byggt sitt 

varumärke på word-of-mouth råder det inget tvivel om. Jan menar att Eton alltid haft ett stort 

tålamod och sett sin utveckling över tid. Dessutom fokuserar Eton på att behålla och vårda sitt 

varumärke, vilket gör att de måste vara konsistent i sin marknadskommunikation och över längre 

tid tala med samma röst för att inte förvirra konsumenterna. 

 

4.6.9 Talespersoner 

 

Jan berättar under intervjun att Eton haft ett antal kända personer som klätt sig i Eton-skjortor 

däribland Tom Hanks och David Beckham. Dock har inte företaget jobbat aktivt för att få dessa 

personer som talespersoner, utan de har valt att bära skjortorna av egen vilja. Jan medger att detta 

ger väldigt bra PR för varumärket och att det är ett bra sätt att stärka varumärket. Exempelvis tog 

‖Beckham-skjortorna‖ slut mycket snabbt.  

 

4.6.10 Differentiering 

 

En viktig del inom dagens Eton är enligt Jan att göra det annorlunda eller oväntade. Företaget vill 

skilja sig från mängden. Därför väljer de inte, enligt Jan, alltid färgskalor som passar 

‖modetrenderna‖. Detta är ett sätt för Eton att visa sin självständighet. Att de i vissa fall har styrt 

mot strömmen har varit en viktig framgångsfaktor för Eton. Man har gjort allt från stiliga 

businesskjortor till riktiga konstverk med stora papegojor och Jimi Hendrix-inspirerade skjortor. 

De senast nämnda är såklart inte tillverkade för att bli sålda i någon större mängd utan är ett sätt 

att lyfta fram den lekfullhet och innovation som finns i Eton idag. Man provade vid några 

tillfällen också att vakuumförpacka skjortorna med doft i, vilket uppskattades av kunderna.  

”Vi talar om att göra det annorlunda. Du behöver inte gilla Thomas Dileva, 

men han är där han är av en anledning” 

 

4.6.11 Målgrupp 

 

Jan förklarar att Eton riktar sig mot affärsmän som vill kunna ha en snygg skjorta en hel dag utan 

att den blir skrynklig. Det är en man som reser mycket som också är framgångsrik i det han gör. 

Man vill nå åldrarna tjugofem och uppåt. Han är medveten och vill ha passform och kvalitet som 

motsvarar hans förväntningar. Jan poängterar att det är väldigt viktigt för Eton, men även andra 

företag, att du lägger stort fokus på att känna till din målgrupp vad gäller livsstil och preferenser. 

På så sätt känner du till vilka behov dessa har och du kan tillfredställa dem, säger han. 
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4.7 Provrummet 
 

Provrummet är ett relativt litet företag som startades 2008 av Johan och Suzanne Nilsson. 

Suzanne hade då tidigare jobbat som modell i bland annat Paris, där hon under sina 7 år lärde sig 

mycket om mode och design. Johan kommer från en släkt med långa traditioner inom 

textilindustrin. Deras kontor ligger i Borås medan tillverkningen sker i Litauen. Provrummets 

affärsidé är relativt enkel. Företaget vill göra kläder som de själva tycker om och som är av hög 

kvalitet. Dessutom ska priserna vara överkomliga för vanliga kvinnor. Tanken är att göra mindre 

kollektioner med genomtänkta plagg som kan kombineras på olika spännande sätt och som håller 

länge. 

 

4.8 Intervju Provrummet 
 

Intervjun genomfördes med Suzanne Nilsson, grundare och delägare av Provrummet. 

 

4.8.1 Produkt 

 

Suzanne Nilsson menar att det i många fall är varumärket som hjälper produkten att bli stor men 

att det i Provrummets fall är produkten som bygger varumärket. Man lägger i företaget väldigt 

stort fokus på att produkterna ska motsvara kundernas förväntningar och behov. Suzanne menar 

att detta varit avgörande för att man lyckats öka sin försäljning och omsättning.  Hon menar att 

man måste vara mycket noggrann med produkten i uppstarten av ett företag då man i detta skede 

oftast inte har några större medel att lägga på PR och marknadsföring. Att kunder talar gott om 

företagets produkter är både förtroendeingivande och gratisreklam för ett företag. 

 

4.8.2 Målgrupp 

 

Suzanne menar att kvinnor vill vara välklädda och snygga trots att man blir äldre och vissa 

kroppsdelar börjar hänga lite mer. Därför har provrummet valt att placera sig i ett segment där 

man insåg att det fanns luckor att fylla. Företaget riktar sig mot medelålders kvinnor som 

fokuserar på kvalitet, design och framför allt god passform. Suzanne tror att det är viktigt att hitta 

en lucka eller ett behov som inte är uppfyllt. Gör man det och placerar sig där har man goda 

chanser att lyckas.    Dessutom anser Suzanne att det är väldigt betydelsefullt att ta vara på sin 

målgrupp och sina kunder. Därför har man valt att lyssna på sina kunders åsikter och önskemål. 

Ett bra exempel på det är interaktiviteten som erbjuds på Provrummets Facebook-sida där man 

svarar på frågor och inlägg skrivna av konsumenter. Detta medför enligt Suzanne att kunderna 

känner sig delaktiga i företaget, vilket underlättar att relationer byggs.     
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4.8.3 Företagskultur 

 

Suzanne tror att det är väldigt viktigt med en stark företagsidentitet för att skapa ett starkt 

varumärke. Hon vill att alla som jobbar på Provrummet ska vara ‖provrummare‖, där man delar 

vissa värderingar och förmedlar en samstämmighet från alla delar av organisationen. Suzanne 

medger att detta är avsevärt mycket lättare att nå, då företaget fortfarande är litet och att det blir 

svårare att behålla allteftersom man växer. Men Suzanne menar att identiteten inte bara är något 

som skapas inifrån ett företag utan den formas också av konsumenterna som idag i allt större 

utsträckning kommunicerar med företagen. Provrummet måste visa vad det står för både mot 

kunder och anställda. 

”Alla som jobbar på Provrummet.se ska vara ”provrummare”, där man delar 

vissa värderingar och förmedlar en samstämmighet från alla delar av 

organisationen.” 

Suzanne anser att företagsidentiteten är något de jobbar med på Provrummet, men att man inte 

riktigt är där ännu. Första året skapades en stark ‖vi-känsla‖ på företaget som enligt Suzanne är 

ett bra första steg mot att bygga en identitet. Identitet och image kan riktas både utåt och inåt. I 

dagsläget sker fokus på att skapa en inre identitet då man i just nu inte har råd med 

marknadskommunikation för att bygga image. Med det sagt menar inte Suzanne att man inte 

försöker kommunicera utåt för det gör man exempelvis via hemsidan, bloggar och Facebook.    

Provrummet vill att kunderna ska känna nära band till företaget. Därför är det viktigt att kunderna 

ser på Provrummet som ‖den lilla butiken‖. Därför försöker man idag att lyssna på kunders frågor 

och åsikter, för att kunna tillfredställa individuella behov. Detta kommer dock att bli svårt 

allteftersom företaget växer och kunderna blir fler. Men att få denna image är viktigt för företaget  

 

4.8.4 Långsiktighet 

 

För att skapa ett starkt varumärke krävs det enligt Suzanne att man tänker långsiktigt. Detta visar 

att provrummet och företaget har insett att det tar mycket lång tid att skapa en medvetenhet bland 

konsumenterna. Med tanke på att företaget i ett tidigt skede som detta inte har tillräkligt med 

finansiella medel för traditionell marknadsföring så tar det ännu längre tid, mycket längre än vad 

Suzanne någonsin kunde ana ifrån början. Så länge man är konsekvent i sin marknadsföring och 

sitt agerande, så kommer så småningom konsumenterna att skapa sig en bild av företaget och en 

medvetenhet kommer uppstå bland konsumenterna säger hon. 

”Det tar lång tid att skapa ett medvetande bland konsumenterna. Därför har vi 

ett långsiktigt tänk, då det tar tid att bygga en kundgrupp.” 
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4.8.5 Varumärkesambassadörer 

 

Provrummet skulle väldigt gärna använda sig av talespersoner, då Susanne tror att det är väldigt 

effektivt. Man har ännu inte haft någon sådan, men har förhoppningen att framöver kunna visa 

upp en sådan, eventuellt en lokal kändis till att börja med. Suzanne menar att det är dyrt att anlita 

talespersoner och att företaget i nuläget inte har ekonomiska medel för det. 

 

4.8.6 Nya marknadskanaler & Sociala Medier 

 

Provrummet är medvetna om att sociala medier som Facebook, Youtube och bloggar är viktigt 

för att kommunicera med konsumenterna. Därför finns man idag på dessa platser, men inte i den 

mängd företaget önskar. Provrummet anser att sociala medier är väldigt bra för företaget, då man 

fångar upp åsikter och kommentarer från konsumenter. Dessutom ställer det högre krav på oss då 

vi genom dessa kanaler blir mer transparenta. Suzanne menar att om man gör något dåligt, så får 

man höra det. Negativitet sprids fort och det vill vi undvika. 

Suzanne anser att sociala medier kan hjälpa små företag med begränsade ekonomiska resurser att 

kunna nå ut på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Därför menar hon att man måste se dessa 

kanalers stora potential och utnyttja det. Samtidigt säger hon att det är kostsamt och svårt för ett 

litet företag att ha en eller flera personer som arbetar med sociala medier. 

