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Sammanfattning 
 
Den här studien fokuserar på små lokala företag och deras varumärkesuppbyggnad. Vi har 
studerat företag som befinner sig i klädes- och modebranschen och deras strategier som de 
tillämpar för att bygga upp och stärka sina varumärken. I inledning så finns det en 
introduktion till vårt problem och syfte. Problemformulering som denna studie har som avsikt 
att besvara lyder enligt följande: Hur bygger små lokala företag upp sitt varumärke? 
 
Utifrån insamlad teori presenterar vi vår egen teorimodell som ligger till grunden för den 
senare analysen. Modellen tar upp ett antal viktiga steg i varumärkesuppbyggnad som 
produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 
intern märkeslojalitet. Detta leder slutligen till varumärkeskapital. 
 
Empirin presenteras utifrån våra intervjuer med respektive ansvariga på företagen och detta 
jämförs med teorin. De företag som undersöks i studien är Thomas, Lindahls/Carlanders och 
Soda.  
 
Analysen baseras på stegen i modellen och där jämförs teorin med den insamlade data som vi 
fått under våra intervjuer. Här belyser studien företagens egna beslut och hur väl de stämmer 
överens med den teoretiska grunden.  
 
I slutsatsen besvaras studiens problemformulering och där dras slutsatser som studien visar  
på under analysens gång. Här visar vi på att det finns skillnader i tankesättet och strategier hos 
de olika företagen och orsakerna till detta. Vi visar även på att Lindahls/Carlanders är ett 
företag med ett redan starkt varumärke och bygger inte upp längre, utan vi skulle mer kalla 
det att de vårdar sitt redan etablerade varumärke.  
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1 Inledning 
 
Detta kapitel inleder med en kortfattad historia om ämnet och fortsätter med en 
problembakgrund. Vidare följer en presentation av problemet samt avgränsningar för 
vår studie. Till sist definieras några centrala begrepp och studiens disposition 
presenteras. 
 
Att konstatera exakt när varumärken uppstod är ingen enkel uppgift, men för att ge en 
förståelse för hur länge det har funnits skriver Håkansson et al (1996) att man funnit 
exempel i de gamla romerska och grekiska kulturerna samt på medeltiden. Eftersom 
hantverk var en viktig marknad under medeltiden fanns det ofta i staden eller byn 
hantverkare som var specialister på sitt område. Skomakaren satte upp en skylt med en 
sko på och utanför slaktarens butik syntes en bild på en gris. Denna tidiga form av 
marknadsföring visade folk vart de skulle vända sig, tydde på kvalitet hos produkterna 
och gav ofta ett skydd mot konkurrenter i samma by. Ett liknande tillvägagångssätt 
användes i de gamla romerska och grekiska kulturerna med hjälp av anslag och bilder för 
att dra uppmärksamhet till sin butik. Detta är troligtvis inte de första exemplen på 
varumärke i historien. 
 
Håkansson et al (1996) berättar också att det under 1800-talet skedde stora förändringar i 
både Europa och Nordamerika i takt med att det industriella samhället började växa fram. 
Producerande företag tillverkade inte längre på beställning utan efter ett mått på 
förväntad försäljning. Produkterna distribuerades senare ut av grossister och detaljister 
som mötte kunderna och på grund av dessa förändringar lades en större vikt på företagets 
varumärke. Med en ökande konkurrens blev ett differentierande varumärke livsviktigt 
och detta starka varumärke tjänade stor fördel åt företaget i detaljisternas val av vilka 
produkter de erbjöd kunderna. 
 
