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Förord  

Vår rapport i kursen projektbaserat textilt utvecklingsarbete är en del av vår utbildning, Textil 

produktutveckling, på Textilhögskolan i Borås och är inriktad mot varumärkesbyggande och marknadsföring.  

 

Under genomförandet av rapporten har många personer varit till stor hjälp. Därför vill vi passa på att tacka Jonas 

och Eva Fransson som låtit oss ta del av deras verksamhet och gjorde rapporten möjlig. Vi vill även tacka de 

personer som tagit sig tid för att ställa upp givande intervjuer; Pelle Valsinger Sportif Unlimited, Arvid Ljung 

Well, Elin och Sofia Hagrenius Faith samt Tobias Berggren på Modefabriken. Sist med inte minst ett stort tack 

till vår handledare Agneta Nordlund Andersson för vägledning under arbetets gång.  

 

Borås 2011-05-25 

 

Stina Brage och Jonas Melin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Dagens konsument exponeras dagligen av en stor mängd reklambudskap. Här spelar företags varumärke en 

viktig roll. Varumärket fungerar som en identitetsbärare och ger företaget en möjlighet att sticka ut på 

marknaden. Lyckad marknadskommunikation skapar konkurrensfördelar och resulterar i goda relationer till 

kunden. Varumärket är en samling tankar, känslor och åsikter som kanaliseras i en både medveten och 

omedveten förväntan på en produkt eller tjänst. Konsumenter är mycket medvetna och håller sig aktivt 

uppdaterade samtidigt som de sällan är särskilt lojala. Detta resulterar i att det är mycket viktigt att ladda 

varumärket med positiva associationer och förtroende.  Idag är det allt viktigare att finna nya och kreativa 

kommunikationsvägar för att få en strak roll på marknaden samt att kunna göra konsumenten delaktig. I detta 

sammanhang blir de sociala medierna allt viktigare då man där kan skapa en bra och fungerande 

tvåvägskommunikation på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Vi har undersökt olika vägar för mindre företag att skapa en identitet på marknaden och på ett kreativt sätt 

kommunicera med konsumenten. Tillsammans med företaget LL1903, beläget i Lysekil, har vi lokaliserat fram 

olika problem som kan finnas för mindre företag. Med hjälp av en rad olika butiker har vi samlat tankar och 

idéer som på olika sätt kan användas i företags marknadsföring. 

 

Vi har kommit fram till att det inte finns en lösning på problemet utan man måste se till sin marknad och hur 

man byggt sin målgrupp. Det är viktigt att vara konsekvent och tro på sin idé samtidigt som man måste vara 

beredd att tänja på vissa gränser för att nå ut med sitt budskap. Man måste finna den kommunikationskanal som 

passar bäst efter förutsättningar som företaget har sett utifrån målgrupp, marknad och ekonomi. Vilket innebär 

att företag inte får vara rädda för att investera tid i att lära sig nya tekniker samt att använda innovativa och 

obeprövade kanaler. Vår slutsats bygger på att vi samlat en rad olika idéer som vi önskar ska väcka inspiration 

för mindre företag i deras arbete med marknadsföring och varumärkesbyggande.  
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Abstract 

Today's consumers are daily exposed to a large amount of different kinds of advertising. The brand has an 

important role in this context. The brand acts as an identity platform, giving the company an opportunity to stand 

out on the market. Successful marketing communication gives competitive advantage and results in a good 

relationship with the customer. The brand is a collection of thoughts, feelings and opinions that are channeled 

into both conscious and unconscious expectations of a product or service. Consumers today are very aware and 

remain actively updated while they are seldom loyal. As a result, it is very important to fill the brand with 

positive associations and trust. Today it is more important to find new and creative ways of communication to 

get advantage, and to make the consumer involved. In this context, the social networks become more important 

in order to create a two-way communication in a cost-effective manner.  

 

We have investigated different ways for small businesses to create an identity in the market and in a creative way 

communicate with consumers. Together with the company LL1903, located in Lysekil, we have recognized 

various problems that may exist for smaller companies. By meeting a variety of stores, we have collected 

thoughts and ideas in various ways that can be used in corporate marketing.  

 

We have come to the conclusion that there is not just one single solution to the problem. Instead you need to 

study the market and how you have built the audience. It is important to be consistent and believe in your idea 

while you must be prepared to push the limits to get your message known. You must find the communication 

channel that best serve the company seen from the target, market and economy. This means that companies must 

not be afraid to invest time in learning new techniques and to use innovative and untried channels. Our 

conclusion is based on what we have collected, a variety of ideas that we hope will bring inspiration to small 

businesses in their efforts in marketing and brand building. 
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1. Inledning 

Inledningen av denna rapport syftar till att ge läsaren en övergripande bild av bakgrunden till arbetet samt våra 

problemställningar. Genom bakgrund, identifiering, formulering samt avgränsningar av problemen diskuteras 

och definieras rapportens syfte.  

1.1 Problembakgrund 

Varje dag möts dagens konsumenter av en uppsjö olika budskap, information, erbjudanden, upplevelser och den 

ena slogan mer uppfinnelserikt än den andra. Företagen slåss om att fånga konsumentens intresse för deras varor 

eller tjänster. För att lyckas fånga intresset måste man synas och höras på ett sätt som gör att man skiljer sig från 

mängden. Man måste hela tiden se till att ens varumärke är top-of-mind. (Daye, 2011) Varumärket är ett företags 

viktigaste beståndsdel och ska uppfylla många funktioner. Varumärket är inte varan eller tjänsten utan 

varumärket ska fungera som identitetsbärare och väcka förväntningar. Varumärket är en samling tankar, känslor 

och åsikter som kanaliseras i en både medveten och omedveten förväntan på produkten.(Grönholm, micco.se, 

2010) Det handlar om att ladda sitt varumärke med positiva associationer. Varumärkets sociala roll i dagens 

samhälle handlar om känslan av att varumärket för oss samman och skapar gemenskap. (Grönholm, micco.se, 

2011) 

 

Att inse och förstå vilka tankar och känslor ens varumärker väcker är ett otroligt viktigt vapen. Dagens 

konsument är mycket uppdaterad, insatt och aktiv men är sällan särskilt lojal. Vilket medför att företagen mycket 

aktivt måste arbeta med sitt varumärke och med vilka signaler de sänder ut. En viktig del i varumärkesbyggande 

är emotionell konkurrens. Vilket är när företaget fokuserar på värdet, bygger förtroende vilket genererar i starka 

kundrelationer. Detta medför att andra varumärken får det mycket svårare att erbjuda ett alternativ som 

konsumenten upplever vara ”bättre”. Att varumärket upplevs som bättre innebär att det är det varumärket som 

”gillas” mest. Vilket medför att konsumenten blir mer tolerant för eventuella fel och brister i produkten.(Micco 

Grönholm, 2010) Även om det är lättare för konsumenten att vara tolerant mot ett varumärke hon tycker om så 

har konsumenten idag en starkare röst än tidigare att framföra sina ibland negativa åsikter. Detta med hjälp av 

Facebook, Twitter, olika bloggar och forum. Konsumenten använder här sin röst och delar med sig av sina 

åsikter och erfarenheter. Så det är otroligt viktigt att göra det rätt från början. Trots allt så är det första intrycket 

det som är starkast.(Daye, 2011) Det är inte bara konsumenten som kan göra sin röst hörd med hjälp av de 

sociala medier som i dagens samhälle spelar en allt strakare roll. Här har företagen en otroligt stor möjlighet att 

på snabbt sätt kunna få till en mycket viktig tvåvägskommunikation med sina konsumenter. Genom att nå ut 

snabbt och med relativt små medel kan man hela tiden hålla varumärket nytt, spännande och top-of-mind. 

Genom att låta konsumenterna följa varumärket på exempelvis en blogg låter man denne lära känna varumärket 

på ett helt annat plan mot man kunnat tidigare. (Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunkation, 2008) 

 

1.2 Problemidentifiering 

Ett varumärke fungerar som en identitetsbärare företagare använder för att särprägla de varor eller tjänster som 

tillhandahålls, och blir på så sätt ett värde i företagets image och goodwill. (Bernitz, 2011) Genom de 

associationer som byggs in i varumärket kan konsumenten särskilja de valmöjligheter som finns på marknaden, 

och framgångsrik marknadskommunikation skapar således konkurrensfördelar till företaget.(Dahlén & Lange, 

Optimal marknadskommunikation, 2008) 

 

”Vi startade upp butiken påsken 2010, så den är snart ett år gammal. Än så länge har vi inte varit så bra på att 

marknadsföra oss själva eftersom det inte funnits så mycket pengar i "kassan", det är som sagt ganska tufft med 

likviditeten i en nystartad butik eftersom man binder upp vinsten i lager och därför har marknadsföringen hittills 

fått stå åt sidan.”
1
  

 

En nystartad butik bör ha en välformulerad affärsidé och följa den så konsekvent som möjligt. Med ett tydligt 

koncept, passion och en inspirerande butiksmiljö kan framgång nås, även om det är en tidskrävande process som 

inte alltid genererar så mycket pengar till en början.(Kempe S, 2011, Nr 1-2)  

 

                                                           
1
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LL1903 anser som ovan skrivet att pengar varit en grundläggande faktor till utebliven marknadsföring och 

problem att man inte syns som önskat på den lokala marknaden. Man söker därför idéer och lösningar till kreativ 

marknadsföring som inte behöver vara så dyr.
2
  

1.3 Problemformulering 

Övergripande problemställning: 

Hur kan nystartade fristående modebutiker nå framgång genom varumärkesbyggande åtgärder? Och hur skapar 

man utifrån detta en stark identitet på marknaden?   

 
Problemställning: 

Finns det några gemensamma faktorer i andra butikers varumärkesbyggande framgångar som LL1903 kan 

utnyttja i sin verksamhet?  

1.4 Problemavgränsningar 

Problemidentifieringen beskriver ett utdrag hur butiksägare av LL1903, Jonas Fransson, ser på de svårigheter 

som finns med en nystartad butik. Återkommande problem är hur man syns på den lokala marknaden och 

funderingar på hur man bygger en lyckad varumärkesportfölj i inköpen. Vi har utifrån detta valt att koncentrera 

oss på varumärkesbyggnad med fokus mot marknadskommunikation. Anledningen till valda avgränsningar är att 

vi tror att man genom ett starkt varumärke kan ge god vägledning till lösningar av många svårigheter i en 

nystartad butik. Det är också en viktig orsak till att vi valt bort att mer ingående beskriva traditionella medieval, 

då vi istället söker alternativa och nyskapande vägar att stärka sin image och skapa ett attraktivt varumärke. 

1.5 Syfte 

Syftet med rapporten är indelad i två plan med utgångspunkt i varumärkesbyggande marknadskommunikation. 

Med hjälp av teorier från litteratur och tidsskrifter fokuserar vi på att, med hjälp av intervjuer av fristående 

butiker inom modehandeln, finna olika lösningar som nystartade butiker kan använda i syfte att skapa en stark 

identitet på marknaden. Utifrån den insamlade informationen vill vi ge eventuella lösningar på de problem 

butiken LL1903 har i nuläget.  

1.6 Disposition 

Inledning  Här presenteras rapportens bakgrund och problemidentifiering. Samt den 

problemformulering vi avser att besvara. Vi redogör syftet med rapporten, vilka 

avgränsningar som gjorts och disposition. 

 

Metod  I metodavsnittet redogörs tillvägagångssättet och vilka metoder vi valt att använda oss av 

under rapportens gång. 

 

Teoretisk 

Referensram Här ämnar vi att redogöra för den teori som ligger till grund för förståelse av rapporten. De 

ämnen som berörs är affärsidé, varumärke samt marknadsföring och dess kanaler.  

 

Empiri Vårt empiriska material syftar till att redogöra för hur varumärkesbyggande och 

marknadskommunikation fungerar samt ge en inblick i LL1903:s verksamhet. Empirin 

redogör för primärdata vi fått fram genom de personliga intervjuer som genomförts. 

 

Analys Empirin och den teoretiska referensramen vävs samman och diskuteras. Resultatet ligger 

till grund för våra slutsatser. 

 

Slutsats Här besvaras vår problemformulering utifrån syfte och rapportens analys.   

 

                                                           
2
 Jonas Fransson, Butiksägare LL1903, mailintervju den 19 maj 2011 
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Diskussion Här diskuteras och reflekteras över rapportens resultat och slutsatser på ett kritiskt vis. 

 

Källförteckning Här redovisas de litterära, elektroniska och muntliga källor som legat till grund för 

rapporten 

2. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att redogöra för de metoder som använts under arbetets gång och vilka 

avgränsningar som gjorts för att finna relevant information för rapportens tillförlitlighet. Här redogörs även hur 

vi gått till väga i våra intervjuer. 

 

2.1 Metoddiskussion   

I denna rapport kommer vi att tolka och finna lösningar till de problem vi ställt upp utifrån redan existerande 

källor och utifrån den kvalitativa undersökning vi genomfört. Vilket innebär att vi utifrån en teoretisk 

referensram och en empirisk del kommer dra vår slutsats. Detta innebär att vi arbetat utifrån abduktiv metodik. 

Vi valde denna form av metodik framför induktiv och deduktiv, då den kan liknas som en integrering mellan de 

andra två.(Alvesson & Sköldeberg, 2008)  

 

Redan innan vi började med rapporten hade vi viss kunskap om ämnet. Vilket gjorde att vi var tvungna att 

begränsa oss och endast studera vissa aspekter, de som var intressanta för vår frågeställning. Då vi i vår 

frågeställning ställer oss frågan ”hur” man kan nå framgång genom varumärkesbyggande åtgärder använder vi 

oss av deskriptiv undersökningsansats. (Christensen, Andersson, Engdahl, & Haglund, 2001) 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av att vi har studerar och undersökt ett fåtal fall i form av 

fyra stycken djupintervjuer. Detta resulterade i att vår rapport är skriven utifrån en fallstudiemetod.(Christensen, 

Andersson, Engdahl, & Haglund, 2001) 

 

2.2 Datakällor 

För att få kunskap och fakta som vi behövde för att kunna besvara vår problemformulering kom vi använda oss 

av både primär- och sekundärdata. Den sekundärdata vi använde oss av består av litteratur, artiklar, hemsidor 

och bloggar. Dessa data använde vi för att behandla affärsidén, varumärkets uppgift, varumärkesassociationer, 

konsekvenser av ett starkt varumärke, marknadsföring och segmentering, marknadsföringskanaler och medieval 

samt olika former av kommunikationsvägar. Litteraturen vi använde är skriven av erkända författare och vi fann 

den relevant för att kunna besvara vår problemformulering. De bloggar vi använde oss av har vi varit väldigt 

kritiska mot och de vi valt att använda drivs och skrivs av personer med lång erfarenhet i branschen. En 

anledning till att vi valt bloggar, och då framför allt en, är att denna form av källa ständigt uppdateras med ny 

och relevant information. Då vi valt att avgränsa oss från traditionella kommunikationsvägar var det svårt att 

finna bra information i form av litteratur, vilket också var en bidragande anledning till valet av bloggar som 

informationskälla.      

 

Utifrån den kunskap vi erhöll från vår sekundärdata kunde vi utforma en intervjuguide som användes för att 

samla in primärdata i form av personliga intervjuer. Med tanke på hur vi utformade intervjun kunde vi få den 

information som behövdes till vår specifika frågeställning. Då det är viktigt hur en intervju läggs upp och vilka 

frågor som bör ställas bokade vi ett möte och träffade Lars G Strömberg, Universitetslektor vid Institutionen 

Textilhögskolan i Borås. Utefter de råd vi fick av Strömberg strukturerade vi intervjuguiden efter 

företagshistoria, verksamheten idag, framtid samt strategier. Allt som allt utgör guiden tjugofem frågor. Vi valde 

att använda samma guide till alla fyra butiker vi intervjuade, samt Eva Fransson som jobbar i butiken LL1903 

och till Jonas Fransson, ägare till LL1903. Sedan anpassades intervjun efter respondent, och denne fick även 

möjlighet att fritt berätta om sin verksamhet.  
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2.3 Personlig intervju 

Vi valde ut fyra olika butiker för att intervjua deras ägare. Dessa valde vi efter premisserna hur de arbetar med 

sitt varumärke och hur de marknadsför det. Vi valde två butiker i Borås; Modefabriken och Faith. Samt två 

butiker i Linköping; Well och Sportif Unlimited. Butikerna i Borås kontaktade vi genom personligt besök då vi 

berättade vad rapporten skulle komma att handla om samt frågade om de ville ställa upp och medverka i en 

intervju. Butikerna i Linköping presenterades bakgrundsinformation och tillfrågades via e-mail. Samtliga 

tackade ja, vilket vi är mycket tacksamma över. 