Företaget har hittills endast sålt kläder från sin webbshop och då endast sitt eget märke. Dock har 

man nu funderingar på att finnas i vissa utvalda butiker. Tanken bakom detta grundar sig på att 

man vill synas bland vissa starka varumärken som man vill förknippas med. Provrummet har fått 

en rad förfrågningar från butiker som vill sälja deras kläder, men det gäller att man är mycket 

noga med vart man syns, menar Suzanne Nilsson. Hon är noga med att dessa butiker riktar sig 

mot deras målgrupp och att företagets plagg hamnar bland och associeras med välkända starka 

varumärken. Suzanne tror att denna strategi kan ‖lyfta‖ Provrummet och Suzanne Nilsson som 

varumärke och öka medvetenheten bland konsumenter. Man har också planer på att ta in några 

andra utvalda varumärken i webbshoppen för att ‖höja‖ värdet på det egna varumärket.     
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4.9 Gina Tricot (Gina) 
 

Gina startades 2007 i Borås där huvudkontoret fortfarande finns kvar. Företaget är familjeägt och 

har en affärsidé som bygger på mycket mode för lite pengar. Målgruppen är modeintresserade 

kvinnor i alla åldrar. Kedjan kännetecknas av sina ‖nyheter varje vecka‖, och tillhör segmentet 

fast-fashion. Idag har företaget butiker i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. 

 

4.10 Intervju Gina Tricot 
 

Intervjun ägde rum på Gina’s huvudkontor med försäljningschef Åse Peterson.   

 

4.10.1 Ledarskap 

 

Åse anser att det är väldigt viktigt att ledningen synas officiellt. Hon menar att det är viktigt att få 

fram ‖själen‖ i företaget. I Gina har ägarfamiljen blivit bättre på det på senare tid. Tidigare har 

man inte gjort detta, då företagets ägare Jörgen Appelqvists filosofi har varit att det är företaget 

som ska vara i fokus och inte hans familj. Men efter att Gina flyttade in i sitt nya huvudkontor har 

ägaren blivit mer officiell och synlig i pressen. Detta tror Åse är viktigt, nämligen att 

konsumenter känner till och ser vilka som står bakom företaget. Hon tror att detta kan medföra att 

konsumenter får större förtroende för företaget. Åse menar att det både finns negativa och 

positiva sidor med att företaget är familjeägt. Är man det kan det fort ske skiften i bl.a. beslut och 

andra snabba förändringar. Detta kan vara på gott och ont. Ledningen har under alla år varit 

mycket tydlig och agerat väldigt konsekvent. Man har arbetet efter den affärsidé som 

formulerades från första början. Detta har enligt Åse bringat stor framgång för Gina som ihärdigt 

skapat en medvetenhet bland konsumenterna. 

 

4.10.2 Företagskultur  

 

Jörgen Appelqvist som grundade Gina och fortfarande är VD för företaget hade från början en 

klar vision. Hans vision var att skapa ett klädesmärke där man får mycket mode för lite pengar, 

med snabbt rörliga produkter. Denna vision lever idag kvar i företaget och har starkt bidragit till 

företagets framgång. Åse manar att det är viktigt att alla inom företaget känner till Ginas 

grundvision, men också att man förstår sig på den företagskultur som råder i företaget. Det har 

varit viktigt för Jörgen att behålla samma ‖Gina-kultur‖ allt eftersom företaget växt lavinartat. 

Det kan ha varit en av Gina’s största svårigheter. Åse anser att de flesta företag någon gång under 

sin livstid får växtvärk och att det på sätt och vis även drabbat Gina. För att implementera vilka 

värderingar som råder och den kultur Gina har så finns det åtta punkter man ska följa. Dessa 

punkter hjälper såväl nya som gamla anställda på företaget att jobba på samma sätt. Dessutom 

vill inte Jörgen ha någon hierarki på Gina. För att anställda ska kunna ta snabba beslut, krävs det 

att man inte måste fråga andra om det är okej eller inte. Detta blir förstås allt svårare då företaget 

växer, menar Åse. Då snabba beslut varit en del av företagets framgång vill man behålla detta 

arbets- och synsätt. Detta innebär väldigt stort förtroende för medarbetarna och ställer höga krav. 

Resultatet av detta är också att man får de anställda att känna sig delaktiga och det blir på så sätt 



53 

 

en stark gemenskap inom företaget. Företagskulturen handlar till stor del om snabbhet. Det kan 

ibland innebära att det råder ett väldigt hårt klimat på företaget, men om man kommer in i 

kulturen ser man det ur ett annat perspektiv, menar Åse. Hon påpekar dock att arbetet med att 

stärka kultur och värderingar många gånger kommer i skymundan och medger att man skulle 

kunna arbeta bättre med detta. Hon menar att svårigheten med det är att det är mycket 

tidskrävande och att det ofta är andra uppgifter som prioriteras höge. Ju mer företaget expanderar 

desto viktigare blir det. Det räcker att det kommer några få nya på avdelningarna så blir det svårt. 

Nyanställda blir snabbare en del av företaget om de förstår företagskulturen. Men hon anser 

också att kulturimplementeringen inte bara ska riktas mot nya anställda, utan att man också måste 

jobba mot anställda som länge funnits i företaget. Därför har vi på varje avdelning möten som 

endast handlar om att stärka gemenskapen och bygga på kulturen. Det är viktigt att påminnas om 

företagets värderingar, menar Åse. 

 

Även Jörgen är väldigt mån om Ginas kultur och historia. Därför har han alltid en 

introduktionsdag för nya anställda där han berättar om kultur/värderingar och om hur Ginas 

utveckling sett ut, berättar Åse. Med tanke på att Gina dessutom växt så stort utomlands så gäller 

det att ha folk på plats även där för att implementera ‖Gina-kulturen‖. Exempelvis lät företaget 

skicka sin marknadschef till Köpenhamn i ett halvår då man startade Gina i Danmark. Detsamma 

gjorde man i Tyskland. 

 

4.10.3 Produkt vs varumärke 

 

Förhållandet mellan vår produkt och varumärke ser lite olika ut i Sverige jämfört med de andra 

länderna vi finns i, säger Åse. Hon menar då att den resa företaget gjort i Sverige inte är klar 

ännu. Efter som man började med toppar till väldigt låga priser, så lever det kvar att vi inte har så 

bra kvalitet. Därför är det viktigare att Gina i Sverige jobbar med varumärkesbygget. I de andra 

länder företaget gått in i har de gjort det med mycket stor kraft vilket medfört att vi gett ett 

intryck och varit tydliga med att det är ett stort företag som verkligen satsar. Där är det alltså 

varumärket som säljer produkterna. Utomlands har Gina också märkt att de fått ett mycket starkt 

varumärke då de har mycket lätt att skaffa personal som är ytterst kompetent. I Sverige har 

företaget en längre resa, nämligen att stärka varumärket. Åse förklarar att det kan vara mycket 

svårt att ändra den bild svenska konsumenter idag har om varumärket. Det krävs stora 

marknadsåtgärder för att lyckas med detta. Åse ger ett exempel på hur företaget försöker ‖höja‖ 

varumärket och visa sin potential, nämligen att man gjort en finare kollektion som heter Gina 

Exklusive. Kollektionen innebär att man gjort festklänningar i lite finare material. Ska Gina nå en 

exklusivare status kommer det att krävas väldigt mycket marknadsföring för att få de kunderna, 

menar Åse. 

 

Från början är det produkten som byggt varumärket, enligt Åse. Hon anser att produkten alltid 

legat i fokus. VD Jörgen Appelqvist har alltid framhållit Gina som ett produkt- prisföretag. Han 

har alltid haft filosofin att produkten bygger varumärket. Åse menar att deras åsikter går isär 

något vad gäller den biten. Åse tycker att man måste vårda varumärket aktivt hela tiden, för att 

företaget ska utvecklas. Då syftar hon inte bara på reklam, utan också i form av artiklar om 

företaget och liknande 
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4.10.4 Marknad och målgrupp 

 

Gina har i dagsläget många konkurrenter och branschen är väldigt tuff, enligt Åse. Deras största 

konkurrent är H&M som ligger i samma segment. Man har väldigt bra koll på sina konkurrenter 

och hur de agerar. Man har också koll på vilka land de syr i och vart fabrikerna finns. Man tar 

dessutom reda på hur de etablerar sig. Många företag är nu väldigt duktiga på att pressa priserna. 

Det är väldigt svårt att idag konkurrera med pris. Därför gäller det att ta reda på vad företaget är 

bra på och lyfta fram det i ljuset. Det tycker Åse att Gina lyckats bra med och är en bidragande 

orsak till att företaget gått så bra. Ett annat skäl är också att Gina inte nischar sig, utan har alla 

kläder. Man har dessutom väldigt många olika färger för varje plagg så att det ska passa alla.  

 

”Man måste hitta vad företaget är bra på och varför man är bra på det.” 

 

Gina har en bred målgrupp. Åse påpekar att det finns de som köper dyra jeans och liknande på 

andra ställen och kanske bara köper en topp då och då på Gina. Det finns också de som köper alla 

typer av plagg som besöker butiken varje vecka. Att Gina har en så stor målgrupp visar att Gina 

har en mycket väl fungerande affärsidé och att företaget väl känner sin målgrupp, menar Åse. 

Hon poängterar även hur viktigt det är att känna sin målgrupp för att kunna nå den. 