”En förståelse för varumärken och för marknadsföring av varumärken 
är nödvändig för att kunna förstå ett modernt industriellt samhälle.” 
(Sir Michael Angus, Unilever plc) 
 
Kotler (1994) skriver att alla företag, vare sig det handlar om säljande organisationer eller 
inte, har ett varumärke. Betydelsen av detta varumärke är något som företag idag är väl 
medvetna om och det har under senare år vuxit fram en förståelse för hur viktigt det är att 
arbeta med sitt varumärke. Hur man definierar ett varumärke och vad ett varumärke 
faktiskt är beror på vilket företag man väljer att studera och vilken strategi det specifika 
företaget valt att arbeta efter. Kotler skriver att ett varumärke kan vara ett namn, en 
symbol eller en design och i vissa fall även en kombination av dessa. Syftet med 
varumärket är att identifiera företagets varor och tjänster och att skilja dessa från 
konkurrenternas. 
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1.1   Problembakgrund 
 
Ett starkt varumärke är, enligt Melin(1999), ofta företagets mest värdefulla tillgång. Att 
värdera denna tillgång i rena pengar är dock väldigt svårt, om inte omöjligt. Om ett 
varumärke är starkt och välutvecklat genererar det ett mervärde som både företag och 
konsument märker av. Företaget märker det genom goda affärer och efterfrågan på 
produkter, medan kunderna kan känna förtroende och i många fall uppfyllandet av ett 
emotionellt behov. Detta medan produkten eller tjänsten i sig tillfredställer kundens 
funktionella behov. 
 
Melin (1999) förklarar att ett företag, för att kunna bygga upp ett starkt varumärke, måste 
besvara den grundläggande frågan: Hur kan ett varumärke utvecklas till ett strategiskt 
konkurrensmedel? 
En grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas till ett 
strategiskt konkurrensmedel är att det har en förmåga att skapa värde för både företaget 
och konsumenterna. Den övergripande målsättningen vid all varumärkesuppbyggnad är 
att försöka attrahera en bred bas av märkeslojala konsumenter. Melin (1999) menar 
vidare att för att lyckas attrahera dessa konsumenter är det viktigt för innehavaren av 
varumärket, alltså företaget, att kunna väcka engagemang för sin produkt hos de 
potentiella konsumenterna. 
 
Ett framgångsrikt varumärke är en igenkännande produkt, service, person eller plats, 
genom att köparen eller användaren får relevant unikt värde som matchar dess behov 
mest. (Chernatony & McDonald, 1992) 
 
Men hur skapar ett varumärke värde för kunden? Enligt Aaker (2005) sker detta genom 
att ett starkt varumärke ger förtroende i köpbeslutet. Att köpa en produkt från en känd 
tillverkare är mindre riskfullt än att köpa produkten från en mindre känd. Även om 
formuleringarna skiftar mellan olika författare har vikten av ett starkt varumärke ännu 
mer fokus idag än vad det hade på medeltiden. På en marknad där allting händer väldigt 
fort och där nya produkter och lösningar för konsumenterna ständigt ökar konkurrensen 
mellan aktörerna på marknaden blir varumärket mer och mer kritiskt för företagen.  
 
Fokus på starka varumärken finns hos de flesta branscher och klädes- och modebranschen 
är inget undantag. I Dagens Industri (2007-05-10) kunde man läsa att just detaljhandels- 
och modeföretagen var de största vinnarna under 2006 och förväntas göra samma goda 
resultat 2007. Det talas om en högkonjunktur som påverkar konsumenternas intresse och 
vilja att handla kläder och mode. I artikeln i Dagens Industri (2007-05-10) nämns endast 
de stora aktörerna på modemarknaden i Sverige och flera av dessa har ökat sin 
omsättning kraftigt under 2007. Denna tuffa konkurrens från de stora aktörerna lämnar en 
obesvarad fråga – hur går de mindre aktörerna i klädes- och modebranschen tillväga för 
att kunna matcha trycket från deras stora konkurrenter? 
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1.2   Problemformulering 
 
Hur bygger små lokala företag upp sitt varumärke? 

1.3   Syfte 
 
Vi har för avsikt att studera vilka åtgärder små lokala företag i Halmstad tar för att bygga 
upp sitt varumärke. Vi ämnar studera eventuella skillnader och likheter i tillvägagångssätt 
hos dessa olika företag då de befinner sig på samma marknad. 