 

De butiker som vi intervjuat valdes ut för de olika sätt de valt att marknadsföra sig. I rapporten anser vi inte att 

det är av betydelse att sortimentet skiljer sig butikerna emellan. Deras marknad bör ifrågasättas men vi söker 

bredd i svaren och främst med fokus mot åtgärder i varumärkesbyggnad. Sportif Unlimited är en av Sveriges mer 

väletablerade streetbutiker och valdes ut på grund av att vi anser att deras varumärkesbyggande och 

marknadsföring är kreativt och spännande. I år har man till exempel valt att inte använda en enda traditionell 

annons, utan istället arbetar man aktivt med Facebook, blogg och events i samarbete med musikklubbar i 

Linköping. Well är intressant då de i princip inte lägger några pengar på marknadsföring utan istället ser butiken 

som främsta kommunikationskanal. Man utnyttjar sitt b-läge och vill att människor som söker upp butiken ska 

känna sig unika och på så sätt skapa en mun-till-mun effekt. Faith valdes 2011 till året butik i Borås, vilket var 

den främsta anledningen till att vi valde dessa eftersom vi inte visste så mycket om deras marknadsföringsarbete. 

Modefabriken valde vi då de på en kort tid skapat ett starkt namn på den lokala marknaden genom framgångsrikt 

användande av blogg, Facebook och olika events.  

 

Först ut att intervjuas var ägaren till Sportif Unlimited, Pelle Valsinger. Vi valde att åka till Linköping för att 

personligen kunna genomföra intervjuerna. Detta då vi ansåg att vi skulle få ut betydligt mer av intervjuerna än 

om vi skulle ta dem via e-mail eller telefon. Valsinger gick med på att bandas och vi lade upp intervjun så att en 

av oss utgick från intervjuguiden och den andre inflikade spontana frågor allt eftersom. En av oss förde även 

anteckningar. Intervjun med Valsinger skedde i butiken och vi fick även möjligheten att få en av Valsingers 

anställda, Anna Kellanders åsikt om vissa saker.  

 

Därefter följde intervjun med Arvid Ljung, ägare till butiken Well. Även han gick med på att bandas och vi lade 

upp intervjun på liknande sätt som den innan, förutom att vi bytte roller. Denna intervju skedde även den i 

butiken, men något lugnare då det inte var samma ström av kunder.  

 

Det var båda butiksägarnas egna önskningar om att intervjuerna skulle äga rum i butikerna, dels för att vi skulle 

få en uppfattning om butikskoncept, samt på grund av tid och personal. Dessa två butiker har vissa likheter 

samtidigt som de är väldigt olika, den ena har varit öppen i 12 år och den andra i endast ett. Vi valde dessa 

butiker på grund av just detta. Vi är medvetna om att det skiljer sig en del från att driva butik i Linköping till att 

driva en i Lysekil. Men vi valde butikerna utifrån hur de jobbar och de idéer de har. Vi ansåg att det data vi 

skulle få ut av intervjuerna skulle hjälpa oss att besvara vår frågeformulering. Samt då kunna applicera det i 

LL1903:s verksamhet. 

 

Intervjun hos Faith med ägarna Elin och Sofia Hagrenius, ägde rum i butiken men vi behövde inte bli störda då 

det fanns annan personal i butiken. Systrarna var först tveksamma till att bli bandade, men hade sedan inget 

problem med det. Här gjorde vi som innan, att en av oss utgick från guiden och den andra antecknade och flikade 

in spontana frågor. Respondenterna berättade mycket fritt och spontant om sin verksamhet. Att vi valde att 

intervjua båda två samtidigt, var dels deras egna val samt att vi var av åsikten att det kunde generera i en bättre 

diskussion. 

 

Sist ut att intervjuas var Modefabriken. Där fick vi möjlighet att intervjua en av de två ägarna, Tobias Berggren. 

Intervjun ägde rum i enrum i butiken, vilket resulterade i att intervjun fortlöpte utan några störande moment. 

Intervjun lades upp som den på Faith och Berggren hade inga problem med att bli bandad.   

 

Jonas Fransson, Ägare av LL1903, träffade vi tidigt i uppstarten av rapporten för ett samtal. Där hade vi inga 

nedskrivna frågor utan vi lät Fransson själv berätta hur verksamheten ser ut idag och vilka problem som finns. 

Efter genomförda intervjuer med de fyra butiker vi valt, beslutade vi att även be Fransson svara på samma 

intervjuguide för att se hur arbetet med varumärket faktiskt fungerar och för att kunna sätta det i relation till hur 

de övriga butiker arbetar. Denna gång valde vi att be respondenten svara via e-mail. För att få så bred bild som 
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möjligt av LL1903 valde vi att även använda oss av intervjuguiden för att intervjua Eva Fransson, 

butiksansvarig. För att få möjlighet att kunna ställa följdfrågor valde vi att genomgöra denna intervju på telefon. 

 

Vi är av åsikten att de intervjuer vi valt att göra har genomförts på ett tillfredsställande sätt. De data som 

behövdes har vi erhållit samt att vi har fått en djupare kunskap i ämnet.  Vi har valt att inte skriva ut hela 

intervjuerna i rapporten, utan vi har istället transkriberat dem och sedan sammanfattat dem för att få den precisa 

information vi behövde. Att banda intervjuerna samt att föra egna anteckningar under intervjuerna underlättade 

vårt arbete med att analysera dem. Materialet vi fått fram utifrån analysen av intervjuerna utgör den empiriska 

delen i rapporten.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är till för att ge läsaren förståelse för bakomliggande teorier inom ämnet. Det som 

berörs är affärsidé, varumärke samt marknadsföring och dess kanaler.   

3.1 Affärsidén 

En affärsidé bör finnas som en stomme i alla företag och redogöra för vilka behov som skall tillgodoses. Det 

görs genom att på något sätt beskriva de produkter och tjänster som erbjuds, vem kunden är och hur behoven 

tillgodoses, som sammanfattningsvis ger en bild av företagets verksamhet.(Hinn & Rossling, 1994) Affärsidén 

hos mindre företag är inte alltid fastställd och nedskriven på papper, utan tar snarare form i ägarens och de 

anställdas sätt i olika handlingar och beslut.(Hedén & McAndrew, 2005) 

3.1.1 Att skapa ett namn och varumärke  
Naming är ett begrepp som ligger till grund för en produkts namn och dess funktion i avseende i uttal och 

förståelse som sedan utformas i någon form av logotyp. Genom att registrera dessa två begrepp har ett trademark 

skapats. Varumärket fungerar som en sammansättning av samtliga beskrivna delar och kan genom 

marknadskommunikation bli en identitetsbärare, ett brand.(Hinn & Rossling, 1994)  

3.1.2 Varumärket och dess identitet 
För att särskilja sig på en marknad och uttrycka sin ”egen” profil görs detta genom att sätta samman de 

egenskaper som man väljer att kommunicera med marknaden. Identiteten bygger på affärsidéns grunder som 

ägaren utformat, och infattar alla de egenskaper som uttrycks för att skapa en individualitet.(Hinn & Rossling, 

1994) Lyckad varumärkesbyggnad uppstår då konsumenten/mottagaren skapar en positiv uppfattning till 

varumärket som överensstämmer med det buskap som sänts, och kan på så sätt särskiljas från massan. Det finns 

många positiva effekter som starka varumärken medför, men ett väsentligt slutmål i kommunikationsprocessen 

är att kunna omvandla associationerna till ekonomiska värden.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008)  

3.2 Varumärkets uppgift 

Varumärket fyller flera funktioner för både företag och konsumenter och kan som ovan beskrivet vara en viktig 

ekonomisk tillgång för ett företag. En väl genomtänkt affärsidé är starkt kopplad till de återgärder som görs för 

att bygga ett starkt namn på flera plan. Inom företaget skapas en gemensam värdegrund vilket medför ett mer 

konsekvent arbetssätt och det blir lättare att styra företaget i den riktning man tänker sig, vilket i sin tur stärker 

företagets image utåt. (Hedén & McAndrew, 2005) Imagen är i således de värden och anseenden konsumenten 

tolkat utifrån de identitetsskapande åtgärder som beskrivs i ovanstående avsnitt.(Hinn & Rossling, 1994) Således 

är det viktigt att koppla budskapet till varumärket för att skapa fördelar för både företag och konsument: (Dahlén 

& Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008) 

 

   Företag  

Genom starka associationer till varumärket kan flexibilitet skapas, vilket medför att produktsortimentet kan 

hållas relativt brett så länge de sammankopplingar som konsumenten har inte förändras avsevärt. Vidare kan nya 

affärsmöjligheter skapas genom utvidgad varumärkesportfölj. Flera varumärken inom en och samma 

produktkategori kan i vissa fall marknadsföras på olika sätt. Ibland väljer att jämföra dem, med syftet att nå ett 

bredare segment eller komplettera ett varumärke med sedan tidigare negativa associationer, vilket är lättare än 

med ett enda varumärke. Ytterligare en fördel som ett starkt varumärke medför är konkurrensimmunitet på olika 

nivå beroende på inarbetning. Genom staka relationer och associationer kan så pass starka 

särskiljningsmöjligheter skapas att konkurrenters marknadsföring inte har någon negativ inverkan på det egna 

varumärket.  

   

   Konsument 

Som är beskrivet under rubriken ”varumärkets uppgift” är det viktigt att fylla varumärket med företagets 

budskap och vilka associationer som förmedlas, vilket således fungerar som en viktig informationsbärare för 

konsumenten vid lyckad kommunikation.     
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3.3 Varumärkesassociationer  

Varumärkesassociationer kan man förenklat dela in i hårda och mjuka delar. De hårda delarna handlar om varan 

och tjänsten. Alltså det som möter konsumentens funktionella behov. De mjuka delarna handlar mindre om 

själva varan eller tjänsten utan mer om hur varumärket och företaget bakom uppfattas och vilka signaler de 

ger.(Grönholm, micco.se, 2011) Enligt Johan Anselmsson och Niklas Bondesson som under 20 år forskat och 

gjort ett stort antal analysprojekt så har de mjuka delarna minst lika stor och oftast större betydelse än de hårda. 

Konsumenten vill uppleva en gemenskapskänsla med varumärket.  Anselmsson och Bondesson hävdar att en av 

anledningarna till varför de mjuka delarna är de starkaste säljdrivande faktorerna är att vi människor alltid fattar 

beslut utifrån våra känslor. Oftast är det konsumentens samlade känslor för och tankar om varumärket som blir 

avgörande beslutsunderlaget. Dessa tankar och känslor kan härstamma från egna erfarenheter av företaget eller 

produkten eller andras rekommendationer. Men det kan även vara företagets eller varumärkets rykte eller dess 

reklam. Så för att bygga ett starkt varumärke måste både de hårda och mjuka associationerna samverka. Det är 

då varumärket har större möjligheter att bli mer värdefullt än konkurrenternas, och på så vis generera större 

intäkter och ge högre vinster.(Grönholm, micco.se, 2011) Trots att det är vedertaget att människan fattar sina 

beslut utifrån sina känslor så är det tyvärr många företag som kommunicerar endast med sina hårda delar. Man 

glömmer bort de mjuka och låter dem hamna i skymundan. I en undersökning gjord av tidigare nämnda 

Anselmsson och Bondesson, där de undersökt vad olika företag anser vara viktigaste argumenten för att skapa ett 

starkt varumärke, svarar en av tre att ”produktkvalitet” är det viktigaste och bara en av tjugo anger någon form 

av känslomässig aspekt. I en annan studie av mobiltelefonvarumärken visade det sig att den psykologiska 

känslan av gemenskap var viktigare än prestandan i olika funktioner. Social status är alltså otroligt viktigt för 

konsumenten. (Grönholm, micco.se, 2011) 

 

I arbetet med sitt varumärke måste man börja på djupet, att bli bättre på att förstå hur människan fungerar. Detta 

om man på allvar vill bli bättre på att förändra beteenden i en viss riktning som då gynnar varumärket. 

Människan handlar via instinkter. Hjärnan är efter miljoner år av darwinistisk evolution programmerad att arbeta 

effektivt och resurssparande, där av handlandet via instinkter. Johan Östlund är Director of Behavior Planning på 

DDB i Tokyo och skriver för bloggen The Brand-Man. Där Östlund tar upp och diskuterar kring dessa 

tumregler, vilka kallas för ”mentala tumregler”. Tumreglerna hjälper människan i dagliga val och processer, 

vilket betyder att hon inte behöver tänka aktivt. Utan dessa tumregler skulle många vardagssysslor göra 

människan paralyserad. Trots detta så har de mentala tumreglerna även en baksida, de förvränger informationen 

människan tar emot.  Av alla tumregler som kan ställa till med problem för människans mentala 

uppfattningsförmåga finns fem som är viktigare än de övriga anser Östlund. Det är dessa som gör det mänskliga 

beteendet förutsägbart. Det är de fem man som företag kan utnyttja i sitt varumärkesarbete. (Östlund, 2010)   

 

3.3.1 Anchoring 
Den mänskliga hjärnan fäster sig vid bra associationer, framförallt initiala associationer eller associationer som 

kommuniceras i media. De formas snabbt och etsar sig fast i människans uppfattningsvärld vilket betyder att den 

första uppfattningen har mycket stark påverkan på människans beteende både på lång och kort sikt. 

Ska man som företag utnyttja anchoring i sitt varumärksarbete bör man börja med följande fem frågeställningar: 

(Östlund, 2010) 

 

1. Vilka kraftfulla, nya associationer kan vi skapa? 

2. Vilka mentala ankare är frånvarande i vår produktkategori eller i våra kunders 

beslutprocess? 

3. Vilka beteenden kan vi adoptera från parallella produktkategorier för att utforma ett nytt 

ankare för just vårt varumärke? 

4. Vilka nya ritualer skulle vårt varumärke kunna starta, eller finns det befintliga ritualer som 

vi kan förstärka? 

5. Vilket ankare gör det lättare för våra konsumenter att föreställa sig konsekvenserna av 

köpbeslutet, alternativt påminna dem om de negativa konsekvenserna av tidigare beteenden 

som vi vill ändra på? 
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3.3.2 Framing 
Människan har en mental ”blind fläck”. Vilket betyder att för att kunna prioritera bland all information 

människan tar emot tolkar hjärnan betydelsen av intrycken genom att göra relativa jämförelser. Detta resulterar i 

att sammanhanget och sättet som ett specifikt erbjudande presenteras har avgörande betydelse hur människans 

beteende kommer att påverkas. 

 

För att omvandla framing till ett värdefullt verktyg i företagets verksamhet bör följande frågeställningar ställas: 

(Östlund, 2010) 

 

1. Vilket ”problem” kan vi rama in på ett nytt sätt (ändra referensramen)? T.ex. förändrade 

Dove referensramen för ”skönhet” med sin kampanj Real Beauty?  

2. Vilken ny referensram, kopplat till beteende, kan vårt varumärke skapa?  

3. Hur kan vårt varumärke förändra referensramen kring ”upplevt värde”, för att stimulera ett 

trade-up beteende? Alltså att vårt varumärke väljs till ett högre pris. 

4. Vad kan vi göra för att rama in och förstärka våra varumärkesassociationer via media? T.ex. 

har Red Bull arbetat aktivt och konsekvent med sina associationer genom att sponsra 

extremsportsevenemang. 

5. Hur kan vi förändra referensramen för konsumenters köpbeslut i vår kategori, på ett sätt 

som förenklar köpet/ valet för dem? 