 

4.10.5 Marknadskommunikation 

 

Gina’s marknadskommunikation har fungerat väldigt bra de senaste åren. Åse berättar att 

företaget från början hade mycket knappa finansiella medel för att marknadsföra sig. Man hade 

då endast råd med en modell, en vit bakgrund och en fotograf. Vad man inte visste då var att detta 

skulle bli en succé. Därför har man varit väldigt konsekventa i sin marknadskommunikation och 

behållit detta utseende, med ibland små modifikationer. Dessutom behöll man under många år 

samma modell. Denna modell blev så småningom synonym med Gina. Åsa anser att företaget 

tänkt långsiktigt och varit noga med att man ska känna igen en ‖gina-reklam‖. Åse framhåller att 

det är viktigt att man inte i allt för stor utsträckning fastnar i gamla hjulspår. Trots att man 

behåller grunden i sin kommunikation så måste man då och då ge den en liten twist, för att inte 

verka gammalmodig och för att inte göra som alla andra. 

 

Åse nämner Pripps Blå, Gant, Peak osv. Som några varumärken som jobbar mycket med att 

skapa associationer som bygger på känslor och livsstil. Gina jobbar inte med det. Istället 

fokuserar man på att skapa en image som talar om för konsumenterna att man får mycket mode 

för pengarna. Dessutom vill man förmedla snabbrörliga produkter och mycket nyheter. 

 

Åse säger att ledningen i Gina lägger mycket resurser på marknadskommunikation. Därför har 

marknadsavdelningen fått en större budget jämfört med andra. När Gina drar igång en kampanj så 

gör man det med stor kraft. Marknadsavdelningen är relativt liten men spelar en viktig roll inom 

företaget. Dessutom har Gina varit noga med att skapa all marknadsföring inom företaget, istället 

för att lägga ut det på byråer. Åse menar att det har varit ett sätt att bevara ‖själen‖ och de 

värderingar som finns inom företaget. Hon säger att byråer många gånger vill sätta sin egen 

prägel på kampanjen. Om man har resurserna, så är det bättre om det sköts av företaget själv. 
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4.10.6 Etik och moral  

 

Etik och moral är något som genomsyrar företaget, anser Åse. Företaget har valt modeller som 

blivit starkt förknippade med Gina. Dessa modeller har noga valts ut, då Gina fokuserat på att de 

är sunda kvinnor som inte ser ut som många modeller gör i dagens modeindustri. Åse menar att 

det är viktigt att Gina visar sin målgrupp som är vanliga kvinnor att man inte står för dessa ideal. 

Hon berättar också om att man på Ginas hemsida kan läsa en blogg där det visas bilder från 

världens catwalks. Men om modellerna är för magra, tar man inte med dem. Det är också viktigt 

för företaget att man inte förknippas med event och tidningar som inte står för sunda värderingar. 

Gina har en kvinna som bara jobbar med etik- och moralfrågor på företaget, för att allt ska bli 

rätt. Detta är viktigt, enligt Åse, då företag idag är väldigt transparenta. 

 

En av de åtta punkterna i Gina’s kultur är att man ska ses som ett företag som tänker på etik och 

moral. Därför är det viktigt att alla delar av företaget genomsyras av ärlighet och att man bemöter 

andra med respekt. Genom att göra detta tror Åse att man får en image som det goda varumärket.  

Dessutom tar Gina ett socialt ansvar. Företaget har numera ett samarbete med UNICEF, för att 

hjälpa barn i nöd.  

 

4.10.7 Långsiktighet 

 

Det finns ingen uttalad långsiktighet på Gina, enligt Åse. Men hon medger att man måste vara 

konsekvent i sin marknadskommunikation för att skapa en medvetenhet hos konsumenterna. Hon 

säger dessutom att Gina inte har någon långsiktig plan. På företaget jobbar man mycket i nuet och 

ser efter vad som händer. Åse anser att detta synsätt till stor del beror på att företaget är familjeägt 

och att familjen jobbar mycket efter den form av entreprenörskap som byggt företaget.  

 

4.10.8 Nya marknadskanaler & Sociala Medier  

 

Åse anser att Gina förstått innebörden av de nya marknadsföringskanaler som växt fram. 

Företaget har nyligen startat en ny avdelning som kommer att jobba med sociala medier och 

webb-baserade marknadskanaler. Åse menar att det är viktigt för Gina att följa denna utveckling, 

då man som företag kan vinna mycket på det. Sedan i somras finns Gina på Facebook. Det har 

varit uppskattat bland deras kunder och det är många som följer de där. Åse erkänner att de har 

mycket kvar tills det att man optimalt kan utnyttja dessa kanaler, men hoppas att den nya 

avdelningen kommer utveckla företagets kunskap på detta område.  

 

Åse anser att sociala medier gör företaget mer transparent. Därför är det väldigt viktigt att de som 

jobbar med sociala medier i ett företag är slipade och väl känner till företagets kultur och tankar. 

Det gäller alltså att vara noga med vad man lägger upp och hur man formulerar det man skriver. 

Åse anser dock att dessa nya kanaler endast är positiva för företaget då det är ytterligare ett sätt 

att nå och kommunicera med kunder och andra konsumenter.  

 

 



56 

 

4.10.9 Cross-branding 

 

Gina har haft funderingar på Cross-branding, enligt Åse. Hon tror att det är väldigt bra att synas 

och förknippas med andra starka varumärken. Dock poängterar hon att det måste vara märken 

som passar väl in med Ginas image och tankesätt. Än har man inte lyckats få till stånd något 

lyckat varumärkessamarbete, men Åse ser inte detta som en omöjlighet i framtiden. Hon anser att 

det funnits för lite personal och tid för detta, men att man har förhoppningen att jobba mer med 

sådana projekt.  
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5 Analys 

 
 

Analysdelen av arbetet syftar till att sammanställa de upplevelser, erfarenheter och attityder som 

intervjupersonerna bidragit med under det empiriska arbetet. Analysen kommer att presenteras 

utifrån de teoretiska dimensioner som ligger till grund för utformningen av studien. Detta görs 

för att förenkla kopplingen mellan teori och empiri samt att förenkla överskådligheten för 

läsaren. 

 

 

5.1 Varumärkets betydelse 
 

Vi har i vår empiri identifierat att varumärket i första hand ses som ett löfte gentemot kunden. 

Samtliga företag påpekar hur viktigt det är att produkten håller det mått som varumärket utlovat. 

Morris betonar att varumärket fungerar som en kvalitetssäkring gentemot kunden. En viktig del i 

detta är att arbeta med företagets image, vilket Eton påpekar att de gjort framgångsrikt. Eton 

beskriver det som det förlopp där de talar om för kunden vilka de är och gör och på så sätt skapar 

en bild som konsumenten bär med sig. I deras fall är det bilden av en exklusiv skjorttillverkare 

med ett socialt ansvar. Det kom i sin tur att leda till en kampanj med anknytning till Elisabeth 

Taylors Aids Foundation, vilket till viss del har påverkat Eton’s framgångar.  

Det är mycket viktigt att ett företags image överensstämmer med företagets värderingar och 

arbetssätt. En image som etablerats i kundens medvetande är svår att ändra på, vilket gör att 

företagen måste noga överväga hur de arbetar med att kommunicera detta (Hoeffler och Keller 

2003). OJ arbetar just nu med att lansera en kollektion till en ny typ av konsument, nämligen en 

yngre målgrupp, vilket illustrerar just det. Samtidigt som OJ strävar efter att hitta nya 

uttryckssätt, så är det viktigt att inte glida allt för långt ifrån de formspråk som gjort företaget 

framgångsrikt och som deras trogna kundkrets är van vid.  

Även under intervjun med Gina framgick det hur svårt det är att ändra en uppfattning som 

konsumenten skapat. I deras fall handlar det om uppfattningen att de enbart är duktiga på att 

tillverka billiga basplagg. Resultaten från empirin visar att det kräver stora 

marknadsföringsåtgärder. Ett praktiskt sätt att försöka ändra på varumärkesimagen är det 

samarbete som Gina gör tillsammans med tidningen Elle, där företaget designar en dyrare 

kollektion. På så sätt hoppas företaget kunna stärka bilden av kunskap och hantverk inom 

företaget.  

I likhet med Mårtenssons (2009) syn på varumärken, framgick under intervjun med Morris att det 

är viktigt att företagen redan ifrån början har en klar bild av hur de vill uppfattas. Redan vid 

uppstarten av företaget hade de det som en viktig del i sin strategi. Deras framgång bygger 

mycket på strategin att presentera ett fullt koncept, vilket underlättade för kunden att förstå vad 

Morris ville göra. På så sätt skapades en tydlig image redan ifrån början. 
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Det råder ingen tvekan om hur de studerade företagen upplever förhållandet mellan produkt och 

varumärke. Samtliga är övertygade om att produkten bygger varumärket, vilket styrker 

påståendet att företag ofta sätter produkten framför varumärket (M'zungu, Merrilees och Miller 

2010; Keller 2003; Lewitt 1960). Företagen är också överens om att kvalitén på produkten måste 

vara i fokus. Oavsett om man tillverkade klädesplagg för 199;- eller 6999;- så fanns det en 

övertygelse om att kvalitén alltid måste överträffa priset. Med det menas att kunden alltid ska 

känna att de får en kvalité som i relation till priset är lika bra, eller bättre än det som 

konkurrenterna erbjuder. Både på Eton, Morris och OJ betonade man också den positiva word-of-

mouth effekt som ett sådant förhållningssätt innebar. Företagen menar här att genom att leverera 

en kvalitetsmässigt suverän produkt, kan man långsiktigt bygga upp och sprida en mycket positiv 

bild av varumärket.  