1.4   Avgränsningar 
 
För att denna studie ska bli hanterbar med de förutsättningar vi har och för att vi ska 
kunna sammanställa den empiri vi ämnar samla in har vi valt att avgränsa studien till tre 
små lokala företag. Dessa tre befinner sig i modebranschen, säljer kläder till män/kvinnor 
och ingår inte i någon kedja utan är endast lokalt förankrade. Företagen som kommer att 
undersökas är Lindahls/Carlanders, Thomas och Soda. 

1.5   Centrala begrepp 
 
Varumärke eller brand – är svårt att definiera på ett enkelt sätt, men som tidigare nämnt 
i texten har varumärke förklarats som ett namn, en symbol eller en design som har för 
avsikt att identifiera ett företag eller en produkt/tjänst. Detta för att attrahera konsumenter 
och skydda sig mot konkurrenter. Därmed har vi valt att utgå från samma definition när 
vi studerar dessa företags varumärken. 
 
Ordet brand i detta sammanhang sägs av vissa komma ifrån 1800-talets Nordamerika. 
När man brännmärkte (branded) boskap för att markera vem de tillhörde. (Håkansson et 
al, 1996) 
 
Varumärkeskapital eller brand equity – är en rad tillgångar som är kopplade till 
varumärket och tillkommer ovanpå tjänsten/produkten (Aaker, 1991). Dessa ger värde för 
företaget genom intäkter och möjligheten att värdera sina produkter högre, samtidigt som 
det ger ett värde för kunden i form av känslomässiga faktorer. För att kunna kalla dessa 
tillgångar för varumärkeskapital måste de kunna kopplas direkt till varumärket.  
 
Kärnvärde – Ett kärnvärde kan utgöras av ett speciellt produktattribut eller 
märkesidentitet, som skall tas fram utifrån kundens behov (Melin, 1999). Kotler et al 
(2005) menar att ett kärnvärde är företagets mest hållbara mening.  
 
Positionering – Positionering handlar om att skapa en plats i konsumenternas 
medvetande för företaget (Kotler et al, 2005). Melin (1999) skriver om både intern 
positionering, där han menar att det är lika viktigt att positionera sitt varumärke inom 
organisationen, och om extern positionering som vänder sig till konsumenterna.  



 4 

Marknadskommunikation – Den genomtänka positioneringsstrategin måste formuleras 
på ett kommunikativt sätt för att sedan kommunicera ut det till kunderna genom 
marknadskommunikation (Melin, 1999). Detta kan ske genom direktreklam, 
tidningsannonser etc.  
 
Intern varumärkeslojalitet - Melin (1999) definierar intern märkeslojalitet som de 
åtgärder en märkesinnehavare måste vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska 
och kommersiella status.  
 
1.6 Disposition 
 

 
 
 
 
 

Inledning 

Teoretisk 
referensram 

Metod 

Empiri 

Analys 

Slut-
diskussion 

Inledningskapitlet beskriver huvudämnet i studien. Problemet 
beskrivs och frågeställningen presenteras. 

I detta kapitel presenteras den befintliga teori som vi studerat i 
arbetet med studien. Den modell vi avser använda beskrivs. 

De metoder som finns för att samla in information presenteras 
och våra val för denna studie beskrivs. 

Den information som samlats in presenteras. 

Den empiri som samlats in skall analyseras med hjälp av vår 
modell och teori.   

Utifrån alla delar av studien och den analys som gjorts på 
insamlad information dras i detta kapitel slutsatser för studien 
och forskningsfrågan besvaras. 