 

3.3.3 Loss aversion 
Människans hjärna är konstruerad efter riskminimeringsprincipen. Vilket förenklat kan förklaras som att 

människan blir dubbelt så nedstämd av att förlora något som hon blir lycklig av att använda. Vilket har visat sig 

ha två viktiga konsekvenser: 

 

 Människan ”utrustar” det hon innehar med en upplåst syn på dess värde. 

 Människan överdriver den upplevda risken för sådant hon inte haft direkt erfarenhet av tidigare. 

Detta förklarar varför ”pengarna tillbaka-garantier” och ”gratis introduktionsperioder” är effektiva. När man väl 

har något är det mycket svårare att lämna tillbaka det, eller avstå från det. Detta förklarar även varför 

konsumenter ofta är betydligt mer varumärkeslojala i så kallade högriskkategorier. För att använda sig av den 

mentala tumregeln loss aversion börja med dessa tre frågeställningar: (Östlund, 2010) 

 

1. På vilket sätt kan vårt varumärke förebygga att förluster inträffar, alternativt eliminera 

upplevda framtida förluster? 

2. Hur kan vi leverera vårt varumärke till konsumenter innan de börjar använda/köpa det ”på 

riktigt”? 

3. Hur kan vi förstärka känslan ”jag vill inte missa tillfället”? 

3.3.4  Immediacy bias 
Hjärnan översköljs dagligen av en mängd information. Den väljer att prioritera det som är nytt. För människan är 

det extremt viktigt hur det känns just i detta nu. Det som är nytt blir viktigare än vad som egentligen kanske är 

viktigast på lång sikt. Detta resulterar i och konsekvensen bli att människan fattar beslut som favoriserar det 

kortsiktiga lustfyllda, eller positivt stimulerande, framför långsiktiga belöningar eller eventuella konsekvenser 

som både kan vara positiva eller negativa.  

 

Dessa frågeställningar bör ställas för att omsätta tumregeln i sin verksamhet: (Östlund, 2010) 

 

1. Vilken ny information skulle kunna förstärka eller uppmuntra ett omedelbart beteende. 

2. Hur kan vi få en lång process att kännas kortare, eller rent av korta ner den totala 

beslutstiden? 

3. Hur kan vi påvisa omedelbar effekt, alternativt hjälpa till att göra effekten mer konkret på 

kort sikt? 
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4. Hur kan vi göra de små saker som knuffar beteendet i en viss riktning synliga, varje dag? 

 

3.3.5 Status quo bias 
Människan är ett vanedjur och är det av anledningen att vanorna underlättar livet. Ändras rutinerna eller vanorna 

måste människan tänka. Människan är ofta inte ens medveten om vad hon gör. Hon handlar reflexmässigt, även 

om det har upprepade negativa konsekvenser för henne. Denna tumregel förklarar varför förhandsval har en 

kraftig inverkan på vårt beteende. För att dra nytta av status quo bias i sin affärsvardag bör man börja med 

följande fyra frågeställningar: (Östlund, 2010) 

 

1. Vilka automatiska beteenden kan vi starta eller förlänga genom förhandsalternativ? 

2. Hur kan vi förstärka ritualer som påminner konsumenten om ett visst beteende? 

3. Hur kan vi minska ansträngningen för konsumenten att anamma ett visst beteende? 

4. Hur kan vi lyfta fram hur jobbigt och onödigt det är att ändra beteende t.ex. att byta 

leverantör, för att på sätt blockera våra konkurrenter? 

 

3.4 Konsekvenser av ett starkt varumärke  

Utöver de funktioner varumärket har för företag och konsumenter bör man även mäta ur ett företagsekonomiskt 

intresse, som är både mätbart och fördelaktigt ur flera perspektiv. Fördelarna kan delas upp som konsekvenser av 

existerande verksamhet ur ett lönsamhetsperspektiv, samt vilka möjligheter som finns till utveckling ur ett 

tillväxtperspektiv. De både konsekvenserna är möjligheter till att vinna marknadsandelar. (Dahlén & Lange, 

Optimal marknadskommunikation, 2008)  

    

   Lönsamhetskonsekvenser  

I lyckad marknadskommunikation kan flera fördelar nås hos den existerande kunden där ökad lojalitet skapar 

förtroende och gör kunden till viss del mindre priskänslig samt mer mottaglig för marknadskommunikationen. 

En effekt av ökad mottaglighet är att kostnaderna kan minska då buskapet uppmärksammas mer än varumärken 

som är mindre attraktiva för konsumenten. Ytterligare en fördel uppstår i distributionskanalen eftersom ett starkt 

företag har större inflytande och blir en viktigare kund.  

    

   Tillväxtkonsekvenser   

Tillväxt hänger ihop med företagets förmåga att attrahera nya kunder och de fördelar som finns med detta. Ett 

känt varumärke är också starkare mot konkurrenter vilket hänger samman med lönsamhetskonsekvensen ”ökad 

mottaglighet av marknadskommunikation”. Möjligheten att expandera utanför den existerande marknaden finns 

om företaget lyckas hitta vägar att synas.    

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara väsentligt att använda nyckeltal för att ha en möjlighet att jämföra 

kostnader för marknadsföringsåtgärder i relation till försäljningen.  

 
                      

            
                         

 

Kostnaderna varierar kraftigt beroende på kanalval och behöver dyr marknadsföring behöver inte heller stå i 

relation till ökad försäljning. (Hedén & McAndrew, 2005) 

 

3.5 Marknadskommunikationens grunder 

Utan ett namn och förpackning av ett varumärke skulle det vara omöjligt för konsumenten att veta vad som 

passar denne bäst. Det är också den främsta anledningen att företag gör reklam för sig själva och sina produkter. 

Effektiv varumärkeskommunikation hjälper konsumenten att särskilja och skapa en uppfattning om vad märket 

står för och vilka associationer det innefattar. Likartade produkter uppfattas av konsumenten som mycket olika 

oavsett om kvaliteten är snarlik. Skillnaden ligger således i hur varumärkena upplevs och vilka associationer som 

marknadsföraren lyckats bygga, exempelvis upplever vi smak, funktion och utseende olika som i fallen för mat, 
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teknik samt kläder. En viktig skillnad ligger sammanfattningsvis i att inse att det finns en skillnad på den 

faktiska produkten och hur väl man kommunicerat produkten med marknaden.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunkation, 2008)  

 

Utifrån ovanstående kan marknadskommunikation behandlas utifrån tre frågor: 

 

 Vilka vill man nå, målgrupp? 

 Vad vill man sägas, budskap? 

 Hur ska det sägas, kanal? 

I tur och ordning är det grundläggande för lyckad kommunikation att identifiera målgruppen och utforma ett 

tilltalande budskap, för att slutligen välja en kommunikationskanal som faktiskt når önskad målgrupp och där de 

möjliga konsumenter som finns är mottagliga för budskapet.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunkation, 2008) 

3.5.1  Varumärkeskännedom 
Ett delmål för att lyckas med sin marknadskommunikation är att konsumenten har en varumärkeskännedom, som 

ligger till grund för attityden och köpintentionen till varumärket. Igenkänningsfaktorn beror av hur konsumenten 

känner till varumärket eller produkten, genom att exempelvis själv söka upp eller plocka fram produkten ur 

hyllan i butiken. Känner man inte till produkten är det inte heller möjligt att köpa den. Ytterligare en 

igenkänningsfaktor för konsumenten är hur varumärket står i relation till andra produkter inom samma kategori, 

”top-of-mind”.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunkation, 2008) 

3.6 Marknadsföring och segmentering 

Katarina Graffman är filosofiedoktor i antropologi och grundare av en rad olika företag. Hon hjälper många 

storföretag att förstå konsumentbeteenden i syfte att förbättra produktutveckling och marknadsföring. Hon 

studerar konsumenter i deras vardagssammanhang och får på det viset en bred och djup bild av vad olika 

produkter betyder för människor.  Genom dessa fältstudier ser man att dagens konsumenter sällan har någon 

större lojalitet och flyktigheten som präglar framför allt yngre konsumenter är omedelbar. Även de individer som 

påverkar köpbeteenden, ofta kallade fyrtornen, även de byts ut snabbt. (Graffman, 2011) För att få kunskap om 

vilka produktegenskaper och produktfördelar konsumenten söker arbetar många företag med att segmentera 

konsumenterna baserat på behov. Men denna form av indelning resulterar sällan i meningsfulla segment på 

grund av att marknaden blir allt mer flyktig, fragmenterad och erbjuder allt mer likvärdiga produkter. Analysen 

kan inte omvandlas till effektiv strategi och taktik. Graffman anser att om man istället försöker förstå människor 

på basis av bakomliggande motiv till köpet kan man skapa mycket väl definierade grupperingar. Detta dels 

baserat på vad man som människa upplever som meningsfullt och dels baserat på vad tänker, känner och gör 

konsumenterna gör med ditt varumärke. Vad betyder varumärket för dem i deras i liv, både praktiskt och 

symboliskt? Så för att lyckas skapa ett varumärke som är omtyckt för rätt saker och få den varumärkeslojalitet 

som då följer krävs en bred och djup insikt i konsumenternas liv och vardag. Graffman är av övertygelsen att den 

bästa segmenteringen är den som baseras på identifikation och mening. På förståelse för varumärkets roll i 

människors liv och vardag. Det är då meningsfull marknadsföring skapas. Marknadsföring som tillåts få 

utrymme i människors liv. (Graffman, 2011) 

 

3.7 Marknadsföringskanaler och medieval 

I planeringen av medieval kan det ur en ekonomisk synpunkt vara viktigt att ta hänsyn till några av varandra 

beroende aspekter. De aspekter som bör tas till hänsyn är hur ofta (hur frekvent) reklamen ska upprepas, hur 

reklamen fördelas över tiden samt hur många som är ämnat att nå. Argumentet till att dela upp och fundera över 

dessa dimensioner är för att få kontroll över kostnaderna som det medför att marknadsföra sig, men också få en 

uppfattning om effektiviteten av vardera valen. Beroende av medieval varierar kostnaderna, men som regler har 

de olika dimensionerna olika styrkor som kan utnyttjas utefter önskad effekt. Vid frekvent reklamuppföljning 

syns varumärket fler gånger och får på så sätt ett större genomslag hos målgruppen, men begränsar räckvidden 

och blir ofta dyr över tiden. Frekvensen blir låg då reklamen fördelas över tiden, men har däremot en stor 

utbredning över en längre tid. Används räckvidd som främsta medel nås ett stort antal personer, vilket kostar 
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mycket pengar och riskerar att sållas bort av många av mottagarna.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008) 

3.7.1 ”Rätt” medieval 
Som beskrivits i ovanstående text bör hänsyn tas till vilket val av medier som väljs. För ytterligare 

kostnadseffektivitet bör hänsyn även tas till några fler faktorer. En grund är att skapa en uppfattning av 

målgruppen och utforma reklambudskapet för att sedan välja ett passande media utefter dess genomslagskraft 

samt kommunikativa förmåga. Ett kriterium kan även vara om mediet ses som aktivt eller passivt, alltså om 

konsumenten själv måste anstränga sig för att uppmärksamma reklamen eller inte. Det optimala vore med andra 

ord att så kostnadseffektivt som möjligt träffa målgruppen så effektivt som möjligt.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008)    

 

3.7.2 Innovativa och kreativa medieval  
Traditionella medier som till exempel tv, radio och magasin är inte alltid det bästa sättet att kommunicera med 

marknaden, och inte alltid heller det mest kostnadseffektiva. Forskningsstudier påvisar att nytänkande 

kommunikation kan bidra till lägre marknadsföringskostnader men fortfarande ha samma effekt, eller större, som 

traditionell media. Det som gör att kreativa medieval sällan används grundar sig i att det finns lite statistik över 

vilken genomslagskraft de faktiskt har och att det inte heller finns några rutiner inom området. Att rutiner saknas 

är samtidigt det kreativa medievalets styrka i och med att det ger oändliga valmöjligheter där endast fantasin 

sätter gränserna för vad lyckad kommunikation med marknaden innebär. För att göra det mer överskådligt vilka 

positiva effekter denna typ av marknadsföring har kan det delas in som uppmärksamhetsskapande återgärder och 

som ett sätt att ytterligare förstärka reklamens budskap. (Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 

2008) 

    

   Skapa uppmärksamhet  

Den enkla anledningen till att nya reklamvägar ibland är framgångsrika är att de särskiljer sig från allt annat och 

människan tenderar att uppmärksamma det som uppfattas oväntade eller mindre vanliga. All ny reklam behöver 

inte vara något som inte funnits sedan tidigare, som exempel var tv och radio till en början nya kanaler, men 

däremot fortfarande vara så pass annorlunda att det uppmärksammans tack vara sin särprägling, de skapar alltså 

ett nyhetsvärde. Vid reklamutformning används ibland liknande tanke om att skapa något ”nytt” och bygger på 

människans selektiva perception, som innefattar hur vi automatiskt uppmärksammar budskap och 

nyheter.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008)  

 

   Förstärka budskapet 

Sammanhanget med valt reklammedia och varumärke är en viktig del av kommunikationen för att förstärka 

konsumentens associationer till varumärket. Genom att finna nya kommunikationsvägar där mottagaren knyter 

reklamen till sammanhanget det uppmärksammas i kan dessa knytas samman och på så sätt verka i synergi. 

Mottagaren kopplar med andra ord sammanhanget, budskapet och uppfattade associationer till varumärket. På så 

sätt undviks annat brus som att vi exempelvis i en dagstidning oftare minns artikeln än reklamen runt 

artikeln.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008)  

3.8 Kommunikationsvägar 

3.8.1 Envägs- och tvåvägskommunikation 
När ett företag använder sig av kommunikation via annonser, affischer och liknande använder man sig av så 

kallad envägskommunikation. Detta är den vanligaste formen och kallas för masskommunikation. Detta innebär 

att sändaren, säljaren, vänder sig till ett mycket stort antal individer samtidigt. I och med denna form av 

kommunikation tvingas sändaren att tala till mottagarna istället för med dem. I den här formen av 

kommunikation ligger kostnadsfördelen men också begränsningen. Har man en målgrupp på flera hundra tusen 

personer finns inget alternativ till masskommunikation, det negativa är att man aldrig får höra reaktionerna. Man 

missar otroligt mycket vilket gör att det är mycket viktigt att följa upp en genomförd reklamkampanj för att få 

reda på hur den mottagits, vilken nytta den gjort och vad som kan ha misstolkats med den. 

 

Vill man komma åt den mest djupgående och effektiva kommunikationen ska man använda den som sker i 

dialogform, tvåvägskommunikation. Vilket innebär att två individer möts på ett eller annat sätt. Det behöver inte 

vara att de möts personligen, utan i dagens marknadsföring sker detta ofta via olika former av sociala medier. 
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Det som kännetecknar tvåvägskommunikation är att det alltid finns en sändare och en mottagare. Det spännande 

med den här formen av kommunikation är att de deltagande personerna hela tiden växlar roller. På detta sätt sker 

ett ömsesidigt utbyte av information.(Albertsson & Olof, 1997) Arbetar man på det här sättet lär företaget känna 

sina konsumenter och man bygger upp en relation som båda har nytta av. Relationen blir personlig och bygger på 

ett ömsesidigt förtroende. Man får som företag möjlighet att kunna efterfråga ny information om kundernas 

köpbeteenden, preferenser och personliga egenskaper. På detta sätt kan företaget förbättra sitt erbjudande. 