Det enda riktigt stora av de undersökta företagen, Gina, ger en annan viktig syn på förhållandet 

mellan produkt och varumärke. I deras fall beskrivs det till en början precis som i de andra 

företagen som att produkten byggt varumärket. I och med intåget på den internationella 

marknaden har dock förhållandet ändrats. Utomlands har de gått in med kraft och varit tydliga 

med att de är ett stort, internationellt satsande företag. Där är det varumärket som i sin tur säljer 

produkterna menar dem. Betydelsen av varumärket har också visat sig tydlig i rekryteringen av 

personal, som varit mycket enkel. Detta ger oss en tydlig antydan om att förhållandet mellan 

produkt och varumärke skiftar i takt med att företag växer.  

En teori är att när ett varumärke etableras i kundens medvetande och knyter till sig tillräckligt 

starka associationer, så bidrar detta till att förhållandet mellan produkt och varumärke ändras så 

att konsumenten i första hand ser varumärket. Teori och empiri visar att företagen redan vid ett 

tidigt stadie bör bära med sig detta i vid strategiska vägval (Keller 2009). Det som har visat sig 

viktigt att tänka på är att bilden företaget skapar hos konsumenten (av varumärket) i framtiden 

kommer att sälja företagets produkter. Med andra ord bör företagen alltså tänka längre än att 

enbart presentera en kvalitativ produkt. Vilka associationer och attribut de väljer att knyta till 

varumärket är något som kommer att hänga med företaget i takt med att det utvecklas, framgår 

det av empirin. 

Respondenternas svar tyder på att den teoretiska uppfattningen om att varumärken torde uppfattas 

som en större konkurrensfördel än produkten, i själva verket är ganska svårtolkad. Teoretikerna 

menar att företagen måste erbjuda kunden något mer än enbart en bra produkt (Keller 2003). 

Sådana mervärden är knutna till företagets varumärke och innefattar allt ifrån förpackning, olika 

former av service, reklam, konsumentråd, finansiering, leverans och avtal (Lewitt 1960). 

Vår uppfattning är att många företag i praktiken har produkten i fokus, och att det är genom den 

som företaget bygger sitt varumärke. Samtliga företag betonar kvalité som ledordet för 

produkten. För att förstå förhållandet mellan produkt och varumärke anser vi därför att företagen 

bör klarlägga vad kvalité egentligen står för. Vi anser att mervärden bör uppfattas som en slags 

kvalité. Därför bör företag integrera dessa i den totala kvalitetsuppfattningen hos produkten.  

Kvalité skall inte enbart värderas utifrån vilka tillverkningsmaterial eller metoder företagen 

använder. Kvalitén som ett företag levererar bör uppfattas utifrån hur väl de sköter hela processen 

ifrån tillverkning till slutkonsument. I en beskrivning av vilken kvalité de har, måste de då även 

ta hänsyn till mervärden och det som varumärket utlovar eller står för. Frågan huruvida det är 

varumärket i form av utlovade mervärden eller kvalitén i produkten som är avgörande för 

försäljningen, blir då oviktig. Det är symbiosen av de båda som är viktig. 
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5.2 IMC 
 

Integrerad marknadskommunikation har till uppgift att stärka varumärket och bygga upp 

varumärkeskapitalet Belch & Belch (2004).  Duncan (2002) beskriver även IMC som en process 

som bygger kundrelationer vilket i sin tur bygger varumärken. I de undersökta företagen har vi 

identifierat en hög grad av medvetenhet just i detta område. Många av företagen påtalar hur 

viktigt det är att alla delar i företaget är medvetna om hur organisationen ser ut och fungerar. På 

OJ talar de också om hur viktigt det är med att vara integrerade internt för att sedan kunna sända 

rätt budskap till kunder och samarbetspartners. Det har också föranlett ett 

internutbildningsprogram som de kallar för OJ-academy. Aaker (2010) förespråkar just sådana 

företagspolicys och program som leder till samarbete och koordinering i företagen, istället för 

isolering och konkurrens bland dess olika funktioner. Det är viktigt att komma ihåg att allt ett 

företag gör, kommunicerar. En paketering som inte stämmer överens med konsumentens bild av 

varumärket, kommer därför även att påverka bilden av produkten (Coulson-Thomas 1994).  

Vikten av IMC går knappast att förneka då författare som Aaker (2010), Duncan (2002) och 

Shimp (2002) betonar de positiva sidorna av ämnet. Trots en viss grad av medvetenhet upplever 

vi ett varierande mått av implementering av det i företagen. En del av företagen anser, mer eller 

mindre, att det är något som sker av sig självt, medan andra i händelse av en omstrukturering 

lägger ner mycket resurser på området. Självklart är det enklare att koordinera en mindre 

organisation. Vår undersökning av företagen visar att IMC är något som blir mer och mer 

relevant i takt med att företagens organisation växer, vilket till viss del förklarar respondenternas 

inställning. Vår empiri visar därmed att det är viktigt att vara väl förberedd då det annars kan 

vålla problem vid expansion när verksamheten växer. Vi kan i empirin se att företagen inte har en 

klar bild av de positiva effekterna av IMC. Vi vill därför i likhet med Shimp (2002) ytterligare 

framhålla att IMC syftar till att påverka beteendet, utnyttja och använda alla former av kontakter, 

skapa synergieffekter, bygga relationer med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. 

IMC är också nära kopplat till företagets image som påverkas positivt om företaget arbetar med 

att samordna företagets alla interna delar (Duncan 2002). Även företagskultur och nya 

marknadskanaler är ämnen som påverkar IMC och förklarar varför företagen bör arbeta med det. 

De nya marknadskanalerna bidrar till en högre grad av transparens i företagen, vilket vi finner 

ökar angelägenheten för företagen att arbeta med IMC. Ytterliggare resonemang kring 

företagskultur och nya marknadsföringskanaler tas därför upp i separata avsnitt av analysen.  
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5.3 Nya marknadskanaler & Sociala Medier 
 

Sociala Medier är något som berör samtliga av våra undersökta företag. Alla talar också tämligen 

gott om det som fenomen. Problemet uppstår när vi undrar om företagets strategi och vad de 

önskar få ut av de nya marknadskanalerna. Det blir då tydligt att sociala medier fortfarande är ett 

nytt och relativt outforskat område.  

Företagen ser särskiljt två plattformar som viktiga exempel på kanaler att nå konsumenterna, 

nämligen företagets hemsida och Facebook. OJ talar till exempel om hur de vill skapa en mer 

levande och interaktiv hemsida, där läsaren kan ta del av nya uppdateringar dagligen. Det finns 

en vision men ingen klar strategi, vilket är synonymt för i princip alla de intervjuade företagen.  

På Morris tycker de att det vore önskvärt att ha en person som arbetar med sociala medier, då det 

anses vara ett enkelt sätt att skaffa sig bra marknadsföring. Samtidigt påpekar de också de 

eventuella negativa effekter en dålig exponering i dessa kanaler kan ge. Denna tvådelade 

uppfattning delas också av vissa teoretiker, exempelvis Ewen (2007) som påpekar att det både 

finns en positiv och en negativ sida av de nya marknadskanalerna. Ett sätt att undvika detta är 

precis som man poängterar på Morris, OJ och Gina, att tillsätta tillräckligt kunniga personer på 

dessa positioner. Det krävs personer med juridiska kunskaper såväl som fullständiga kunskaper 

och insikt om företagets image, identitet och hur företaget önskar bli uppfattat av konsumenterna. 

Noterbart är att ingen av de intervjuade företagen har några erfarenheter av att de nya 

marknadskanalerna gett upphov till negativ exponering eller dålig marknadsföring. Istället 

understryker de på Gina hur i princip all den uppmärksamhet som företaget fått genom att synas i 

sociala medier varit positiv. Ett sådant resultat poängterar ytterligare nyttan för företag att 

engagera sig i sociala medier.  

Vi har utifrån empirin uppfattat att det kan finnas en rädsla i att satsa på nya marknadskanaler så 

som sociala medier. Vad det beror på framgår inte, men ett svar kan vara att många företag har 

otillräckliga kunskaper för att kunna rättfärdiga en rejäl satsning inom området. Det kan t.ex. vara 

svårt att motivera varför de bör anställa en person som har hand om sociala medier när de är 

osäkra på effekterna av en sådan satsning. Det enda företag som i vår studie anser sig ha god 

kunskap inom området sociala medier är Gina som också är betydligt större och ekonomiskt mer 

kraftfullt än de andra. Trots detta skaffade sig Gina en facebook-sida först i somras vilket 

möjligtvis ger en bild av att uppvaknandet skett rätt nyligen.  

Vår uppfattning är att problemet med att inte fullt ut utnyttja de sociala mediernas möjligheter för 

marknadsföring av många företags produkter, kommer att lösas på sikt. Det finns idag fortfarande 

många anställda inom företagen som saknar tillräckliga kunskaper om digitala mediers 

möjligheter. Genom successiv nyrekrytering och integrering av yngre medarbetare från den s.k. 