Rekommen
dationer 

Här följer rekommendationer till fortsatt forskning och vidare 
studier i ämnet som vi undersökt.  
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2.   Teoretisk referensram 
 
Den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 1999) går igenom sex steg för att 
slutligen utmynna i "brand equity" eller varumärkeskapital, som författaren väljer att 
kalla det. Denna modell är den som passar vår studie bäst, men kräver vissa ändringar. 
Efter att ha undersökt ett par andra modeller av kända marknadsförare som exempelvis 
Aaker, kom vi fram till att Melins modell är den mest lämpliga eftersom den utmynnar i 
Aakers modell om varumärkeskapital. Vi kommer här nedan först att presentera ett 
avsnitt som behandlar vad ett varumärke egentligen är och sedan fortsätter vi med en 
genomgående beskrivning av de betydande faktorerna som kommer att lägga grunden för 
vår modell. Slutligen presenteras en egen modell som tagits fram efter en djupgående 
studie av den insamlade teorin. Den kommer att baseras för företagen som studien skall 
undersöka, dvs. företag som befinner sig inom mode- och klädesbranschen.   
 
2.1   Vad är ett varumärke? 
 
Ett varumärke i den situation som vi avser undersöka, mellan ett företag och dess 
konsumenter, tjänar flera syften. Håkansson och Wahlund (1996) förklarar att ett 
varumärke genom associationer ger konsumenten ledtrådar om vart han eller hon kan 
hitta det denne söker. På detta vis fungerar varumärket som en informationsbärare till 
konsumenten och talar om vad denne behöver veta om produkten eller tjänsten. 
 
 I Melins (1999) bok citerar han Varumärkeslagen för att ge läsaren en förståelse för vad 
ett varumärke är: 
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 
dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” (Vml 1§ Sveriges Rikes 
Lag, Melin sidan 29) 
Vidare menar Melin (1999) att det ställs två grundläggande krav för ett varumärke. Dels 
måste ett varumärke vara ett objekt som kan återges grafiskt och dels ska varumärket 
kunna särskilja en produkt från andra produkter.  
 
Även Kotler (1994 s.444) har en definition på vad ett varumärke är: 
”Ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller en kombination av dessa, syftande till 
att identifiera en säljares, eller grupp av säljares, varor eller tjänster och att skilja dessa 
från konkurrenternas.” Här tar Kotler fasta på varumärkets särskiljande förmåga och 
menar att en viktig del i varumärket är dess förmåga att tala om för kunden vem eller 
vilka som tillverkat produkten. Detta ska då framföras på ett sätt som gör att varumärket 
inte förknippar företaget med konkurrenter. 
 
2.1.1 Varumärkets styrka 
 
Om ett varumärke uppfyller många av de kriterier som definierar ett varumärke har det 
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möjlighet att utvecklas till ett starkt sådant. Melin (1997) skriver att den 
varumärkesuppbyggande processen sker som ett förlopp i både företagets och 
konsumenternas medvetande. Det betyder att för att varumärket skall bli framgångsrikt 
måste företaget beakta åtgärder som tilltalar både företaget och konsumenterna. 
Håkansson och Wahlund (1996) menar att olika författare oftast har olika definitioner när 
de förklarar dels vad ett är varumärke är, som synes ovan, och dels för att förklara ett 
varumärkes styrka.  
 
De Chernatony och McDonald (1992, s.18) definierar ett starkt varumärke som följer: 
”Ett framgångsrikt varumärke är en identifierbar produkt, tjänst, person, eller plats 
förstärkt på ett sådant sätt att köparen eller användaren upplever relevanta och unika 
mervärden som bäst motsvarar dennes behov. Vidare är varumärkets framgång ett 
resultat av dess förmåga att bibehålla dessa mervärden i konkurrens med andra 
varumärken.” 
 