Genom att även företaget delar med sig av information så lär sig konsumenten mer och mer om företaget och 

dess produkter eller tjänster. Konsumenten investerar i relationen genom att delta i olika aktiviteter och på så sätt 

ser ett större värde i att ingå i relationen med företaget. Detta kan generera i att konsumenten upplever det 

svårare att byta leverantör. Genom en tvåvägskommunikation blir konsumenten viktigare för företaget även på 

det viset att denne hjälper till att utveckla produkter eller tjänster. På det viset förbinder sig företaget att bibehålla 

relationen till sina existerande kunder.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008) 

3.8.2 Traditionella kommunikationsvägar 

 
    Press 

Länge har det traditionella sättet att kommunicera mot kund varit genom annonser, kataloger, broschyrer, 

annonsblad, affischer, tv- och radioreklam samt genom olika former av press. Vill man använda ett snabbt media 

är dagspress ett bra val. Att denna form av press är snabb kan man förklara genom att det kan gå mycket snabbt 

att få in annonsen i tidningen. Däremot är den inte alls särskilt snabb om man sätter den i jämförelse med internet 

som kommunikationskanal. Dagspress har kort livslängd och detta och detta kan ses som en svaghet. Dock är 

trovärdigheten högre om man jämför med kvällspress och gratistidningar. Andra fördelar med denna 

kommunikationskanal, förutom att den är relativt snabb är att man når en bred målgrupp, främjar försäljning 

inom kort tidsrymd, hög periodicitet och ofta är lokalt förankrad. Nackdelar är att det är dyrt att använda vid 

riksannonsering, dyrt att bygga frekvens och är dålig på demografisk selektivitet. 

 

Kvällspress har en del problem med trovärdigheten samt att det är instabila läsekretsar. Det är även kort 

livslängd och dyrt att bygga frekvens. Dock får man en stor räckvidd och främjar försäljning inom kort tidsrymd. 

Kvällspressen är även imageskapande och är delvis lokalt/regionalt förankrad.  

 

Vill man rikta in sig mot en förhållandevis smal målgrupp kan populärpress vara ett bra val. Då når man på ett 

effektivt sätt en intresserad mottagare. Jämför man med dagspress så har populärpress längre livslängd. Dock 

fungerar den dåligt om man vill rikta sig mot en lokal marknad. Fördelar med populärpress är att den är mycket 

bra att bygga frekvens med, bra vid liten budget samt att det är hög cirkulationsläsning. Alltså att en tidning ofta 

läses av flera. Det negativa med denna form av press är att det är låg periodicitet som kräver lång 

framförhållning, inte har så stor räckvidd samt att den fungerar sämre på en lokal marknad. 

 

Det blir allt vanligare med gratistidningar och kostnaderna för att annonsera i dessa annonsfinasierade tidningar 

är ganska överkomliga. Dessa tidningar, och framför allt de i storstäderna handlar mycket om nöjeslivet. Vilket 

resulterar i att många ungdomar läser tidningarna. Så vill man komma åt en yngre målgrupp samt att man gör 

återkommande annonserig, det vill säga att man får ökad frekvens på sitt budskap, är detta en bra 

kommunikationsväg. Samt att dessa tidningar ofta distribueras till ”samtliga hushåll i kommunen”, vilket ger en 

bra geografisk spridning. (Lilija, 2009)  

 

   Direktreklam 

Annonsblad, flygblad eller broschyrer är så kallad direktreklam, reklam riktad direkt mot en viss målgrupp. Den 

kan vara adresserad och blir därigenom mycket selektiv och har i jämförelse med andra medier stor fördel. Som 

företag kan man köpa adresser till just den målgrupp man vill nå. Den vanligaste formen av direktreklam är dock 

den som är oadresserad. (Lilija, 2009)  

 

   TV 

För ett mindre eller ett nystartat företag är tv-reklam inte det bästa valet, då produktionskostnad och 

sändningskostnad är mycket höga. Men det är mycket effektivt genom att det går att styra till vilken kanal och 

tidpunkt man vill sända, vilket gör att man når önskad målgrupp. Det som gör tv-reklam till en effektiv 

kommunikationsväg är att både bild, rörelse och ljud samverkar. Andra fördelar är att denna väg är rikstäckande 

eller lokal, påverkar många sinnen, är imageskapande samt att den möjliggör demonstration av en produkt eller 

tjänst. Det man bör tänka på när man väljer denna form av marknadsföring är att det innebär lågt engagemang 

hos mottagaren, kan endast vara enkla budskap samt att det krävs upprepning. (Lilija, 2009) 
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   Radio 

Kostnaden för radioreklam är inte alls lika hög som för tv-reklam. Dock behöver budskapet upprepas många 

gånger för att effekt ska nås. En fördel dock är att det är snabb media, då efter att en reklamjingel spelats in kan 

börja sändas direkt. Andra fördelar är att man kan välja målgrupp genom att finnas vid rätt program, man kan nå 

ut till målgrupper som annars kan vara svåra att nå ut till samt att det är hög frekvens till låg kostnad. Det man 

bör tänka på är att det är begränsad teknisk räckvidd, lågt engagemang hos mottagaren samt att det endast 

fungerar med enkla budskap. (Lilija, 2009) 

 

   

   Utomhusreklam 

Inom denna form av kommunikationsväg finns många alternativ att välja mellan; stortavlor, reklamtavlor på 

busskurar, affischpelare och på bussar och taxibilar till exempel. Här måste budskapen vara enkla då människor 

ofta passerar dem relativt snabbt. Vill man ha en rikstäckande kampanj är denna form av reklam dyr. Andra 

nackdelar är att det är svårt att mäta effekten och man måste ha lång framförhållning. Men fördelarna är att det 

når stor räckvidd, det är hög frekvens, kan ge stor genomslagskraft samt är imageskapande. (Lilija, 2009)  

3.8.3 Butiken som kommunikationsväg 
Det läggs ner åtskilliga summor pengar på marknadsföring i form av tv-reklam, radio och i tidningar. Det är lätt 

att glömma bort att en av de viktigaste delarna i marknadsföringen faktiskt är den fysiska butiken. 

”Vill man bygga varumärket är tv och radio ett mycket bra val av kommunikationsväg, vill man annonsera om 

bra erbjudanden och locka kunder till butiken är annonser i den lokala tidningen mycket bra. Men bäst är 

butiken”, anser Christer Johansson butikschef på en ICA Maxi-butik, ”för det är där man kan ta hand om 

kunden”. Johansson anser även att det viktigaste i hur en butik är uppbyggd är att den ska skapa trivsel. Kunden 

ska trivas och känna sig nöjd. För en nöjd kund kommer nämligen tillbaka, menar Johansson.(Konsumentverket, 

2010) 

Det är i butiken företaget har en stor möjlighet att visa sin verkliga identitet för kunden. Det är även i butiken 

som konsumenten har den mest frekventa och mest direkta kontakten med företaget. Butiksatmosfären är en av 

butikens viktigaste kommunikationsvägar då det är kundens första intryck. Samt att det påverkar konsumentens 

benägenhet att handla, stanna i butiken och välja att komma tillbaka. (Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008) 

3.8.4  Mun till mun (word of mouth)  
I alla tider har man dragit nytta av att människan har förtroende för det som vänner och bekanta säger i 

marknadsföringssyfte. Mun till mun-marknadsföring användes redan på 1800-talet då folk anlitades för att hurra 

på operan, i just det syftet att göra publiken positiv så de sedan skulle sprida ett gott rykte.   

Mun till mun som marknadsföringsmetod går ut på att göra företaget eller varumärket till ett samtalsämne. Detta 

kan man enkelt göra genom att arbeta för att göra kunderna nöjda, glada och entusiastiska. Vilket kan ske genom 

god service, bra priser eller speciella produkter. Utöver detta så kan man som företag arbeta aktivt för att skapa 

en ”snackis”, inte bara nöja sig med att hålla kunderna nöjda. Det handlar ofta om att göra något oväntat och 

annorlunda. Det kan vara allt från att skapa ett event till att få någon speciellt utvald att använda ens produkt 

eller tjänst. Genom att man skapar en ”buzz” blir det många individer som skickar budskapet vidare. Målgruppen 

blir inte bara en målgrupp, utan en förlängning av marknadsavdelningen. 

En nöjd kund är den absolut bästa säljaren och idag är det viktigare än någonsin med nöjda kunder. Deras 

kontaktnät kan vara väldigt stort och tack vare internet och sociala medier kan de sprida goda rykten oerhört fort. 

Genom att få ambassadörer som på eget initiativ sprider goda omdömen om företaget och dess produkter kan 

man gå mycket långt och nå ut på ett helt annat sätt än tidigare.(Carlsson, 2010) 

 

3.8.5  Sociala medier 
 

   Vad är sociala medier? 

I och med ny teknik och via sociala medier får människor över hela världen helt nya möjligheter att utbyta och ta 

del av åsikter och trender. Man behöver inte längre gå via olika företags reklamblad för att få rekommendationer 

kring en särskild produkt. Nu kommer konsumenten snabbt i kontakt med andra konsumenter och kan på det 

viset dela rekommendationer och åsikter. Sociala medier, som till exempel bloggar och forum, har blivit den nya 

djungeltelegrafen. Och det går fort, mycket fort. Sociala medier utgör platser där gamla gränser suddas ut - 

mellan offentligt och privat, socialt och digitalt, och mellan kommersiellt och ideellt.(Carlsson, 2010) 
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”Sociala medier – kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

till exempel text, bild eller ljud.” (Carlsson, 2010)  

 

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat 

innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer.”(Carlsson, 

2010) 

 

Sociala medier innefattar webbrelaterade tjänster där man kan konversera, ta del av och utbyta information, 

knyta kontakter och så vidare. Innehållet i de sociala medierna består ofta av innehåll skapat av användarna, 

konsumenterna. Exempel på sociala medier kan vara Facebook, som är en Community (digital mötesplats). 

Wikipedia, som är ett uppslagsverk med användargenererat innehåll. Det finns även videodelningssajter som 

YouTube och bloggar. Förenklat kan man kalla sociala medier för mötesplatser och mötestillfällen, då de sociala 

medierna inte handlar om teknik utan om kommunikation, konversation och relationsskapande människor 

emellan. Självklart finns det företag som idag inte ser någon affärsnytta i sociala medier och att detta endast är 

för ungdomar. Dock visar statistik på att den sociala användningen på webben är omfattande och inte bara 

återfinns i de yngre åldersgrupperna. (Carlsson, 2010) 

 

   Varför sociala medier? 

Konsumenters tankar, idéer, åsikter och upplevelser flyttas i snabb takt från de industriella (traditionella) 

medierna till de sociala. Men än ska inte de industriella medierna dödförklaras. Än så länge är alla medier, 

industriella och sociala, både gynnande och beroende av varandra. (Grönholm, micco.se, 2009)  

 

Förr hade man endast en handfull kommunikationskanaler att välja mellan; annonser, reklamfilm, radioreklam, 

utomhustavla och DR-utskick, den tiden är nu förbi. Idag handlar kommunikationen med kunder och potentiella 

kunder allt mindre om hur ett budskap ska utformas, och allt mer om var och på vilket sätt det engagerar 

mottagarna. Dock är budskapet fortfarande A och O i framgångsrik marknadsföring. Budskapet kan däremot 

levereras på en mängd olika sätt och i många olika sammanhang. Det kan faktiskt till och med levereras av 

många olika människor, som till exempel ett företags kunder. Det man i dagens läge bör ha i åtanke är att man 

inte längre har kontroll över budskapet från avsändare till mottagare. Det som har skett är att 

marknadskommunikation har blivit marknadskonversation, och inte bara mellan säljare och köpare. 

Konversationen sker även köparna sinsemellan, mellan köpare och potentiella köpare, mellan potentiella köpare 

och leverantörer och så vidare.(Grönholm, micco.se, 2009) 

 

För dagens företag innebär det här både möjligheter, utmaningar och risker. Det ställs krav på företagens 

kommunikation, marknadsföring och hur de agerar. De får genom de sociala medierna nya tillfällen att synas, 

kommunicera och skapa kundrelationer. Lyckas man med detta och man gör det på rätt sätt finns det mycket att 

vinna. Dock måste företagen hela tiden hålla i bakhuvudet att det även snabbt kan spridas negativ information 

om företaget och dess produkter. (Carlsson, 2010)  

 

Med hjälp av de sociala verktygen kan man skapa medvetenhet och ökat rykte om sitt varumärke. Men att 

komma ihåg är att dialogen som förs på olika sociala nätverk är lika mycket en del av varumärket som sajten.  

Hur och var man talar med konsumenterna får inte stå utanför varumärket. Det är lätt att se på ett företags 

hemsida som den digitala representationen av varumärket och företaget, men dialogen på de olika sociala 

nätverken är minst lika viktig. Dialogen som sker på dessa nätverk är alltså inte reklam för företaget utan en 

tvåvägskommunikation som ska ge företaget ett närmare förhållande till konsumenten. De sociala nätverk som 

företag får genom de olika sociala medierna tar tid att bygga upp och det är ett långsiktigt arbete. Precis som när 

man bygger upp sin privata umgängeskrets. Fördelarna med detta arbete är att efter en tid står man i direkt 

kontakt med x – antal kunder som är direkt intresserade av vad företaget har att erbjuda. (Nüüd, mindpark.se, 

2009) Det är sedan tidigare känt att konsumenten framför allt blir medveten om en produkt eller tjänst från 

vänner, bekanta och företag (word of mouth) snarare än från statisk reklam. Det handlar om mänsklig 

kommunikation som nu sker via de sociala medierna – Word of web. (Nüüd, mindpark.se, 2009) 

 

Det är inte bara de unga som styr över de sociala medierna längre. Användningen av internet och sociala medier 

ökar i Sverige. Antalet svenskar på Facebook har fördubblas under det senaste året och idag har fler än två 

miljoner svenskar ett facebookkonto. Det är ungefär en femtedel av Sveriges befolkning. Varför använder då så 

många människor sociala medier, vilka funktioner fyller de i deras liv? För privatpersoner handlar det ofta om 

att:(Carlsson, 2010) 
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 Hålla kontakt med vänner och bekanta. 

 Knyta kontakter med personer som delar ens intressen, bakgrund, livssituation och liknande. 

 Sprida information om sådant man finner viktigt. 

 Få svar på frågor och söka hjälp med att välja rätt produkter. 

 Få inspiration och kunskaper inom olika intresseområden. 

Även i arbetslivet kan de sociala medierna användas för att utöka kontaktnätet, inhämta råd och få inspiration. 

Ändamålen kan variera:(Carlsson, 2010) 

 

 En säljare kan få hjälp med att bli mer medveten om kundernas köpbeteende och vilken typ av 

kommunikation som fungerar bäst i säljsammanhang. 

 Personal på kundservice kan effektivisera hanteringen av supportärenden. 

 En rekryteringskonsult kan finna nya vägar för att hitta och rekrytera lämpliga medarbetare.  

 Marknadsföraren kan aktivt arbeta för att öka medvetenheten kring företagets produkter och service, få 

reda på eventuella imageproblem före dem orsakar skada och så vidare. 

 

   Varför ska man använda de sociala medierna? 

Det har aldrig förut funnits så goda möjligheter för företag att faktiskt kunna lyssna på sina kunder, att få reda på 

vad de tycker och tänker. Idag har man möjlighet att hålla löpande kundkontakt, skapa förtroende, ge kunden 

inblick i verksamheten och faktiskt skapa långsiktiga relationer. Det gäller att inte förstöra konversationen och 

relationen med att bli för ”säljande”.  Det viktigaste för företag som vill arbeta med sociala medier är att förstå 

skillnaden mellan så kallad push- och pullmarknadsföring. Traditionell marknadsföring är pushmarknadsföring, 

och kan liknas vid en tårta som kastas på mottagaren. Tårtan kan symbolisera en reklamfilm på tv. Mottagaren 

kan uppskatta tårtan men det väsentliga är att denne inte kan välja själv. Tårtan kommer farandes oavsett den är 

välkommen eller ej. Pullmarknadsföring, är det nya sättet att kommunicera och marknadsföra. Här finns en tårta 

som är tillgänglig – om, när och på det sätt som mottagaren vill ha den – som en film på YouTube. Här har 

mottagaren själv möjlighet att på eget initiativ välja eller välja bort, servera sig själv på önskat vis och eventuellt 

ge respons i form av kommentarer, spridning eller rekommendation av innehållet. Nu handlar det inte så mycket 

om att sikta på rätt målgrupp utan att faktiskt bli vald. En annons visas för konsumenten oavsett om denne vill 

det eller ej. En blogg däremot får inga läsare om innehållet uppfattas som ointressant. (Carlsson, 2010) 

 

I och med de sociala medierna blir företagen offentligare och transparantare vilket leder till fler möjligheter för 

olika människor att ta del av kommunikationen. Vilket resulterar i att konsumenten kan ta kontakt direkt med 

olika medarbetare på företaget som annars kanske inte jobbar med kundkontakter. Fördelar med detta är att alla 

arbetar aktivt med att bygga upp företagets varumärke och värderingar direkt mot konsumenten. Tas detta in i 

företagsstrukturen kan detta stärka företaget inifrån samt ge en känsla av samhörighet. Det svåra är att verkligen 

få alla att gå åt samma håll och att alla faktiskt inte är lika kompetenta att syssla med kundkontakter. (Nüüd, 

mindpark.se, 2009) 

 

Då omvärldsbevakning tidigare varit ett bekymmer är de sociala medierna nu till stor hjälp. Då man får löpande 

koll på marknaden får man även större kunskaper om vem kunden är och vad denne tycker. De är en bra hjälp i 

produktutveckling och service då man har chans att se styrkor och svagheter i både egna och konkurrenters 

produkter. Man får även möjlighet att i tid upptäcka missnöjda kunder och kan på så vis förhindra att de gör 

skada på image och varumärke. Det handlar alltså om att snabbt kunna ta reda på vad kunden vill ha, för att 

sedan kunna anpassa sig därefter. Vad man ska vara aktsam över är att vem som helst kan starta en 

facebookgrupp om vad som helst och en privatperson kan vara en bloggare med tusentals läsare i veckan. 