‖digitala generationen‖ i organisationen, säkrar företagen sig breda kunskaper inom området, och 

vi är övertygade om att det inom kort kommer att sätta sin prägel på företagens sätt att bedriva 

marknadsföring och profilering av sina produkter. Våra resultat tyder på att det finns anledning 

att vara tidigt ute i utvecklingen, då särskilt yngre företag kan visa på goda framgångar genom att 

utnyttja nya sätt och kanaler att nå ut till konsumenterna på. 
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5.4 Kultur och värderingar 
 

En företagskultur är själen i ett företag. När ordet lyfts fram i sitt sammanhang, talar företagen 

ofta om att ‖leva varumärket‖. Under de fem intervjuer vi genomfört har detta tagits upp samtliga 

gånger. Alla chefer vi träffat säger sig eftersträva att företagets anställda uppträder och agerar 

enligt den kultur som finns inom företaget. Vår uppfattning är att det är svårt att implementera en 

stark företagskultur hos sina anställda. Många forskare bl.a. Chernatony (2001) menar att en god 

företagskultur hjälper till att bygga varumärket. Både OJ och Eton anser att de kan åstadkomma 

mer på detta område inom sina företag. På Eton finns i nuläget ingen klar strategi för hur de 

skulle lyckas bättre med implementeringen av kulturen, men på OJ har de nyligen lanserat något 

som kallas för OJ-academy. Detta är en internutbildning med fokus på vad OJ är och står för. 

Detta visar att OJ värderar sin företagskultur högt.  

Även på Gina är ledningen väldigt mån om sin företagskultur. Där finns åtta punkter företaget 

vill att de anställda följer och jobbar löpande med för att behålla kulturen, samt att implementera 

den för nya medarbetare. De förlitar sig inte på att detta löser sig av sig självt. Dessutom har 

Ginas VD Jörgen Appelqvist introduktionsdagar för nyanställda med syfte att visa på Ginas 

kultur och förklara vilka värderingar som är viktiga på företaget. Detta tyder på att Gina ledning 

ser företagskulturen som en viktig del av organisationen.  

Våra intervjuer visar på uppfattningen hos vissa företag om en företagskultur som kan växa fram 

efterhand, utan att behöva avsätta tid och resurser åt det. På Morris var uppfattningen att det är 

fullt möjligt för de anställda att växa in i företagets kultur enbart genom sitt arbete i företaget, 

utan att behöva jobba aktivt med kultur- och värderingsfrågor. Våra intervjuer har visat oss att det 

är lättare att arbeta med dessa frågor inom mindre företag med få anställda. Allteftersom företaget 

växer, blir det allt svårare att behålla kulturen och den ‖vi-känsla‖ som många företag vill uppnå. 

Vi menar att det då krävs att företaget avsätter tid och resurser på dessa frågor, riktat mot hela 

personalgruppen. Treffner & Gajland (2001) anser att en identitet som blir värdeskapande för ett 

varumärke måste byggas från grunden. 

Vi har fått förståelsen av att ett företags kultur till stor del bygger företagets identitet eller image.  

Företagets kultur måste alltså finnas hos de anställda. Finns den inte, kommer den inte att spegla 

företagets identitet utåt. Denna teori stöds utav Chernatony & Harris (2001) som menar att om ett 

företag ska lyckas med att bygga sitt varumärke, så måste företagsledningen inse att de anställdas 

värderingar och beteende överrensstämmer med vad varumärket står för (de Chernatony och 

Harris 2001). Vi upplever att många chefer inte inser betydelsen av detta tankesätt. Två av de 

företag vi intervjuade, Eton och Provrummet, önskade att jobba mer med den interna 

marknadsföringen, men hade helt inte avsatt tillräckligt med resurser. Det visar på en tendens till 

att en del företag inte prioriterar dessa frågor till den grad många forskare anser är optimalt.  

Vår undersökning har visat oss att det är svårt för ett företag att personifiera varumärket i sin 

personalgrupp och få dem att leverera varumärkeslöftena. Därmed stämmer den teori som 

Maxwell & Knox (2009) presenterar som säger att det finns stora utmaningar för företagen med 

att få arbetstagaren att arbeta konsekvent i linje med det löfte företagets varumärke ger (Maxwell 

och Knox 2009). Det tar helt enkelt mycket tid och kraft. Men om ett företag lyckas med detta 

kan det vara mycket effektivt i strävan att bygga och stärka sitt varumärke.  
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Oavsett vilken position en anställd har i företaget, så är det av största vikt att denne vet vad 

företaget står för och den image de vill ha. Både Eton, Morris och OJ hade målsättningen att alla 

anställda från golvet och uppåt arbetar för ett starkare varumärke. Det spelar alltså ingen roll om 

du är på produktion, design, inköp eller lagerhantering osv.  Det kan handla om allt från hur du 

packar varorna till hur du sköter kundrelationer. Studien tyder på att det är viktigt att 

företagsledare lyfter fram tydligare att allt en anställd gör, säger något om företaget. Det är dock 

viktigt att anställda inte bara fokuserar på beteendeåtgärder som exempelvis vänlighet och 

kompetens, utan att de verkligen ser sig själv som en varumärkesambassadör för sitt företag. 

Om ett företag vill stärka sin image gäller det alltså att alla anställda drar åt samma håll. Enligt 

Erik Nygren på Morris är detta en av chefernas viktigaste frågor. Han menar att om du inte lyckas 

med detta kommer intrycket av företaget vara att det är ihåligt och opersonligt. Han tror att dessa 

frågor ibland riskerar att komma i skymundan på grund av att du som företagsledare ofta 

fokuserar framåt och kan känna att det inte finns tillräckligt med tid. Som vi nämnde innan blir 

det allt svårare att behålla kulturen i ett expanderande företag, då rekrytering av ny personal ofta 

sker från företag inom samma bransch. De nyanställda präglas då ofta av den kultur som råder i 

det företag de rekryterats ifrån, något som ställer stora krav på cheferna, vars ledaregenskaper 

sätts på prov.    

Erik poängterar vikten för företag att satsa på en stark företagskultur för att kunna behålla sina 

anställda under längre tid. Han vill inte gärna se Morris som ett företag där de anställda endast 

uppfattar företaget som en avsats i sina karriärer. Det optimala är att behålla duktiga medarbetare 

länge och låta de utvecklas tillsammans med företaget. Den interna marknadsföringen är således 

ytterst viktig för att motivera all personal så att de känner en stark relation till företaget.  

Empirin tyder på att det finns väldigt många positiva sidor med att ha en stark företagskultur. 

Dessa fördelar ser vi både externt och internt. Internt hjälper det exempelvis till med att skapa en 

sammanhållning som får alla i organisationen att dra åt samma håll. Det motiverar personalen och 

ökar effektiviteten. Det skapar också en enhetlighet som skapar en bild av vad företaget står för 

internt. Externt kan det exempelvis hjälpa att stärka varumärket genom att konsumenterna också 

får en tydlig bild av vad företaget står för och hur de vill uppfattas. Detta är bara ett axplock av 

vilka positiva sidor det finns. Därför finns det skäl för företagsledarna att ägna tid och resurser till 

detta område då synergieffekterna av en god kultur kan ta ett företag långt.   
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5.5 Långsiktighet 
 

Ett ord som ofta återkommer inom varumärkesbyggande är långsiktighet. Några av våra 

respondenter har framhållit det mer än andra. Aaker (1992) anser att det finns en problematik 

med att sätta upp långsiktiga mål. Han och de Chernatony (2006) menar att investeringar för att 

skapa och upprätthålla varumärken i många fall är svåra att motivera då många företag styrs av 

kortsiktiga mål. I Eton, Morris och OJ’s fall stämmer inte detta till fullo, då vi under våra 

intervjuer med dessa företag fick uppfattningen om att de har tålamod att jobba långsiktigt. OJ 

har nyligen gjort satsningar riktat mot en yngre målgrupp vilket gör det svårt för oss att analysera 

dem. Företaget har därför ändrat sin marknadskommunikation och därmed gått in i en ny fas. 

Marie på OJ var dock noga med att påpeka att de kommer att jobba med långsiktiga realistiska 

mål, som kommer att delas upp i delmål på vägen. 

Eton och Morris avser att fortsätta på samma linje som de alltid gjort.  Inget av dessa företag styrs 

av kortsiktiga mål, och har under lång tid varit konsekventa med all kommunikation mot 

konsumenter. På Eton har de egentligen ingen uttalad marknadsföring, men förlitar företaget sig 

på att synas på platser och arenor, som överensstämmer med företagets profil, exempelvis i 

utvalda butiker och varuhus. Dessutom är Eton beroende av sitt goda rykte och drar således stor 

nytta av marknadsföringsmetoden word-of-mouth. Denna strategi tyder på att företaget insett 

vikten av att på lång sikt skapa ett medvetande bland konsumenterna.  

På Morris finns liknande tankegångar. Här är uppfattningen att de varit mycket konsekventa i sin 

kommunikation och att det är av yttersta vikt att konsumenterna känner igen vad varumärket 

representerar och står för. Är ett företag inkonsekventa i sin kommunikation, skapas förvirring 

bland konsumenterna, som i sin tur kan leda till att de går förlorade, enligt Morris. Därmed kan vi 

förmoda att Keller´s (1999) teori om att effektiv varumärkeshantering kräver en långsiktig syn på 

marknadsföringen stämmer. Vad Keller (1999) menar i denna teori är att om företagen ser det ur 

ett långsiktigt perspektiv, kan eventuella förändringar i marknadsföringen även leda till en 

förändring av konsumenternas syn på varumärket eller dess förändrade image. Detta kan få 

negativa konsekvenser för företaget.     

Lodish & Mela (2007) menar att många företag väljer att satsa på priskampanjer och samtidigt 

underinvesterar i reklam. Vi förmodar att det kan stämma på en del större företag. Under 

intervjun med Provrummet kom denna fråga på tal. Vi insåg då att små företag inte alltid har 

något val. Företagets överlevnad är helt enkelt beroende av kortsiktiga kampanjer. Det finns alltså 

inte alltid de ekonomiska resurser som krävs för att marknadsföra sig. Provrummet medger att de 

gärna hade satsat mer på marknadsföring, men att de i nuläget inte har denna möjlighet.  