Konversationen pågår med eller utan företaget. Så det är en god idé att hålla koll på vad som skrivs om sitt 

företag, så att man kan bemöta både positiv och negativ kritik.(Carlsson, 2010) 

 

Via de sociala medierna finns en mängd varumärkesbyggande insatser att göra. Man kan sprida företagets 

filosofi och verkligen visa företagets själ genom en företagsblogg.  Samtidigt som man verkligen får en chans att 

visa vem man är så öppnar man upp för trogna fans att sprida företagskulturen vidare. Man får även en chans att 

kunna positionera företaget eller varumärket inom en särskild genre. (Carlsson, 2010) 
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   Tips och råd rörande sociala medier 

Det kostar ingenting att starta ett konto på Twitter eller YouTube. Både bloggverktyg och en facebooksida är 

gratis, liksom podcasting och lösningar för wikis. Generellt sätt sett krävs ingen stor ekonomisk investering för 

att arbeta med sociala medier. Istället handlar det om engagemang, kunskaper, flitigt arbete, kontinuitet och 

framför allt tid, som är den stora investeringen. Arbetet med sociala medier kostar som sagt tid och graden av 

engagemang är avgörande huruvida man vill ha ett positivt resultat. Man behöver även som företag vara beredd 

på att det kan ta tid innan man ser resultat. Men efter en tids användande och engagemang kan man se tecken på 

en till exempel stadig läsarskara, om man har en blogg, som i sin tur kan betyda förbättrade kundrelationer. Ett 

annat sätt att arbeta med sina kundrelationer är att låta kunderna bli involverade i exempelvis produktutveckling 

av en ny produkt eller redan existerande. Detta skulle kunna vara att man anordnar en tävling eller uppmuntrar 

till en dialog på sin facebooksida, Twitter eller i företagets blogg. Sociala medier kan även användas för att 

bygga upp kundklubbar och liknande med VIP-evenemang och rabatter.(Carlsson, 2010) 

 

I och med de sociala mediernas snabba spridning uppstår en komplicerad hantering. Det vill säga, missnöjda 

kunder och klagomålssajter. Det är svårt att tysta ner kundklagomål mot företag och produkter som kommer ut 

på internet. Det företagen kan göra är att bevaka klagomålsforum och sociala medier och snabbt svara på 

klagomål. Man måste vara beredd att göra förändringar för att minska de problem som kunderna upplever. En 

annan sak som man absolut bör ha i åtanke är att göra webbsidorna mer användarvänliga, med till exempel 

chattlösning. Framför allt bör företag även använda sökmotorer för att hitta de bloggar som fungerar som 

”klagomur” och sedan agera mot kritiken med korrekt information och därmed bygga relationer med oberoende 

bloggare. (Henriksson, 2010) Ett annat sätt att tackla missnöjda kunder på internet är att utbilda företagets 

medarbetare i hur man beter sig i sociala medier och på så vis blir goda representanter. Men är man ett företag 

som sköter sina åtaganden har man inget att bekymra sig över, och har man lyckats med sitt arbete med 

långvariga relationer till sina kunder så kan det mycket väl vara så att ens stamkunder svarar åt företaget och tar 

företaget i försvar vid eventuella negativa kommentarer. Nöjda kunder är som redan tidigare nämnt de bästa 

säljarna. (Henriksson, 2010)  

 

3.8.6 Webbshop 
I takt med att de sociala medierna får en allt större roll i företags marknadskommunikation blir det allt viktigare 

för företagen att även kunna sälja sina varor på internet. I sin webbshop har man en fantastisk möjlighet att visa 

upp sina varor eller tjänster via fotografier, video och musik, samt att man får en direkt kontakt med sina kunder. 

Trots den rådande diskussionen om huruvida det är bra eller inte att sälja exempelvis kläder på internet så ökar 

handel där stadigt. Det som tidigare pekat emot valet att handla på internet har varit säkerheten angående 

pengatransaktionen. Detta har de flesta löst med tjänster som till exempel Verified by VISA. (Bruce & Hines, 

2007) 

 

I ett försök att kartlägga Sveriges distanshandel, och då inräknat e-handel, har Posten gjort en undersökning. Där 

har man via telefon intervjuat tvåtusen privatpersoner i ett riksrepresentativt urval. Distanshandel betyder att 

köpare och säljare aldrig träffas fysiskt. Den svenska distanshandeln har mer än fördubblas de senaste fem åren. 

Det som är intressant i utvecklingen är att distanshandel blir allt mer synonymt med e-handel. I undersökningen 

framgick att åtta av tio använder detta beställningssätt framför exempelvis postorder. Ser man till konsumenter i 

åldrarna 15-49 år använder nu nästan nio av tio internet för sina distanshandelsköp. Mönstret att använda e-

handel i allt större utsträckning går även igen i den äldsta gruppen, de som är över 65 år. Vid den första 

mätningen som gjordes i tidigare undersökning använde endast en av tio internet. Nu är läget förändrat och e-

handel är vanligast, 35 procent använder oftast internet. Det finns skillnader mellan vad de olika 

konsumentgrupperna väljer att handla på internet. Det är åldersgruppen 15-29 som är den största gruppen vad 

gäller att köpa kläder och skor. En förklaring till detta är den starka dynamik som finns på denna marknad, då de 

etablerade klädföretagen är mycket aktiva på nätet. Men även nya, nischade aktörer som med hjälp av innovativ 

marknadsföring via sociala medier knyter starka band till sina målgrupper. De som idag väljer att lägga sina köp 

via internet är rutinerade och väl förtrogna med de möjligheter som finns för att samla information om en viss 

vara. I undersökningen framgick att när handel sker via internet sker det i regel i olika steg och det första var att 

man sökte information om det tänkta köpet. Två tredjedelar använde sig av en sökmotor, oftast Google, som en 

del av köpprocessen. Det finns även olika jämförelsesajter att tillgå, och över hälften som tillfrågats använde sig 

av dem. Att läsa om vad andra konsumenter har skrivit om en vara eller ett företag är nästan lika vanligt. Vilket 

gör att sociala medier har fått en plats i e-handelsköpet. Det kan vara allt från bloggar och Facebook till 

YouTube och communities. En av de stora skillnaderna mellan att handla på internet och i traditionell butik är 

den omfattande och snabba tillgången till information, samt flexibiliteten och tillgängligheten. Utmaningar med 
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att ha en webbshop är naturligtvis att för det första att få kunden till sin sajt, och sedan att få kunden att faktiskt 

genomföra köpet. Ser man till resultatet från intervjuerna så pekar det på att e-handlesföretagen lyckats och har 

kommit långt i sitt arbete. Knappt var tionde konsument svarar att de ganska eller mycket ofta avbrutit ett köp de 

påbörjat. De som valt att avbryta ett köp menar att de oftast gjort det på grund av att de kommer på att de helt 

enkelt inte behöver varan eller i få fall då det uppstår tekniska fel. Dock är det intressant att notera att där e-

handelsbranschen tidigare hade problem; oväntade kostnader, varan inte fanns i lager eller att det var för många 

steg i registreringen, har stora förändringar skett och få ser där nu några problem. E-handeln ökar år för år och 

spås fortsätta så.(Mossberg, 2010) 

 

3.8.7  Events 
Att arbeta med events som en del av sin marknadsföring handlar om att bygga kundrelationer genom att man 

med en aktivitet samlar en målgrupp och skapar en upplevelse som förmedlar det budskap man vill nå ut med. 

Det är upplevelsen som är centrum i marknadsföringen. Den här formen av marknadsföring blir allt vanligare 

och ser man till USA så ökade denna kommunikationsväg tre gånger så snabbt som traditionell annonsering 

gjorde under 2000-talets första år. När man arbetar med events är det en del grundregler att ta hänsyn till. 

Evenemanget ska vara bundet i tid och rum och ska äga rum på en bestämd plats. Det kan vara av två olika 

karaktärer, antingen uppsökande eller inbjudande. Det är även viktigt att det är riktat till en förutbestämd 

målgrupp. Syftet är att skapa långsiktiga effekter som till exempel långsiktig image. Man kan även anordna ett 

evenemang med kortsiktiga effekter, för att till exempel stimulera försäljning. Förutsättningarna att 

kommunicera sitt budskap genom att arbeta med events är mycket goda. Detta genom att alla sinnen oftast är 

inblandade så blir upplevelsen stark. Det stärker varumärket på lång sikt och främjar till att försäljningen ökar 

här och nu.(Gustafsson, 2010) 

3.9 Varumärkesbyggande promotion 

Promotion bör ses som ett komplement till övrig marknadskommunikation och är försäljningsåtgärder som 

främst är relaterade till försäljningstillfället. Den vanligaste promotionåtgärden är tillfälliga prissänkningar för att 

på kort sikt öka försäljningen och skapa uppmärksamhet av olika anledningar, alltså ska detta skiljas från reor 

och extrapriser. På kort sikt är detta ett argument att stärka varumärket men farligt i längden av olika 

anledningar. Det första är att värdet av varumärket riskerar att förloras i och med att lägre pris sannolik 

förknippas med lägre kvalitet och andra associationer. Det andra är attityden överlag till varumärket försämrar då 

referensramarna för den ”normala” prisbilden förändras till en lägre. (Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008)  

 

Priset är en väsentlig del av produkten och därför är prissänkningar något som konsumenten reagerar och tilltalas 

av, men är som beskrivet inte alltid den bästa åtgärden för ökad försäljning och varumärkeskommunikation. 

Uttrycket ”smart shopping” handlar om att konsumenten vill känna att de gjort ett lyckat köp av något de känner 

stark för, genom olika ansträngningar som exempelvis att köa för en specifik produkt eller förhandla med en 

försäljare. En åtgärd för marknadsföraren relaterat till smart shopping kan vara ”de 20 första personerna som 

handlar får varan % billigare”. En liknande psykologisk effekt uppstår av att människan vill upplevas som 

konsekventa individer som bygger på de åtagande och åsikter vi har. Detta kan förklaras som desto större 

ansträngning och vi har inför ett köp, desto mer benägna är vi att fullfölja köpet. Detsamma gäller då en produkt 

säljs i en viss upplaga eller till ett visst pris under en begränsad tid, kommer konsumenten ”försent” vill hon 

enligt åtagandeprincipen fortfarande ha varan, oavsett priset. Angående åtagandeprincipen kan det också 

härledas varför inte alltid prissänkning är den bästa åtgärden i varumärkesbyggande åtgärder. Konsumenten ska 

lockas av att de känner stark för varumärket eller produkten och bygger på deras attityder om att de av någon 

anledning gillar det/den. Skulle ett lägre pris vid en sänkning vara den främsta associationen till märket och 

anledningen till köpet vore det en negativ association till varumärket på lång sikt.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008) 

 

   Reciprocitet 

Ytterligare en promotionåtgärd är reciprocitet och kännetecknas utav att någon form av gåva ges till 

konsumenten för att bygga ömsesidighet som sker utan någon egen ansträngning hos konsumenten. Gåvan kan 

skapa en sådan uppskattning hos konsumenten att detta åtgärdas genom köp av produkter från varumärket eller 

liknande uppskattning, vilket även väcker andra associationer hos kunden en vad endast en prissänkning skulle 

göra.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008) 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet syftar till att redogöra för det material vi införskaffat genom att intervjua Sportif Unlimited, 

Well, Faith och Modefabriken. Samtliga är fristående modebutiker vilkas erfarenheter kan appliceras i 

varumärkesbyggande syfte. En redogörelse av vårt fallföretag LL1903 kommer att redovisas i form av intervjuer 

och annat bakomliggande material.  

4.1.1 Intervju med Jonas Fransson, butiksägare LL1903 
Butiken startades i april 2010 i Lysekil med tanken att det skulle vara en ren sommarbutik, som på sikt skulle 

skapa en extra inkomst för Jonas Fransson och hans bror. Förutsättningarna har nu förändrats och målsättningen 

är att generera god lönsamhet i framtiden, vilket för Fransson innebär att den anställde skall kunna plocka ut en 

marknadsmässig lön samt att vinsten vid årets slut ska uppgå till förhoppningsvis mer än 100 000 kronor som 

under de närmsta åren återinvesteras och i framtiden plockas ut som utdelning. Innan uppstarten tillägnades stor 

tid med olika till kontakter som leverantörer, fastighetsägare, banken samt försäkringsbolag. Vad gäller 

klädmärken ville LL1903 i starten få in märken med relativt hög status och började med att bearbeta Lexington 

och Morris, vilket inte var helt lätt till en början eftersom butiken var helt okänd för dessa leverantörer. Men när 

klartecken kom från dessa två leverantörer var det sedan lättare att knyta till sig resten av märkena mycket tack 

vare de två väletablerade varumärkena.  

 
Företagsnamnet, LL1903, är stark anknutet till staden där de två L:en står för Lysekil medan 1903 står för när 

Lysekil stiftades som stad. Butiken öppnades 1 april vilket var samma datum som Lysekil blev stad.  

 

Eftersom Lysekil är en liten stad försöker man att nå alla åldersgrupper så långt det går och inte nischa in sig på 

speciella målgruppen. Marknaden är inte stor nog i det lilla Lysekil att nischa sig mot en smal målgrupp, till 

skillnad om butiken hade legat i exempelvis Göteborg. Nuvarande status på marknaden är att LL1903 

positionerar sig som den något exklusivare butiken där man försöker ha kvalitet i det som säljs framför att ha 

billiga volymvaror. Detta eftersom butiken är så pass liten och möjligheten finns inte att sälja några riktigt stora 

volymer. Marknadsplan har inte uppdaterats på senare tid. En marknadsplan upprättades när man skulle gå till 

banken och ansöka om lån, men Fransson anser att den nu behöver uppdateras. När det gäller arbeta mot mål kan 

man även där bli mycket bättre, men samtidigt påpekas att det är svårt i en nystartad butik då man har lite 

historik att jämföra med. Kommande år är tanken att sätta mål eftersom det då finns mer att gå på, vilket gör att 

det blir lättare att sätta mer realistiska och gångbara mål för framtida verksamhet. För närvarande förs ingen 

statistik över säljande produktgrupper, men eftersom butiken är liten kan säljaren skapa en god uppfattning om 

vad som säljer bra och mindre bra. Framtida möjligheter för butiken anser Fransson vara att det möjligtvis 

etableras en daglig färjeförbindelse från Norge, fler sommaraktiviteter vilket förhoppningsvis skapar en större 

marknad för handeln i Lysekil samt att det skall etableras nya butiker (KappAhl och Dressman), vilket skapar ett 

större tryck i staden. Tanken är här att det är bra ju fler butiker som etableras eftersom handel föder handel och 

man ser inte detta som ett hot utan istället som en möjlighet. De hot man främst ser är att företaget fortfarande är 

en i form av en ny butik och inte riktigt har hittat rätt i utbudet samt att man inte vågar vara tillräckligt aggressiv 

i sin marknadsföring eftersom det kostar en del pengar.  

 
Nu är den viktigaste marknadsföringskanaler mun till mun, alltså att folk i Lysekil sprider runt butikens namn, 

samt annonsering i lokalpressen. För att behålla och på sikt stärka sin position gäller det att starta upp en 

webbutik, köra mer kundkvällar, vara aktiva på Facebook, skapa en maillista där man kan skicka riktade 

erbjudanden samt investera mer pengar i mer reklam (annonser, magasin etc.), vilket ekonomin inte räckt till 

hittills. I dagsläget görs för lite marknadsföring i företaget men det finns en stor medvetenhet om problemet.  

För LL1903 är en god kundrelation att kunden ska känna att den har fått en högklassig service, att man är ärliga 

mot kunderna, alltså inte bara säljinriktat och man försöker vara enkel och ”snäll” med byte/öppet köp och 

liknande, då det är en liten stad. Att även premiera stamkunder med rabatter eller att man skickar med något 

extra vid köp är ett sätt för att bygga en god kundrelation. Vad gäller vem man vill nå så vill LL1903 egentligen 

nå alla åldersgrupper (ca 15-60) och gör därför medvetet inte sådär extrema (mycket prints på kläderna) inköp 

utan försöker hålla sig till så klassiska modeller som möjligt som har en så bred målgrupp som möjligt. Fransson 

tycker att man lyckats ganska bra med att nå de dem siktar på att nå (15-60 år) eftersom man har en väldigt bred 

målgrupp som kommer in i vår butik och handlar. 
3
 

                                                           
3
 Jonas Fransson; Butiksägare LL1903, mailintervju den 19 maj 2011 

 



 19  

 

4.1.2 Intervju med Eva Fransson, delägare och butikssäljare LL1903 
 

   Verksamhet och koncept 

I en mindre stad är det svårt att definiera en allt för snäv målgrupp eftersom den då inte skulle vara tillräckligt 

köpstark. Konceptet var från början definierat att rikta sig till ”lagom vuxen, en välklädd känsla som känns 

samtidigt känns ungdomlig” och man fann snart märken, främst på herrsidan, som var relaterade till affärsidén. 

Under det gångna året har sortimentet dock känts spretigt och ibland rörigt, främst på damsidan, då butiken 

försöker finna vilka varumärken man vill arbeta med. Med respekt för både andra butiker samt från 

varumärkesleverantörens sida används i dagsläget inga märken som andra butiker i staden har, även om vissa är 

önskade. Istället försöker man komplettera med ”nya” märken som kanske är mindre kända på marknaden. 

Sortimentet har gjort det svårt att hitta en konkret positon på den lokala marknaden både gällande image samt 

marknadsföring. 

 

   Marknadsföring 

Lokalpress är i dagsläget den enda annonsering som görs. Plats i magasin och liknande erbjuds frekvent men 

ekonomin räcker inte till för denna typ av åtgärder, i relation till dess effekt. Det främsta medlet i 

kommunikationen är det som görs direkt i butik genom hög servicegrad och vänligt bemötande mot alla kunder.  

 

”Kommer en kund tillbaka till butiken har man en god grund till en lyckad kundrelation, en nöjd kund kommer 

förhoppningsvis tillbaka och sprider et gott rykte om butiken.” 

  

En webbshop av något slag är under uppbyggnad och det är ett bra sätt för ytterligare försäljning samt att det når 

en större marknad. I dagsläget klarar sig LL1903 med en person för att klara den dagliga driften av butiken, men 

tiden räcker inte till att driva webbshop eller arbeta frekvent med nätkommunikation som Facebook eller blogg.
4
  

4.2 Sportif Unlimited 

 

   Företagshistoria  

Sportif Unlimited startades i april 1999 i Linköping och är idag en väletablerad streetbutik. 2002 flyttades 

dåvarande Petit Sportif till större lokaler och delades med en då prylbutik och bytte då namn till Sportif 

Unlimited. Sortimentet har sedan dess ständigt förändrats och sålt bland annat cyklar, skivor, inredning men med 

fokus mot kläder och skor. 2008 lade prylbutiken Overlook Deisgn ner och Sportif blev därmed en kläd- och 

skobutik.(Unlimited, 2011) 

 

”Konceptet är i ständig förändring, det blir så tråkigt annars. En sak är dock konstant. Vi säljer grejer vi gillar.” 

(Unlimited, 2011) 

 

Pelle Valsinger hade innan Sportifs start 1999 ingen tidigare erfarenhet eller utbildning av butiksverksamhet, 

men ansåg att det fanns ett tomrum på den lokala marknaden och de butiker som fanns. Med inspiration från 

Japan och hjälp från vänner i Stockholm med en redan existerande butik, startades verksamheten.  

 

”Det har varit en kamp, jag gissar att man lättast gör det genom att göra något man faktiskt bryr sig om och 

brinner för, då hamnar man ju rätt i det. Det är svårt att låtsas vara trovärdig, har man inte intresset är det bättre 

att göra något som inte behöver vara trovärdigt.” 

 

   Verksamheten idag 

Idag skiljer sig verksamhetens konceptmässiga grund inte särskilt mycket från starten för tolv år sedan. Butiken 

har under tiden ökat i yta och man har plockat in fler märken och är på så sätt inte lika hårt nischade som innan, 

men däremot har målgruppen vuxit. Events och nära samarbeten med klubbar har alltid varit en viktig 

kommunikationskanal för butiken. Även om denna typ av aktivitet minskat något genom åren är det viktigt att 

inte ”växa ifrån” sitt koncept. Det är viktigt att fortsätta fylla ett tomrum på marknaden och se till vad som 

efterfrågas, utan att överexponera de mest kommersiella produkterna. 

    

Webbshop och kommunikation 

Sportif Unlimited har sedan november 2010 haft en webbshop över hela butikens sortiment, till skillnad från 

                                                           
4
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tidigare då den endast användes som en outlet av föregående säsongers plagg. Att saluföra sitt sortiment även på 

nätet är idag naturlig, ligger väl i tiden och borde prioriteras om det finns kunskap och tid. Det är ett viktigt 

medel för att nå ut till flera människor utanför den lokala marknaden och skapar större tillgänglighet. De 

svårigheter som finns kommunikationsmässigt är framförallt att finna de som inte redan känner till butiken. I 

mindre butiker finns det inte pengar till jättekampanjer, därför gäller det att på ett effektivt sätt finna ”rätt” 

personer med så liten insats som möjligt genom mötesplatser och andra kanaler där man vill att kunden relaterar 

direkt till webbsidan utan för många led på vägen. Sportif använder både Facebook och blogg som två av de 

viktigaste marknadsföringskanalerna och har båda sina för- och nackdelar.  

 

”Facebook är lättarbetat och effektivt eftersom de som är där har valt att vara det, samtidigt är tråkigt att det är 

också bara dem man når. Det finns ju en övre gräns på vilka som ser. Bloggande är öppet för allt, på så sätt 

bättre, men svårare att hitta. Båda är väldigt bra kanaler.”  

 

Webbshoppen baseras på butikens sortiment och utgår alltså ifrån att fylla ett behov på Linköpings marknad och 

det är svårt som liten butik att särprägla nätsortimentet och få det unik från övriga och större nätbaserade butiker. 

Däremot kan man utnyttja att man är mindre genom att bygga en mer personlig webbshop med nära anknytning 

till bloggen. Nätet ger också fördelen att även om näst intill osäljbara prylar, exempelvis vissa limiterade 

sneakers, finns i den fysiska butiken kommer människor på nätet hitta produkten även om Sportif är kanske 

fjärde eller femte största inom sin kategori på nätet. 

    

   Övrigt om marknadsföring 

Sportif håller sedan start klubbar och events som mycket viktiga kanaler i marknadsföringssyfte. Genom 

samarbete och att sponsra de klubbar Sportif uppskattar skapar man en viktig koppling till butiken och man 

förknippas med dem genom att synas i dessa forum. 2011 är det tänkt att inte ha en enda traditionell annons utan 

man satsar bland annat på sitt egna reklamblad som innefattar produktbilder från butiken men samlar framförallt 

in alla klubbar och events som sker i Linköping. Dessa delas sedan ut i butiken och på samtliga inblandade 

klubbar. I samband med vissa klubbar bjuder Sportif ibland in till någon form av förfest i butiken.  

 

”Vi har förfester till klubbarna ibland, vi bjussar bärs och dj:s och har kanske nått pingisbord. Det viktiga är inte 

att sälja här, utan att stärka kopplingen, ge en upplevelse till kunden och polarna för att sedan kanske få tillbaka. 

Det är en bra långsiktig effekt, även om vissa bara kommer när man bjuder bärs, men får vara värt. Senast brann 

det inne men bärsen, men ändå billigt i jämförelse med annonskostnader.” 

 

  Tips till andra butiker 

Långsiktigt bör man bestämma en inriktning och en viss nisch eller välja att utgå från vad som säljer, även om 

det kan ge en ostrukturerad bild av butiken. Att lyfta fram butiken genom kundkvällar eller events i butikens 

namn är ett sätt i kommunikationsprocessen, men effekten kan vara svår att mäta.
5
  

4.3 Well 

 

   Företagshistoria 

Well är belägen i Linköping och startades i september 2009 av Arvid Ljung. Butiken har ett mycket riktad 

engelskt koncept och fokuserar på vad som inte finns på den lokala marknaden, exempelvis Ben Sherman som är 

ett stort varumärke men som endast finns hos Well.  

 

   Verksamheten och koncept 

” Jag ville ha en butik och egentligen ville jag göra det så säkert som möjligt, min teori är att ju hårdare man 

nischar sig och ju tydligare koncept, ju bättre går det. Inte tillfredställa alla, utan finna en stark grupp och hålla 

sig till det, så lyckas man.” 

 

Well riktar sitt sortiment till en målgrupp som vet vad de vill ha, med andra ord ge ett tydligt sortiment där 

kunden snabbt uppfattar om det är något för dem eller inte. Tanken grundar sig i att de som gillar det är mycket 

köpstarka och då handlar det om att finna en tillräckligt stor kundkrets. Butiken ligger inte vid ett 

”shoppingstråk”, men det finns en naturlig rörelse då affären ligger i riktning mot bland annat resecentrum och 

vid ett större parkeringshus. Detta användes som fördel i konceptet med en skarpt riktad målgrupp då de handlar 

                                                           
5
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om att få kunden att känna sig unik och kanske även känna att de ”upptäckt” butiken. Ekonomiskt medför även 

ett b-läge lägre hyra som ger pengar över i kassan och används till större klädinköp. De större och dyrare 

klädinköpen är för Well viktigare än dyra marknadsföringsåtgärder som dagspress och dylikt, då de helst ser att 

en mun-till-mun effekt skapas genom butiksatmosfär och koncept.  

 

I nuläget finns ingen webbshop och de främsta kanalerna för kommunikation är Facebook och den egna 

hemsidan. Istället väntar man på en nätgalleria för att förenkla sitt arbete med näthandel. En nätgalleria samlar 

upp ett stort antal butiker och lägger upp samtliga produkter. När en vara säljs får varje butik ett e-mail som har 

varan och den som först svarar att de har och vill sälja den gör det. Well anser konceptet smart då man själv 

bestämmer hur tiden för näthandeln ska disponeras utan att förlora något på det.  

 

   Tips till andra butiker 

Låt konceptet vara extremt tydligt. Man ska direkt utifrån inredning och atmosfär förstå konceptet. Att 

komplettera med prylar är ofta svårt då de är svårtsålt, även om många uppskattar att titta på det. Finns det 

möjlighet att starta webbshop är det en smart idé och Well rekommenderar även någon form av nätgalleria för 

butiker som känner att tiden inte räcker annars. Det är någon annan som sköter allt från marknadsföring till 

försäljning. Butiken behöver inte heller ha något extra lager utan endast se om varan finns i butik och svara att 

den finns och sälja den.
6
 

4.4 Modefabriken 

 

   Företagshistoria 

Namnet Modefabriken grundar sig i Borås textilhistoria som något som ska föra tankarna till textilindustrin, 

gammal och anrikt, men samtidigt ”klinga” bra och enkelt att översätta till engelska. Logotypen, en dalahäst, är 

något av det mest svenska som finns som förstärker idén till butiken både lokalt och internationellt. Grundarna 

och ägarna Tobias Berggren och Adam Höglund har tidigare arbetat ihop i butiken STUK Manufaktur i 

Göteborg och hade redan då tankar om att starta något tillsammans, som efter fem månaders arbete resulterade i 

öppnandet av Modefabriken den 16 april 2010 i Borås. Grundidén var att fylla en lucka på den lokala marknaden 

som man ansåg fanns. I en stad med ett upptagningsområde på cirka 105 000 människor fanns det plats för fler 

butiker och ge möjligheten till lokalbefolkningen att kunna pröva och köpa kläder i Borås utan att behöva 

beställa från internet eller åka till större städer som Göteborg.  

    

   Verksamhet och koncept 

Människor idag har en mer personlig stil och är på såsätt mer gränsöverskridande och därför svårt att definiera 

en exakt målgrupp. Det normala kundflödet består av killar från 15 – 35 och tjejer 15-65 men fokus ligger 

snarare på att bygga ett starkt koncept med en personlig känsla sett till varumärken, inredning och kundrelation.  

 

”Vi försöker att vara personliga, vi har byggt och målat allt själva, det ska vara som att gå upp på polarens 

farmors vind”. 

 

Även om grundkonceptet och affärsidén bygger på personlighet och ge kunden känslan ”vi går till Adam och 

Tobbe” måste fokus i verksamheten vara att gå med vinst och tjäna pengar. Utan några tankar på expansion, 

vidareutveckling och vinstintresse vore idén och verksamheten ohållbar.  

 

   Marknadsföring och kommunikationskanaler 

Butiksatmosfären är som tidigare beskrivet en viktig del av konceptet och på så sätt också en viktig  

kommunikationskanal. För att förstärka budkapet ytterligare är Facebook och den egna bloggen viktiga redskap 

som både är träffsäkra och billiga. Lokalpress når inte målgruppen på önskat vis och ger heller ingen effekt i 

relation till kostnad. Mer långsiktiga effekter för Modefabriken är de events som arrangeras i form av 

butikskvällar, grillkvällar eller förfester i samband med klubbevents. Detta leder också till en bra ”mun-till-

mun”-effekt.  

 

”Vi kör en del events, men man vill inte göra för mycket, handlar om att skapa en viss hype när det väl händer. 

Försöka styra grillparty och bjuda lite bärs, men funkar inte en gång i månaden, eftersom staden är relativt liten 

och tappar då den ”snackis”-effekt man vill uppnå.” 

                                                           
6
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I dagsläget är en webbshop under konstruktion men tar mycket tid och står i konflikt med det dagliga arbetet i 

butiken. Det är dock en viktig kanal för att nå ut till flera och synas även på internet. 

 

   Tips till andra butiker 

Skapa ett hållbart koncept och brinna för det man gör är viktigt. Finns det en osäkerhet i vilka varumärken som 

ska finnas är det inte fel att testa sig fram och sålla efter hand.
7
    

 

4.5 Faith 

 

   Företagshistoria  

Butiken Faith grundades i mars 2000 av systrarna Elin och Sofia Hagrenius, då i en lokal på totalt cirka 40 

kvadratmeter. Efter två år växte Faith ur sin lokal och flyttade till en större där verksamheten bedrivs även 

idag.(Hagrenius & Hagrenius, faith.se)  Tanken på en egen butik kom till i samband med att Sofia Hagrenius 

blev arbetslös och valde då att gå en starta eget kurs, samtidigt som Elin arbetade för Fristad arbetskläder. Med 

hjälp av marknadsundersökningar fann man en lucka på marknaden med fokus mot accessoarer och smycken. I 

samband med flytten till en större lokal och med en starkare ekonomi utökade Faith sitt koncept med kläder och 

även sitt eget märke ”By Faith”. 