Provrummet har en långsiktig vision, där de hoppas att kunna växa och ta sig ut i Europa. Trots 

företagets ambition att expandera, är det viktigt att de i konsumenternas ögon uppfattas som den 

‖lilla butiken‖. Provrummet ser detta som en viktig del av företagets image, och av stort värde att 

profilera i sin marknadskommunikation framöver. 

Keller (1999) framhåller att vissa förändringar kan vara bra att genomföra för att hålla ett 

varumärke vid liv. Keller menar att bara för att företagen är konsekventa i sin kommunikation, så 

behöver de inte till varje pris undvika att göra förändringar i sitt marknadsföringsprogram. Han 

anser att upprätthållandet av ett varumärke kan kräva att företagen gör vissa taktiska förändringar 
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för att säkra konsumenternas förtroende och visa att företaget är under utveckling. Detta håller de 

med om på Gina där de poängterar att ett företag lätt kan uppfattas som gammalmodigt om 

företaget inte utvecklar sin kommunikation. Ett av Ginas framgångskoncept har varit att företaget 

från början använde sig av en vit bakgrund och samma modell i sin reklam. För att vidareutveckla 

konceptet har de nu varierat färgvalet samt använt flera olika modeller till samma tema. Gina 

kallar detta för en ‖twist‖ av originalet. Trots att företaget ibland ändrar en del saker så känner 

man ändå igen reklamens utseende och förknippar det med Gina. Även Morris är noga med att 

det måste finnas inslag av nyskapande och inspiration för att behålla sin kundkrets. 

Lägger vi ihop den informationen vi hämtat från teoretikerna med det vi fått fram från våra 

intervjuobjekt, inser vi vikten av ett företags marknadsföring och kommunikation i största 

möjliga mån behålla ‖kärnan‖, alltså att företaget bevarar vissa centrala delar i sin 

marknadsföring.  

Det företag som särskiljer sig mest under rubriken långsiktighet under våra intervjuer är Gina. De 

talar om att företag bör vara konsekventa i sin marknadsföring, men att de ändå inte har någon 

uttalad långsiktig plan för företagets framtid. I OJ, Eton, Morris och Provrummet är de tydliga 

med att de fokuserar på långsiktiga mål. I Gina har de planer som sträcker sig drygt ett år framåt. 

Åse som är försäljningschef på Gina tror att detta beror på att Gina är ett familjeägt företag som 

styrs av en entreprenör. Trots att Gina säger att de inte fokuserar på lång sikt, så uppfattar vi det 

som att de ändå gör det. De har under längre tid talat samma ‖språk‖ vad gäller form och 

kommunikation. Dessutom arbetar företaget arbetat strikt efter den vision Jörgen Appelqvist hade 

redan från start.   

Lodish & Mela (2007) anser att många företag fortsätter att förvalta sina varumärken med ett 

kortsiktigt perspektiv, trots att det finns bevis om att långsiktighet är viktigt. De menar likaså att 

många chefer sitter relativt kort tid på sina befattningar, vilket kan resultera i en olycklig 

utveckling för företagen. Den chef som investerar i ny reklam eller produktutveckling i ett 

långsiktigt perspektiv, riskerar då att istället gynna efterföljande chefs resultat och inte sina egna. 

Denna teori kan stämma in på stora företag, men inte på de fallföretag vi undersökt. Våra 

fallföretag har under många år styrts av samma ledning, som inte lagt sin huvudsakliga fokus på 

kvartalsrapporter, utan på en långsiktig tillväxt. Det bör även tilläggas att inget av dessa företag 

är börsnoterade.   

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

5.6 Ledarskap 
 

Van Gelder (2005) hävdar att ledarskap handlar om att skapa en vision för framtiden och en 

struktur som hjälper företaget att implementera den. Denna beskrivning känner vi igen utifrån 

flera av respondenternas syn på ledarskap. Både Morris och Gina betonade hur viktig grundidén 

varit för framgången. I båda dessa organisationer är personerna som haft denna grundidé 

fortfarande kvar som ledare, och de är fortfarande mycket angelägna om att visionen som fanns 

ifrån början lever kvar i företagskulturen. Just att skapa en kultur där de anställda ‖lever 

varumärket‖ är en viktig del av ledarskapet (Van Gelder, 2005). Detta beskrivs även i 

analysavsnittet om Kultur (se rubrik 5.4).  

En annan viktig del av ledarskap är att inspirera människorna i en organisation och att förverkliga 

strategier genom att tillämpa kreativitet i arbetet (Van Gelder, 2005). Mycket av det som Van 

Gelder (2005) säger uppfattar vi också i intervjun med Marie, ifrån OJ. Hon berättade hur 

ledarskapet förändrats sedan ägarbytet 2007 och gav en mycket väl beskriven bild av hur ett 

positivt ledarskap skapar just trygghet hos de anställda. Hon beskriver sin VD som öppen, 

spontan, erfaren och som en mycket offentlig person som inte är rädd att synas tillsammans med 

varumärket. Det skapar i likhet med Van Gelder (2005) en trygghet, samtidigt som det inspirerar 

de andra anställda när ett företags ledare tar en kraftig ståndpunkt som symbol för företaget. Det 

innebär också att de anställda lättare identifierar sig med företaget och dess kultur. Det här är 

även något som Åse på Gina ser mer och mer av. Hon anser att Jörgen Appelqvist, Gina’s VD 

och grundare blivit allt mer offentlig då företaget växt och han insett de positiva effekterna av att 

vara en symbol för varumärket. På Gina tror de att detta kan hjälpa till att visa själen i företaget 

och på så sätt öka förtroendet för varumärket hos konsumenterna. 

Strategi, kreativitet och ledarskap är enligt Van Gelder (2005) det som kommer att driva 

framgångsrika varumärken i framtiden. Ledarskap betonas också av samtliga respondenter som 

en mycket viktig faktor i både varumärkets uppbyggnad som företagets i stort. Vi har identifierat 

hur ledarskap också kan ligga bakom andra viktiga dimensioner för varumärkesbyggande, som 

IMC eller företagskultur. Även implementering av dessa står i direkt anslutning till ledarskapet 

och hur det hanteras. Trots detta är forskningen inom detta område tunn. Det kan tyckas att 

ledarskap som ämne bör ha ett betydligt större utrymme i diskussionen om varumärkesstrategi 

och uppbyggnaden av varumärken.   
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6 Avslutande diskussion 
 

 

I detta avsnitt presenteras slutsatser som kunnats dra utifrån tidigare empiri- och analyskapitel. I 

avsnittet ges också rekommendationer för hur man kan arbeta med att bygga starka varumärken. 

Kapitlet avslutas med en diskussion och förslag på framtida forskningsfrågor. 

 

 

6.1 Återkoppling till uppsatsens syfte 
 

Målet med studien är att rikta in oss på vad som skapat framgång hos många välkända 

varumärken och hur deras erfarenheter kan hjälpa nya företag. Vi syftar också till att påvisa 

betydelsen och effekterna av att arbeta konsekvent och uthålligt med varumärkesbyggande 

processer.  

Vår avsikt med denna uppsats är alltså att belysa varför det är viktigt med varumärkesbyggande 

processer och vilka dimensioner som man bör lägga fokus på. Vi har sett, och gör därför inga 

anspråk på, att det finns några absoluta svar på våra forskningsfrågor, då företag och 

organisationer alltid är beroende av att individualisera sitt arbetssätt. Det vi funnit är relevanta 

samband mellan teori och empiri som ger tyngd till specifika arbetssätt och strategier. Analysen 

har också inneburit att vi kunnat identifiera delar av teorin som inte stämt överens med våra 

praktiska fall. Slutligen har vi också bedömt vilka forskningsområden som är viktiga för 

framtiden, samt vilka som är i behov av ytterligare forskning. Innan presentationen av slutsatser 

framhåller vi studiens problemformulering: 

Hur går företag inom konfektionsindustrin tillväga för att skapa starka 

varumärken, och hur kan dessa arbetssätt appliceras på andra företag? 
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6.2 Slutsatser 
 

Att bygga framgångsrika varumärken är ingen enkel uppgift. Förutom tålamod och uthållighet 

kräver det ett enormt engagemang och erfarenhet, en bred kunskap och en stor portion mod och 

kreativitet. Precis som Aaker (2010) förutser, så är de klassiska kommunikationskanalerna idag 

inte ensamma om konsumenternas uppmärksamhet. Den tekniska utvecklingen innebär att nya, 

digitala marknadskanaler växer fram och förändrar sätten för företagen att kommunicera med 

konsumenterna. Hur ett företag väljer att bygga sitt varumärke, vilka värden man adderar och 

vilka sätt man kommunicerar blir därför allt viktigare.  

I den teoretiska referensramen diskuterar vi problem med att definiera ordet varumärke. Vi håller 

inte med vissa författare som till exempel Carin Fredlund (2006) som anser att vi i Sverige inte 

har en tillräckligt uttömmande definition för ordet varumärke. Vi anser att samtliga av våra 

respondenter har mycket god kunskap om vilka dimensioner ett varumärke innefattar. Vi 

uppfattar alltså inte detta som ett problem. Vi anser att alla våra undersökta företag också jobbar 

med varumärket som en värdeskapande immateriell tillgång som hjälper de att differentiera sig 

mot sina konkurrenter.       