 

”Vår vision var och är att skapa en butik med mycket känsla och kärlek. Där alla personligheter är välkomna och 

alla känner sig ”hemma”.”(Hagrenius & Hagrenius, faith.se)  

 

   Verksamhet och koncept 

I samband med att konceptet utökades till kläder sökte sig Faith till mässor för att försöka bygga en helhet till 

butiken, där bland annat nystartade märken var intressanta. Trots de svårigheter nya märken till en början kan 

medföra på grund av att det är okänt, är det ett medel i marknadskommunikationen att erbjuda uppstickare på 

marknaden. Ett exempel på lyckade varumärken som funnits hos Faith från start är Odd Molly. (Hagrenius & 

Hagrenius, Butiksägare Faith, 2011)  

Faith eftersträvar inte att nå en speciell målgrupp utan vill låta butiken vara inbjudande och få konceptet att tala 

för sig självt, och på så sätt skapa trogna och nya kunder. Ett konkret exempel på att hur man försöker nå en bred 

målgrupp är att ha flera prissegment men en överskådlig helhet. I dagsläget finns cirka 20 olika varumärken i 

butiken och man har även en webbshop där endast det egna varumärket By Faith finns. 

  

   Marknadsföring och kommunikation 

I dagsläget består Faiths marknadsföringsåtgärder främst av annonser i dagspress och events vid speciella 

tillfällen. Det förekommer också kundkvällar eller ”VIP-kvällar” där kunder bjuds in för lite mingel i butiken. 

Faith använder i dagsläget inte Facebook men har som mål att göra det, utöver bloggen och webbshoppen vilka 

är de internetkanaler som idag används. Det är svårt att mäta effekten i ekonomiska termer av en viss 

marknadsföringsåtgärd, vilket är ett argument att man anser butiken vara en viktig kanal i kommunikationen med 

avseende mot inredning, varumärken samt kundbemötande. 

 

   Tips till andra butiker 

Butiken är ett viktigt redskap i kundrelationen och är viktig för att skapa ett starkt koncept. Det är också viktigt 

att våga tro på sitt koncept och bygga en identitet och inte anpassa sig för mycket till nya trender som skiljer sig 

från grundtanken.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Tobias Berggren, butiksägare Modefabriken, personlig intervju den 5 maj 2011 

8
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5. Analys 

Här analyseras det empiriska materialet och vår teoretiska referensram på ett objektivt sätt för att i nästa 

kapitel kunna dra våra slutsatser.   

 

5.1 Affärsidé och identitet 

För att skapa sig en stark identitet på marknaden krävs engagemang och ett koncept som känns trovärdigt. 

Trovärdigheten bygger på flera faktorer, som att låta förändringar ske med tiden utan att för den sakens skull 

”växa ur” sitt koncept, för att konstant fortsätta fylla ett tomrum på marknaden. (Valsinger, 2011) Hedén och 

McAndrew beskriver i sin bok Modefabriken vikten av en välformulerad och genomtänkt affärsidé, även om den 

hos mindre företag inte alltid är nedskriven på papper. Det viktiga i dessa fall är att ägaren och de anställda visar 

och motiverar sina handlingar i konsekventa beslut. (Hedén & McAndrew, 2005) En egen profil på marknaden 

skapas genom att sammanställa och kommunicera de egenskaper varumärket innefattar, som bygger på 

affärsidéns grunder och de egenskaper som uttrycker och skapar en individualitet. (Hinn & Rossling, 1994) 

 

Arvid Ljung, butiksägare av Well, menar att ett lyckat koncept handlar om att vara mycket tydlig och skapa 

starka avgränsningar i verksamheten. Detta grundas i argumentet att alla inte går att tillfredställa och det därför 

är bättre att koncentrera sig på en specifik och köpstark målgrupp, ” med andra ord ge ett tydligt sortiment där 

kunden snabbt uppfattar om det är något för dem eller inte”.  

5.2 Varumärket som konkurrensmedel 

Punkt 3.2 i den teoretiska referensramen beskriver länken mellan företagets affärsidé, image och varumärke. 

Affärsidén är stommen som drar företaget i en gemensam riktigning i en imageskapande process som fylls utav 

de värden konsumenten skapar och associerar till företaget. Genom att lyckas med dessa processer knyter 

företaget värden till varumärket och skapar konkurrensfördelar både inom företaget, men också gentemot andra 

företag och konsumenter.  

 

Idag är konsumenten mer gränsöverskridande och söker en personlig stil, därför är det också svårt att definiera 

exakta målgrupper på mindre marknader. Fokus i varumärkesbyggnaden ligger snarare i att skapa ett starkt 

koncept sett till de varumärken butiken fylls med, inredning och att bygga en god kundrelation och skapa en 

personlig känsla. (Berggren, 2011) Liknande tanke beskrivs i Micco Grönholms blogg om marknadsföring, där 

beskrivs hårda och mjuka delar av varumärkesassociationer. De hårda delarna innebär de produkter som erbjuds, 

kundens funktionella behovs, medan de mjuka delarna innefattar hur företagets uppfattas av konsumenten. 

(Micco Grönholm, 2010) 

 

Faith har valt att inte söka en utvalt målgrupp utan väljer att genom en inbjudande butik låta butikens koncept 

tala för sig själv och på så sätt finna kunder. Målgruppen breddas genom ett bredare spann i prisbilden som 

ytterligare kompletteras med ett eget varumärke. 

 

Utöver de konkurrensfördelar ett starkt varumärke medför finns även företagsekonomiska vinningar att göra. De 

ekonomiska konsekvenserna ger olika möjligheter till att öka företagets marknadsandelar och expandera 

verksamheten, vilket innefattar mer lojala kunder samt nya kunder (Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008) Butiksägare Tobias Berggren menar att det var en viktig faktor i namnet och de 

associationer man knyter till Modefabriken, att det både ska vara lätt att översätta till engelska, men även att 

personer utanför Borås ska kunna relatera till namnet. 

5.3 Medieval och marknadskommunikation 

Det finns ett stort utbud och varianter av val för butiker för att nå konsumenten. Genom att ta hänsyn till 

marknadsföringsbudget kan ett val göras i vilket media och hur frekvent marknadsföringen sker. Som 

utgångspunkt i kommunikationen bör frågor om hur ofta (frekvens), fördelning över tid samt till hur många 

buskapet ska skickas. Oavsett medieval finns alltid risk för störande moment och brus som hindrar buskapet att 

nå mottagaren.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008) Pelle Valsinger på Sportif Unlimited 

beskriver att det bästa vore att finna ”rätt” personer med så liten ekonomisk insats som möjligt. Med argumentet 
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utesluter man dyra traditionella kanaler som tidningar, magasin, tv och radio, som ofta ”kostar mer än det 

smakar”. Fokus hamnar istället på gratis kommunikationskanaler där kostnaden ligger i tid och ansträngning, 

som bloggar och Facebook. Alternativen är bra på så sätt att de är lättarbetade och de som besöker sidan har 

själva valt det, även om det samtidigt endast är dem man når. Argumentet har kopplingar till den teoretiska 

referensramen i punkt 3.7.1 ”rätt medieval” där Dahlén & Lange menar att det är viktigt att skapa sig god 

kusnkap om målgruppen för att välja ett medie med hög kommunikativ förmåga i relation till önskad 

genomslagskraft. Man skiljer även här på aktiva och passiva medier vilket betyder i hur stor utsträckning 

konsumenten måste anstränga sig för att uppmärksamma reklamen eller inte. Det optimala vore med andra ord 

att så kostnadseffektivt som möjligt träffa målgruppen så effektivt som möjligt.(Dahlén & Lange, Optimal 

marknadskommunikation, 2008) 

 

Genom innovativa och kreativa medieval och kommunikationskanaler kan både buskapet förstärkas och 

effektiviseras, både ekonomiskt och uppmärksamhetsskapande. De väsentliga är att på något sätt skapa ett 

nyhetsvärde som konsumenten uppfattar som ovanligt och nytt vilket många gånger kan leda till att budskapet 

tas emot antigen medvetet eller omedvetet. (Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008) Butiken 

är en viktig kommunikationskanal och inredning och alla som har med butiken att göra är en del av 

kommunikationen, men det är även butikens läge, säger Arvid Ljung. Well ligger i ett b-läge utanför stadens 

shoppingstråk men detta ses snarare som en fördel, då folk känner sig lite speciella då de finner och uppsöker 

butiken.  

 

5.4 Kommunikationsvägar 

Det är viktigt för företag att i sin marknadsföring ha en djupgående och effektiv kommunikation med sina 

kunder. Man vill få till en dialog, vilket sker om man för en tvåvägskommunikation. Detta sker i dagens 

marknadsföring ofta i de olika sociala medier som fått en allt viktigare roll i samhället. Masskommunikation 

används fortfarande, men i mindre omfattning. Denna sker i form av exempelvis annonser och affischer. 

Kommunikationen som då sker är såkallad envägskommunikation. (Albertsson & Olof, 1997) Vill man som 

företag lära känna sina konsumenter och bygga upp en relation som både företag och konsument kan ha nytta av 

bör man däremot arbeta med tvåvägskommunikation. Här kan man få en personlig relation och bygga ett 

ömsesidigt förtroende. Genom detta sätt att arbeta kan man få information om köpbeteende, egenskaper och 

liknande och på så vis kunna förbättra sitt erbjudande.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 

2008) 

 

De sociala mediernas roll i dagens marknadsföring blir allt vanligare och växer sig allt strakare. Trots detta så 

har de traditionella kommunikationsvägarna; exempelvis press, radio och tv, fortfarande en viktig roll i företags 

marknadsföring.( Lilija, 2009) Systrarna Hagrenius som äger butiken Faith i Borås menar att är man en mindre 

butik på en lokal marknad är annonser i dagspress ett mycket bra val. Framför allt om man känner att man i 

dagsläget inte har tid och kunskap för till exempel Facebook. Systrarna anser dock att deras främsta redskap i 

arbetet med att bygga kundrelation och deras bästa kommunikationsväg är deras butik, och hur kunderna där blir 

bemötta. (Hagrenius & Hagrenius, Butiksägare Faith, 2011)I butiken har man stor möjlighet att visa sin identitet 

för kunden. Samt att butiken är den plats där konsumenten har den mest frekventa och mest direkta kontakten 

med företaget. Kundens första intryck är otroligt viktigt därför är butiksatmosfären butikens viktigaste 

kommunikationsväg.(Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 2008) ”Vi försöker att vara 

personliga, vi har byggt och målat allt själva, det ska vara som att gå upp på polarens farmors vind” säger Tobias 

Berggren, ägare till Modefabriken i Borås. Som även han menar att butiken i sig är otroligt viktigt att arbeta 

med. Grundkonceptet och affärsidén bygger på personlighet och att ge kunden känslan ”vi går till Adam och 

Tobbe”.  Berggren är även av åsikten att en viktig del i marknadsföring och varumärkesbyggande även är att få 

till en bra ”mun-till-mun” effekt. Genom att använda sig av mun till mun metoden får man företaget/varumärket 

att bli ett samtalsämne. Detta kan man göra genom att göra kunderna nöjda och glada i butiken, men man kan 

utöver detta arbeta aktivt för att skapa en ”snackis”. Då handlar det ofta om att göra något oväntat och 

annorlunda. Det brukar ofta ske genom någon form av event. Genom att man engagerar många människor och 

skapar en ”buzz” genererar det i att man får många individer som kan skicka budskapet vidare. En nöjd kund är 

den absolut bästa säljaren.(Carlsson, 2010) 

 

Arbetar man med events som en del i sin marknadsföring handlar det om att bygga kundrelationer genom att 

man samlar sin målgrupp kring en aktivitet och skapar en upplevelse som förmedlar det budskap som man vill nå 

ut med. I den här formen av marknadsföring är upplevelsen det som är centrum. Syftet med att arbeta med events 
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är att skapa långsiktiga effekter. Man har goda förutsättningar att kommunicera sitt budskap genom events, vilket 

beror på att alla sinnen oftast är inblandade och på så vis blir upplevelsen stark. Detta stärker varumärket på lång 

sikt och främjar till försäljning.(Gustafsson, 2010)”Vi har förfester till klubbarna ibland, vi bjussar bärs och dj:s 

och har kanske nått pingisbord. Det viktiga är inte att sälja här, utan att stärka kopplingen, ge en upplevelse till 

kunden och polarna för att sedan kanske få tillbaka. Det är en bra långsiktig effekt, även om vissa bara kommer 

när man bjuder bärs, men får vara värt. Senast brann det inne men bärsen, men ändå billigt i jämförelse med 

annonskostnader.” Säger Pelle Valsinger som driver butiken Sportif Unlimited i Linköping. Valsinger har sedan 

han öppnade butiken anordnat klubbar och events, och anser att detta är mycket viktiga marknadsföringskanaler. 

Genom att butiken samarbetar med och sponsrar de klubbar som de uppskattar skapar man en viktig koppling till 

butiken. Även Modefabriken anordnar events och Berggren berättar: ”Vi kör en del events, men man vill inte 

göra för mycket, handlar om att skapa en viss hype när det väl händer. Försöka styra grillparty och bjuda lite 

bärs, men funkar inte en gång i månaden, eftersom staden är relativt liten och tappar då den ”snackis”-effekt man 

vill uppnå.” 

 

Som tidigare nämnt blir det allt vanligare att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring. Den här formen 

av medier innefattar webbrelaterade tjänster där man kan konversera, ta del av och utbyta information, knyta 

kontakter och så vidare. Det är användarna, konsumenterna som skapar innehållet. Exempel på sociala medier 

kan vara Facebook, Twitter, YouTube och bloggar. Förenklat kan man kalla sociala medier för mötesplatser och 

mötestillfällen, då de sociala medierna inte handlar om teknik utan om kommunikation, konversation och 

relationsskapande människor emellan.(Carlsson, 2010) Man kan med hjälp av de sociala verktygen skapa en 

medvetenhet och ökat rykte om sitt varumärke. Företaget får en möjlighet att kunna lyssna på sina kunder och få 

reda på vad de tycker och tänker. Andra fördelar är möjligheterna att hålla löpande kundkontakt, skapa 

förtroende, ge kunden inblick i verksamheten samt att kunna skapa långsiktiga relationer. (Carlsson, 2010)  

 

”Facebook är lättarbetat och effektivt eftersom de som är där har valt att vara det, samtidigt är tråkigt att det är 

också bara dem man når. Det finns ju en övre gräns på vilka som ser. Bloggande är öppet för allt, på så sätt 

bättre, men svårare att hitta. Båda är väldigt bra kanaler.” Pelle Valsinger använder sig av både Facebook och 

blogg som marknadsföringskanaler. Han anser dem vara viktiga redskap. Trots att det finns vissa nackdelar 

vinner fördelarna. Tobias Berggren på Modefabriken menar att Facebook och butikens egen blogg är viktiga 

redskap som både är träffsäkra och billiga. Efter att ha provat annonser i Borås Tidning anser han att 

lokalpressen inte når målgruppen på önskat vis, och ger heller ingen effekt i relation till kostnad.  

 

I samband med att man arbetar med sociala medier väljer många företag att även ha en webbshop. Här ges en 

fantastisk möjlighet att visa upp sina varor med hjälp av fotografier, video och musik. Det ger kunden en direkt 

kontakt.(Bruce & Hines, 2007) Handeln på internet har ökat markant de senast fem åren och i takt med detta så 

förbättras sajternas funktioner, betalningssätt, leveransgarantier och så vidare. En anledning till att e-handeln har 

ökat så pass är att företag blir allt mer aktiva på internet och att man tillsammans med sin webbshop arbetar med 

social medier. På sätt involverar man sina konsumenter på ett nytt sätt. (Mossberg, 2010) Det är en naturlig 

utveckling att saluföra sitt sortiment även på nätet idag och det borde prioriteras om det finns kunskap och tid. 

Det är ett viktigt medel för att nå ut till flera människor utanför den lokala marknaden. Dock finns det vissa 

svårigheter rent kommunikationsmässigt. Det kan vara svårt att finna de som inte redan känner till butiken.  
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6. Diskussion 

Här reflekteras och diskuteras rapportens tillvägagångssätt samt de resultat vi uppnått, men också de personliga 

iakttagelser samt uppfattningar vi haft och tagit lärdom av. Till sist vill vi även ge förslag till vidare forskning 

inom området.  

 

6.1 Reflektioner över rapporten 

Vi finner det intressant hur små fristående butiker kan finna lösningar för att göra sig ett namn på marknaden. Då 

vi fick chansen att arbeta med LL1903 gavs möjligheten att arbeta med de problemfunderingar vi fann 

intressanta att göra en rapport om. Genom nära samarbete har vi fått en god insikt i om hur det är att driva en 

mindre butik på en liten ort och vilka problem man ställs inför. Med hjälp av de kontakter med andra butiker vi 

haft under rapportens gång har vi funnit olika problemställningar och idéer om lösningar för att nå framgång. 

Dock är en viktig slutsats som vi tar upp är att det inte finns några bestämda lösningar eller gyllene regler, endast 

mönster på effektiva kommunikationsmedel som stärker varumärkets image på olika sätt. Vår förhoppning var 

att finna konkreta lösningar som LL1903 skulle kunna applicera för att effektivisera sin verksamhet och 

marknadsföring. Detta kom att bli svårare än trott och snarare koncentrerades arbetet till att finna riktlinjer och 

inspiration som förhoppningsvis väcker idéer och tankar för framtida arbete, både för LL1903 samt andra mindre 

butiker i liknande situation.  

 

Efter de intervjuer som gjorts med Jonas och Eva Fransson framgår det att det finns en del klara mål och vision 

om hur man vill att verksamheten ska utvecklas, samt att man är medveten om vilka brister det idag finns. Detta 

gör att vissa av våra antaganden och slutsatser kan kännas överflödiga och inte komma som några nyheter, dock 

tror vi att idéerna kan vara inspirerande och leda tankar från idéstadiet till ett genomförande.  

 

Även om rapporten inte kom att bli så som vi först tänkt anser vi att vi fortfarande uppfyllt vårt syfte. Genom de 

olika möten med butiksägare vi haft samt den information vi funnit har vi inte bara erhållit större kunskap, utan 

även skapat ett intresse för vidare studier inom ämnet. Vi är nöjda med resultatet och hoppas det kan vara till 

hjälp, framförallt för LL1903 men även för andra mindre företag.  

 

6.2 Källkritik och utvärdering av intervjuer 

Vi anser att den sekundära informationen vi samlat till vår teoretiska referensram är tillförlitlig med anledning av 

dels författarnas bakgrund och erfarenheter samt att en stor del av böckerna är använd kurslitteratur. Vår 

intervjuguide är enkelt utformad med korta frågor för att vid intervjutillfällena inte vinkla frågorna och påverka 

respondenterna. Butikerna är lika samtidigt olika i sitt sätt att arbeta med sin marknadsföring. Vilket kan 

förklaras genom att alla butikerna använder alla former av kommunikationsvägar, men på olika sätt och i olika 

utsträckning. Detta gjorde att vi fick en bra bredd i svaren och att vi lättare kunde jämföra och avgöra om några 

var mer lyckade än andra. Valet att intervjua Arvid Ljung, ägare till butiken Well, kanske kan ifrågasättas då 

Wells koncept som är extremt nischat samt att butiken ligger i en av Sveriges större städer kan vara svårt att sätta 

i relation till LL1903:s verksamhet. Dock valde vi Well just på grund av dessa skillnader. Detta för att vi genom 

litteratur fått uppfattningen att lyckad imageskapande bygger på ett välformulerat koncept med en tydlig 

målgrupp. Men vi insåg att dessa gränser måste tänjas och att man måste finna andra vägar att definiera sin 

målgrupp om man som liten butik ska kunna fungera på en mindre marknad. Tanken om en väldefinierad 

målgrupp är oavsett densamma, även om man måste se till den aktuella marknaden och utifrån den definiera 

variabler hur målgruppen ska identifieras. I och med en intervju med Ljung ansåg vi att vi skulle få tips och råd 

om hur man bygger ett starkt koncept även om det inte är lika nischat som hos Well. Vår tanke med att intervjua 

ägaren till Sportif Unlimited, som också ligger i Linköping, var deras sätt att arbeta med sin butik och vilka 

vägar man använde för att marknadsföra sig. Här ansåg vi att vi skulle kunna få inspiration till hur LL1903 

skulle kunna arbeta med sin marknadsföring och sitt varumärke. Sportif arbetar väldigt kreativt med att finna nya 

vägar att marknadsföra sig. Ett tydligt exempel är att man i år valt att inte använda sig av en enda traditionell 

annons utan endast sina egna reklamblad, Facebook, blogg och en rad olika events. Modefabriken valde vi för att 

de precis som LL1903 endast funnits i ett år, samt att de är duktiga på att använda sociala medier och events. 

Faith som är en mer etablerad butik, valde vi för att vi ville se hur de valt att bygga sitt varumärke. Vi visste inte 

lika mycket om dem, men vi trodde att de arbetade på liknande sätt som Modefabriken. Detta visade sig inte 
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stämma, då de nästan uteslutande arbetar med traditionella annonser i lokalpress. Som visat sig vara lyckat för 

dem. Dock var de av åsikten att det även för dem kommer vara viktigt i framtiden att använda sig av sociala 

medier och andra nya kommunikationsvägar.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I vår rapport har vi på ett övergripande sätt kommit fram till att det både är effektivt och kostnadsbesparande att 

söka och använda nya kommunikationsvägar. Resultaten vi kommit fram till är för oss tillfredsställande, men vi 

har inte haft möjlighet att gå in på djupet och analysera effekten av de nya kommunikationssätten. Därför skulle 

vidare forskning kunna vara att undersöka denna effekt samt att möjligtvis finna mer konkreta förslag. En annan 

tanke som slagit oss är att man skulle kunna undersöka hur man ständigt håller sig intressant för konsumenten då 

Internets utveckling gör att sociala medier även de snart räknas som en form av traditionell kommunikation.  

7. Slutsats 

I detta kapitel redovisas rapportens slutsatser med hjälp av vår empiri och teori för att kunna besvara våra 

problemformuleringar. Genom att ge svar på de problem som ställts uppnår vi rapportens syfte. 

 

7.1 Övergripande problemställning: 

Hur kan nystartade fristående modebutiker nå framgång genom varumärkesbyggande åtgärder? Och hur skapar 

man utifrån detta en stark identitet på marknaden?   

 

Med hjälp av insamlad och behandlad empiri och teori kan vi dra en del slutsatser som är viktiga för företag och 

deras arbete med att stärka och vårda sitt varumärke. Fokus är mot de åtgärder som görs i och runt butiken för att 

kommunicera med marknaden och skapa goda kundrelationer.  

 

Något som behandlas genomgående på flera platser i rapporten är att vara konsekvent med sitt koncept för att 

skapa trovärdighet på marknaden. Det innefattar samtliga åtgärder som görs i butiken (kundrelation, 

varumärkesportfölj, butiksmiljö), men också övrig kommunikation som annonser, Facebook, bloggar och events. 

Som en konkret slutsats tror vi att det är viktigt att våga skapa en identitet, även om risken finns att inte alla i 

målgruppen tillfredställs. Med det menar vi att när man väljer, enligt oss, bra kommunikationsvägar som olika 

former av sociala medier bör man fundera över vilken ”känsla” som ska förmedlas. Vill butiken skapa en 

personlig framtoning som framförallt kan vara lämplig mot en målgrupp som frekvent besöker denna typ av 

medier, eller endast fungera som en ren informationskanal. Oavsett medier bör en röd tråd finnas mellan 

butiksatmosfären, sociala medier och traditionella kommunikationsvägar, för att skapa en igenkänningsfaktor. 

Vårt argument innebär inte att företag behöver stirra sig blinda på att avgränsa sig rent demografiskt, istället 

skapa en uppfattning om andra gemensamma faktorer. 

 

Vi anser att sociala medier i olika former är bra val för att stärka sitt varumärke genom att man kan ge kunderna 

en inblick i verksamheten och knyta starkare band. Vilket gör att konsumenten känner starkare för 

varumärket/företaget. Något som tidigare varit svårt då man endast har haft butiken som kontakt med 

konsumenten. De sociala medierna har fördelarna att vara billiga eller gratis samt är lättillgängliga både för 

konsument och företagare. Här ges konsumenten möjligheten att delta och känna att de kan påverka med en 

mycket effektiv tvåvägskommunikation. I anknytning till exempelvis Facebook och bloggar är ett viktigt redskap 

och komplement en webbshop. Detta leder inte bara till ett mer sammanhängande koncept, utan även en större 

målgrupp genom att man kommer utanför den lokala marknaden och den fysiska butiken.     

 

Vidare ger denna typ av kommunikation möjligheter till gränsöverskridande samarbeten med verksamheter som 

arbetar på liknande sätt eller vill skapa gemensamma förutsättningar för att få en synergieffekt. Detta kan 

exempelvis ske i form av events, en butik som säljer biljetter till klubbar eller en reklamkampanj i form av en 

gemensam reklamfolder. (Se bilaga 2)     
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7.2 Problemställning 

Finns det några gemensamma faktorer i andra butikers varumärkesbyggande framgångar som LL1903 kan 

utnyttja i sin verksamhet?  

 

Efter att vi tolkat de problem LL1903 har och står inför har vi utifrån detta formulerat frågor som vi använt oss 

av för att söka lösningar och idéer. Utifrån de butiker vi träffat har vi kunnat dra en viktig slutsats, vilken är att 

det inte finns någon ensam lösning på hur man bygger ett starkt varumärke. Det handlar snarare om att hela tiden 

finna nya vägar för att vara intressant för konsumenten, utan att för den sakens skull förlora sin identitet.  

I nuläget befinner sig butiken fortfarande i en mognadsprocess där man söker en identitet. Som vi beskrivit 

tidigare är det viktigt att finna en stomme i företaget för att sedan kunna fortsätta jobba på ett konsekvent sätt 

med sitt varumärke.  

 

Ett problem som beskrivs är att det finns en osäkerhet kring valda varumärken och arbetet med att söka efter nya. 

Samtidigt som ett tydligt koncept förespråkas kan det vara en idé att våga testa vad som fungerar bra och mindre 

bra för att på så sätt låta ett starkt koncept växa fram. En önskan som kom fram i vårt första möte med LL1903 

var att man ville synas bättre. Man ansåg att det svårt att finna effektiva marknadsföringskanaler då pengarna 

inte räckte till denna post. Det finns en påbörjad webbshop som skulle kunna bli en mycket bra sälj- och 

marknadsföringskanal som enligt oss bör ha hög prioritet att färdigställas. Genom denna får man också en 

möjlighet att behålla de kunder som annars bara är i Lysekil under sommarmånaderna. I och med att starta en 

webbshop och en hemsida kommer man också ge eventuella kunder en bättre möjlighet att finna företaget via 

sökmotorer på internet. Idag är detta ett problem då man över huvud taget inte hittar till hemsidan. Den första 

träffen är LL1903:s facebooksida, där man finner en länk till hemsidan som nu inte fungerar. Slutsatsen av 

ovanstående är att en framgångsfaktor skulle kunna vara ett mer aktivt arbete med Facebook och hemsida samt 

eventuellt en blogg. Idag är en bristande kunskap inom sociala medier och datoranvändande inom företaget en 

bidragande faktor till att det inte utnyttjas och utvecklas. Facebook och blogg är ingen större tidskrävande 

process när det gjorts till en daglig rutin. I butik är Eva Fransson en mycket karismatisk person som bidrar till en 

bra och trevlig butiksatmosfär vilket man även borde utnyttja i blogg och Facebook. Genom att arbeta på det här 

sättet har man möjlighet att intressera och uppdatera konsumenten både på och utanför den lokala marknaden, på 

ett kostnadseffektivt sätt.  
 

 

Man bör fundera över innovativa kommunikationsvägar istället för lokalpress som kostar mycket och kanske till 

och med mer än effekten av kostnaden. På somrarna är det betydligt mer folk i rörelse och det är viktiga månader 

för butiken, inte bara ur försäljningspunkt utan också för att bygga ett starkt varumärke genom åtgärder som 

väcker uppmärksamhet. Ett exempel på en innovativ reklamkampanj som inte kostar mer än lokalpress och ger 

både nyhetsvärde samt räckvidd kan vara att sätta sin logga och adress till hemsida på sadelskydd till cyklar som 

man placerar ut på parkerade cyklar i staden under regniga dagar. Detta är ett sätt att ge varumärket positiva 

associationer genom att glädja personer samt lösa ett enkelt problem. Här når man inte bara cykelägaren utan 

genom att visa upp sitt varumärke i staden når man också ytterligare människor och som på så sätt skapar en 

”snackis”-effekt.  

 

Att utnyttja det kontaktnät man faktiskt har kan leda till bra samarbeten och win-win situationer som kan vara 

både effektiva och ekonomiskt kostnadseffektiva. Genom att göra butiken till centrum under olika events, som 

inte nödvändigtvis behöver röra försäljning, har man möjlighet att locka människor till sig som kanske inte 

annars skulle besökt butiken men som nu kan bli potentiella kunder. Samtidigt bygger man långtsiktiga 

relationer med sina nuvarande kunder. Detta kan exempelvis vara att sälja biljetter till klubbar, spelningar och 

liknande events åt olika arrangörer. En yta i butiken som man på ett enkelt sätt kan förvandla är provrummen, 

här skulle man exempelvis kunna låta nyetablerade fotografer eller konstnärer ställa ut under en viss period. I 

samband med detta bjuder man in till mingel och vernissage i butiken.  

 

Sammanfattningsvis är vår slutsats att LL1903 har goda förutsättningar att lyckas uppnå de mål som finns och 

skapa sig ett självklart namn på den lokala marknaden. De faktorer som är västenliga är att finna sin identitet och 

vara konsekvent mot den och ha i åtanke att de ekonomiska mål som finns mer effektivt kan nås genom 

aktiviteter utöver de varor som säljs i butik. Trots att man befinner sig på en liten marknad i en småstad bör 

LL1903 våga överraska och inte vara rädda att ”sticka ut näsan”.        
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Kontakt: Stina Brage S094912@student.hb.se 

                Jonas Melin S093407@student.hb.se 

 

Företagshistoria 

 

 När startades företaget? 

 Varför startades företaget och med vilka mål? 

 Hur gjorde ni?  

 Hur gick ni till väga för att nå förtroende på marknaden? 

 Hur gick ni till väga för att få kännedom om vilka märken ni ville arbeta med? 

 Vad symboliserar ert namn och logotyp?  

 

Verksamheten idag 

 

 Vilken är er målgrupp?  

 Vilken position har ni på marknaden?  

 Har ni någon marknadsplan och hur upprättade ni den?  

 Är det viktigt för er att arbeta mot nedskrivna mål?   

 Hur bygger ni sortimentet för att profilera er på marknaden, förs statiskt över säljande produktgrupper?  

 Hur tänkte ni när ni byggde er varumärkesportfölj? 

 Använder ni er av webbutik? Varför, varför inte?  

 Är det någon skillnad i sortimentet mellan den fysiska butiken och webbshoppen?  

 Hur har ni arbetat för att marknadsföra er webbutik?  

Framtid 

 

 Hur ser ni på framtiden? Hot, möjligheter?  

 Vilka marknadsföringskanaler tror ni kommer vara de viktigaste i framtiden?  

 Hur ska ni göra för att behålla er position och eventuellt vinna ytterligare marknadsandelar?   

Strategier  

 

 Har företaget någon historia ”story telling” som idag används i marknadsföringssyfte? 

 Hur definierar ni marknadsföring och vilka kanaler använder ni?  

 Sociala medier 

 Events 

 Magasin och tidningar 

 Kampanjer 

 Kundklubbar 

 Hur vårdar och bygger ni ert varumärke?  

 Vad är en god kundrelation för er?  

 Vem vill ni nå? 

 Vem når ni?  
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Bilaga 2 – Sportif Unlimited reklamfolder 
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