Enligt oss finns det ingen given mall på hur företag bör gå till väga när de bygger ett varumärke. 

Företag bör därför inte se arbetssätt och strategier som givna, utan alltid försöka sätta sin egen 

prägel på dem. Företag måste vara medvetna att åtgärder som fungerar i vissa företag, kanske inte 

gör det i andra. 

En tydlig image är enligt oss grunden till ett framgångsrikt varumärke. Ett företag bör därför 

alltid ha detta i åtanke när de arbetar med sin marknadsföring. Kunden ska alltid kunna känna 

igen sig i det ett företag gör, oavsett om det gäller direkt- eller indirekt marknadskommunikation. 

Att etablera och kontinuerligt upprätthålla en varumärkesimage är en mycket viktig del av ett 

företags marknadsföringsarbete. En image påverkas inte enbart av vad ett företag kommunicerar 

direkt till sina konsumenter. Word-of-mouth är ett exempel på en mycket viktig indirekt 

kommunikationskälla. Ett företags image är extra viktig att tänka på vid uppstarten av nya företag 

eller varumärken. En image som etablerats i kundens medvetande är nämligen mycket svår att 

förändra och kräver både tid och pengar från ett företag. 

En tydlig image är dock inte lätt att uppnå. Företagen måste förstå att denna image från början 

etableras internt i företaget. Under studien har vi diskuterat företagskultur och hur viktig den är 

för ett företag. Vår uppfattning är att det är svårt att utåt kommunicera en image om inte företaget 

själv vet vad de står för och hur det vill uppfattas. Därför anser vi att företagen måste vara noga 

med implementeringen av sin kultur så den genomsyrar alla i företaget från golvet upp till 

ledningen. Ju större företaget blir, desto svårare är det att behålla kulturen. Därför krävs det att 

företaget lägger allt mer resurser på att behålla sin kultur allteftersom man växer. 

Företagskulturen är inte det samma som IMC, men dessa två är nära besläktade. IMC är en viktig 

process då man vill öka företagets varumärkesvärde. Nyckeln ligger i att koordinera 

organisationens olika delar på ett sätt som gör att företaget uppfattas som ‖ett‖. En framgångsrik 

koordinering kan leda till att företaget lättare skapar relationer, både med andra företag och med 

konsumenterna. Det är viktigt att poängtera att ett framgångsrikt IMC-koncept också hjälper till 

att bygga en positiv företagsimage. När ett företag växer blir IMC av naturliga skäl svårare att 

arbeta med. Ju större organisation, desto fler delar att skapa ett samspel emellan. Vi understryker 
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därför vikten av att börja arbeta med IMC i ett tidigt skede av en verksamhet. Dels för att det 

bidrar till att bygga relationer och i förlängningen varumärkesvärde. Vi kan också koppla IMC till 

de nya marknadskanalerna som ger upphov till ett större mått av transparens. Utomstående får på 

detta sätt en bättre inblick i företagen och vad som sker på insidan. I och med detta är det oerhört 

viktigt för företagen att hela organisationen upplevs lika kunnig och erfaren, och att alla 

avdelningar på företaget integreras i ämnen som image och vad varumärket står för. 

I byggandet av ett varumärke är produkten ett viktigt inslag. Vi anser dock inte att företagen bör 

särskilja på produkt och varumärke som vi ser en tendens till att de gör i dagsläget. Vi upplever 

att teoretikerna å ena sidan, tenderar att överdriva varumärkets roll i marknadskommunikationen. 

Å andra sidan påpekar företagen att produkten alltid bör vara i fokus. Detta innebär ofta att 

produkten kommer i första hand och varumärket i andra. Vi anser att företagen bör ha ett 

förhållningssätt där de inte sätter produkt eller varumärke först. Istället bör de se på den totala 

kvalitetsupplevelsen hos kunden som innebär både den bild kunden skapar utifrån produkt, samt 

utifrån varumärket. Kvalitetsupplevelsen bör värderas utifrån kvalitén genom alla företagets led, 

från produktion vidare genom företaget och dessutom ta hänsyn till parametrar som service, 

reklam, finansiering och avtal. 

En mycket viktig del i att bygga varumärken är att skapa sig kunskap om, och utnyttja de sociala 

medier som finns. Våra resultat pekar på att det i dagsläget finns en begränsad kunskap inom 

området ute bland företagen. Det finns ännu inte tillräcklig med studier som påvisar de positiva 

effekter som företag kan uppnå via kommunikationen i sociala medier. Teoretiker och 

marknadsförare tenderar ändå att vara överens om att det är en viktig kommunikationskanal i 

framtiden. Sociala medier är en mycket bra och konkurrenskraftig marknadskanal, mycket tack 

vare att det också ofta ger en gratis marknadsföring. Utifrån studiens resultat anser vi att sociala 

medier är en marknadskanal som ett företag måste utnyttja då de strävar efter att bygga sitt 

varumärke. Som vi ser på sociala medier, är det ett mycket bra sätt att dels kommunicera sin 

image till kunderna, och dels ett sätt att skaffa sig feedback om hur kunderna faktiskt upplever 

varumärket. Sociala medier är revolutionerande på det sätt att företagen genom direkt interaktion 

mellan företag och konsument kan se hur pass framgångsrik en kampanj eller annan 

marknadskommunikation varit. På det sättet får företagen också möjlighet att i större utsträckning 

förtydliga sitt budskap eller image.  

Något förbryllande är att många företag inte lärt sig utnyttja sociala medier till den grad man 

skulle kunna önska. Det talas mycket om dessa kanaler i media och inom marknadsföringen, men 

ändå har vissa företag långt kvar inom detta område. Samtliga av våra respondenter har framhållit 

hur viktigt det är för deras företag att finnas här, men som tidigare nämnt har vissa av de inga 

klara strategier för hur man ska utnyttja kanalernas fulla potential. Vår slutsats av detta är att 

många företag inte hunnit växa in i denna värld, och att många som jobbar med 

marknadsföringen inte har växt upp med sociala medier som en naturlig del av livet. Den fulla 

förståelsen för den potential dessa kanaler har, finns istället hos yngre människor som lever med 

dem. Därför tror vi att företagen så småningom kommer att bli duktiga på detta då de inser dess 

betydelse och då yngre generationer kommer in i företaget.      
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En viktig varumärkesbyggande faktor som studiens empiriska del gav oss är hur relationen med 

leverantörer och distributörer sköts. Vi hittade inga direkta teoretiska ställningstaganden på detta 

område, men däremot gav intervjuerna med företagen en tydlig bild av varför detta område är 

viktigt. På flera av företagen beskrev de relationen till distributörerna och leverantörerna som 

extra viktig. Vi tolkade det som att en god relation till distributörerna ansågs fungera både som en 

imageförstärkare och en av de viktigaste marknadskanalerna. Denna slutsats kunde vi dra då en 

bra relation till sina distributörer innebär att de integreras i företagets image och blir viktiga 

varumärkesambassadörer gentemot företagets slutkonsument. Ju bättre relation en distributör har 

till ett varumärke, ju högre chans att även konsumenten får ta del av denna positiva bild. 

Dessutom är relationerna med leverantörer oerhört viktiga då leveranstider och andra liknande 

avtal måste fungera. En god relation kan ses som en ‖win-win-situation‖ för både företag och 

leverantör. Dock kan vi se att kommunikationen med leverantörer oftast är svårast vid uppstarten. 

På Morris framkom det att grundarna redan innan uppstarten hade relationer med leverantörer, 

vilket var oerhört viktigt för att verksamheten skulle komma igång. Ska företag framgångsrikt 

bygga sitt varumärke måste alltså alla delar fungera. Detta kan vi tills viss mån också koppla till 

IMC, då det involverar processen att integrera samtliga av företagets delar och samarbeten, såväl 

interna som externa. 

Vi har också sett begränsningar och svårigheter i företagen. Vår uppfattning är att 

varumärkesbygget i många företag stannar inom marknadsavdelningen och att företagen inte 

lyckas få alla delar att bidra till varumärkesbygget. Alla respondenter vi undersökt har 

målsättningen att deras anställda ska ‖leva varumärket‖, men anser att de kan bli mycket bättre på 

det området. Att jobba med varumärken kan vara kostsamt och ta mycket tid. I de undersökta 

företagen finns det en vilja och idéer att arbeta med varumärket, men inte alltid tillräckliga 

resurser för att kunna genomföra alla åtgärder och strategier. Tid och kapital, de två viktigaste 

resurserna, är alltså hinder för många företag att kunna arbeta med varumärkesbyggande. Dessa 

hinder är extra tydligt i mindre företag. 

De företag vi undersökt har lyckats mycket bra med att bygga sina varumärken. Trots det har vi 

identifierat brister i varumärkesbygget hos samtliga av dem. Vi upplever det som att vissa 

företagsledare talar gott om varumärkesstrategier och att det är viktigt att arbeta med, men att 

dessa strategier inte får den uppmärksamhet de borde. En av våra slutsatser är att aktivt arbete 

med varumärkesbyggande processer på sikt skapar lönsamhet. Företagen måste visa tålamod då 

de inte bygger sitt varumärke över en natt. Gemensamt för de företag vi undersökt är att de varit 

ihärdiga och konsekventa med sin kommunikation gentemot konsumenterna. Gör företagen detta 

på rätt sätt kan de styra konsumenternas bild av företaget, vilket är mycket effektivt när de bygger 

sitt varumärke.  

Långsiktighet är en dimension som diskuterats mycket under vår studie. Vikten av långsiktighet 

understryks av både teoretiker och merparten av våra undersökta företag. Både vår teoretiska 

referensram och vår empiri pekar åt samma håll. De är alltså i princip entydiga vad gäller denna 

dimension och visar oss därmed hur viktigt det är att företagen tänker och planerar på längre sikt. 

Varumärkesstrategier bör inte genomföras på kort sikt. Alla dimensioner vi tagit upp i studien 

kräver stort tålamod av företagen. Precis som Chernatony (2006) anser, så kan det ta lång tid 

innan investeringar i varumärket ger avkastning. De företag vi undersökt har ständigt arbetat efter 

sina grundidéer och visioner och har på så sätt visat att långsiktighet lönar sig över tid. 

Långsiktighet handlar till stor del om att hålla sig till ‖kärnan‖ i sin marknadskommunikation för 
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att ge en enhetlig bild av varumärket. Detta gör merparten de företag som lyckats med sitt 

varumärkesbygge. Framgången bygger då på att man ständigt talar med samma ‖röst‖, vilket 

betyder att konsumenterna och andra företag får en tydlig bild av vem som kommunicerar och 

vad man kommunicerar. Därför poängterar vissa av våra undersöka företag bland andra Gina att 

de väljer att sköta all marknadskommunikation från sitt eget huvudkontor. På Gina menade de att 

det kan vara skadligt att lägga ut marknadsföringsuppdrag till reklambyråer, då de lätt kommer 

bort ifrån sin ‖röst‖. Detta visar att Gina har insett hur viktigt det är att under längre tid skapa ett 

medvetande bland konsumenter genom att vara konsekvent.  

Viktigt att poängtera är också att vissa förändringar i marknadskommunikationen kan vara 

nyttiga företagen, då det skapar liv i varumärket. Detta togs även upp i analysdelen där vi såg att 

teorin och empirin stämmer överrens. Precis som Morris framhåller så måste det finnas inslag av 

nyskapande och inspiration för att inte varumärket ska framstå som gammalmodigt eller tråkigt. 

Det kan på så vis vara ett sätt att hålla varumärket vid liv. Företagen måste då vara kreativa och 

‖twista‖ sin kommunikation, som Gina väljer att uttrycka det.                              

Något som är gemensamt för alla intervjuade företag är att samtliga insett betydelsen av ett starkt 

varumärke och vilka mervärden detta ger ett företag både internt och externt. De är alltså 

medvetna om att det är viktigt både ur ett företags- och konsumentperspektiv. Det tror vi är en 

stor anledning till varför de undersökta företagen lyckats så bra som de gjort.  
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6.3 Rekommendationer 
 

Studien har tillåtit oss att se varumärkesbyggandet från flera olika synvinklar, vilket skapat en 

trygghet åt de svar vi fått fram från analysen (se Metodkapitel, avsnitt 2.4.1 Urvalsmetod). 

Genom att analysera gemensamma mönster och svara på hur företagen tänker kring varumärken 

och uppbyggnaden av dem, kan vi lyfta fram vilka dimensioner man som företagsledare bör 

fokusera på då de vill bygga ett starkt, varaktigt varumärke. Det spelar alltså ingen roll vart ett 

företag befinner sig.  Dessa rekommendationer har för avsikt att vara till hjälp för företag på alla 

nivåer som vill stärka sitt varumärke. Vi anser däremot att ju tidigare ett företag börjar tillämpa 

dimensioner för att stärka sitt varumärke, ju bättre resultat kommer de att uppnå. Nedan 

presenteras således de dimensioner som vi anser är centrala för ett företag som vill arbeta med att 

stärka sitt varumärke: 

 

6.3.1 Varumärkets betydelse (både ur företags- och konsumentperspektiv) 

 

Det är viktigt att företagsledare vet vilken betydelse varumärket har för företaget. Varumärket 

sträcker sig nämligen åt två håll. Dels inåt i företaget och dels utåt mot konsumenter och andra 

intressenter. Man kan alltså se det ur två perspektiv, nämligen företags- och 

konsumentperspektiv. För att framgångsrikt bygga ett varumärke måste företagen ta detta i 

beaktning.    

 

6.3.2 Använda sociala medier  

 

Sociala medier är ett område som många företag kan bli mycket bättre på. Studiens resultat tyder 

i likhet med detta på att det finns goda möjligheter för företag, oavsett storlek, att kunna utnyttja 

dem. Sociala medier är en mycket konkurrenskraftig marknadskanal till följd av att de är gratis 

att använda. Sociala medier erbjuder en direkt interaktivitet mellan företag och kund som är 

viktig för image, varumärke och resultatuppföljning. 

 

6.3.3 Långsiktigt tänkande 

 

Att bygga varumärken tar lång tid. Därför krävs det att företagen visar tålamod och att de är 

konsekventa över tid. Ett företags image, som är central för byggandet av varumärket, tar tid att 

etablera i konsumentens medvetande. En konsekvent marknadskommunikation hjälper till att 

bygga varumärket, samtidigt som det stärker företagets image. Denna aspekt är framförallt viktig 

för företagsledningar att beakta då man sätter upp övergripande mål och visioner för 

organisationen. Att dessutom vara trogen sin grundidé ser vi som en mycket viktig 

varumärkesbyggande aspekt. 
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6.3.4 ”Leva” varumärket 

 

Vi har tidigare skrivit om hur allting talar i ett företag, speciellt de anställda. Vi har också skrivit 

om tyngden av att de anställda ‖lever varumärket‖. Lyckas ett företag med det, kan de uppnå en 

‖vi-känsla‖ som kan vara mycket positiv i varumärkesbygget. Intern marknadsföring är alltså 

viktigt. Lägger företagen tid på detta kommer de anställda fungera som ambassadörer för 

varumärket och på så sätt hjälper samtliga anställda till att stärka varumärket och bygga 

varumärkesvärde.    

 

6.3.5 Sätta företagets kultur på pränt 

 

Se till att alla känner till kultur och vision. När företagen är små är det lättare att skapa och 

behålla den kultur som genomsyrar dem. Allteftersom företaget växer, blir det allt svårare att 

behålla kulturen och de värderingar som finns i företaget. Då är det bra att man skriver ner 

punkter om kultur och värderingar så de anställda kontinuerligt kan ta del av det. Det räcker dock 

inte att bara skriva ned dem, utan det måste ständigt implementeras och arbetas med.   

 

6.3.6 Jobba aktivt med varumärket 

 

Sist men inte minst, är det viktigt att lägg ned tid på att jobba med varumärket. Jobbar man aktivt 

och kontinuerligt kommer det att löna sig. Vi har i studien sett att om företag prioriterar 

varumärkesbyggande arbete kommer det garanterat att stärka varumärket över tid. Till de som 

fortfarande anser att det är svårt att mäta effekterna av att arbeta med varumärken vill vi avsluta 

med att säga att produkten bygger varumärket, varumärket säljer produkten. 

 

6.3.7 Produkt och varumärke 

 

Produkt och varumärke, inte produkt vs varumärke. När ett företag bygger sitt varumärke är det 

viktigt att en satsning på kvalitativa produkter inte innebär en negligering av varumärket. 

Kvalitativa produkter är självklart en viktig nyckel till framgång, men ett starkt varumärke 

hjälper i sin tur till att sälja produkterna. Ett företag som vill stärka sitt varumärke bör därför 

arbeta med att höja den totala kvalitetsupplevelse som kunder och samarbetspartners upplever att 

företaget levererar. Det handlar dels om produktkvalité, men också om service, marknadskanaler 

och avtal.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 
 

Flera av de företagen har under intervjudelen understrukit ledarskapets roll i byggandet av 

varumärken. Betydelsen av ledarskap har beskrivits som central för implementeringen av 

varumärkesbyggande åtgärder. Samtidigt är ledarskap nära kopplat till andra viktiga dimensioner 

i varumärkebygget, som företagskultur och image. Trots detta saknas det forskningsstudier om 

ledarskap i fårhållande till varumärken. Vi föreslår därför att framtida forskning lägger vikt vid 

att undersöka hur ledarskapet i organisationer påverkar viktiga varumärkesbyggande parametrar, 

som IMC, kultur och image. 

Distributionskällor har under studien växt fram som ett centralt begrepp när ett företag bygger sitt 

varumärke. Slutsatserna pekar på att valet av distributionskanaler är mycket viktigt för ett företag, 

då det hjälper de att etablera en image av företaget i kundens medvetande. Vi tycker att 

intressanta utgångspunkter för vidare diskussion är vikten av rätt val av distributionskanaler för 

företags etablerande av deras image. Det är extra intressant för nystartade företag då 

marknadskommunikationen inte är lika utbredd som i etablerade företag. På så sätt kan nystartade 

företag inte påverka konsumenterna i samma utsträckning. Valet av distributionskanaler blir 

följaktligen centralt. 

Om vi tittar på mönster i litteratur och empiri så är sociala medier ett ämne som kommer att 

fortsätta växa i framtiden. Vi anser att det finns ett kunskapsgap mellan teoretiker och praktiker 

när det kommer till området för användning eller tillämpning av sociala medier. Få företag har 

kunskap om vilka direkta fördelar de kan få genom att använda sociala medier. Många företag 

betonar istället att det ‖är bra marknadsföring‖ vilket oss är ett alldeles för generellt vedertaget 

uttryck. Därför anser vi att ytterligare forskning inom området för marknadskommunikation och 

sociala medier bör fokusera på praktiska fall, för att försöka urskilja de positiva effekter som ett 

företag får till följd av att arbeta med sociala medier. 
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