Denna definition lägger tyngd på de mervärden som ett starkt varumärke adderar till en 
produkt eller tjänst. Här köper konsumenten inte bara produkten eller tjänsten utan också 
en känsla av ett bra köp som passar dennes behov. Hur stort detta mervärde är varierar 
förstås beroende på produkten och situationen. Skillnaden är stor i vilket mervärde 
varumärket kring en liter mjölk ger om man jämför med varumärket kring ett fint 
klädesplagg. Ett starkt varumärke ger dock alltid känslan av mervärde när det kopplas till 
köpet av en produkt eller tjänst. Håkansson och Wahlund (1996) som studerat De 
Chernatony och McDonalds (1992) definition lägger till att denna kommunikation med 
konsumenten reducerar dennes osäkerhet i köpbeslutet och underlättar för valet av just 
denna produkt. Ett varumärke som levererar dessa mervärden konsekvent påverkar fler 
konsumenter och dessa konsumenter påverkar varandra. Mervärdet generaliseras hos 
dessa produkter och tjänster genom ett starkt varumärke. 
 
2.2  Basstrategier för ett företag 
 
Strategier är viktiga för ett företag för att kunna attackera eller försvara sig på marknaden 
och skaffa sig en konkurrenskraftig position, samt att försvara sig mot ”the five forces”, 
vilket innefattar exempelvis kundernas och leverantörernas förhandlingsstyrka (Porter, 
1998). Ett företag bör välja en strategi som bäst kommer att passa själva företaget 
beroende på dess omständigheter (Porter, 1998), och det kan tas fram genom en rad olika 
modeller så som SWOT, vilken analyserar företagets styrkor och svagheter samt 
möjligheter och hot på marknaden (Kotler, 2005). Att utveckla en konkurrensstrategi är 
att utveckla en formel för hur ett företag skall konkurrera, vilka mål och visioner det skall 
ha och hur företaget skall nå dit (Porter, 1998). Det finns, enligt Porter (1998), tre 
basstrategier som företag kan välja att tillämpa, oftast bara en eller i en mix.  
 
2.2.1 Kostnadsöverlägsenhet 
 
Den första av Porters (1998) basstrategier handlar om att ha lägre kostnader än sina 
konkurrenter. Detta uppnås genom att företaget har stordriftsfördelar, 
kostnadsminimering etc. (Porter, 1998). Lågkostnadsföretag kan dra nytta genom att 
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konkurrera ut sina konkurrenter med priser som de erbjuder till konsumenterna. Detta 
brukar dock kunna tillämpas av företag som har starka marknadspositioner och en stor 
marknadsandel eftersom dessa kan sänka sina priser på produkter genom att de har 
stordriftsfördelar (Porter, 1998). Genom att minimera sina kostnader kan företaget 
prissätta sina produkter lägre än konkurrenterna (Kotler et al, 2005).  
 
 
 
2.2.2 Differentiering 
 
Den andra basstrategin som Porter (1998) skriver om är differentiering. Det finns en hel 
del olika sätt som en differentiering strategi kan vara för ett företag, som exempelvis 
design eller varumärkesimage, teknologi, personlig service (Porter, 1998). Ett företag kan 
också koncentrera sig på att skapa en differentierad produkt eller produktlinje (Kotler et 
al, 2005). Det idealiska är att ett företag differentierar sig på en rad olika dimensioner. En 
väl genomförd strategi av det här slaget gör att företaget kan lätt försvara sig mot 
konkurrenter på marknaden som försöker kopiera företagets strategier. Det kan även 
skapa ett mervärde för varumärket och på så sätt behöver företaget inte tillämpa låga 
priser för att sälja (Porter, 1998). Företag kan även få stora marknadsandelar genom 
differentiering (Porter, 1998).  
 
2.2.3 Fokus 
 
Den sista basstrategin är fokusering, som kan verka mot en speciell målgrupp, segment 
eller nisch samt en geografisk marknad (Porter, 1998).  Ett företag koncentrerar sig på 
några få marknadssegment istället för att ge sig på en hel marknad (Kotler et al, 2005). 
Som med differentiering kan fokuseringsstrategin ha många dimensioner, men 
fokuseringen satsar på att fokusera sig på en välutvald punkt. Detta tillämpar företag som 
anser sig vara bättre att tillfredsställa en speciell punkt på marknaden än sina 
konkurrenter som har en mer vid strategi. Som ett resultat brukar företagen antingen 
differentiera sig med att tillfredsställa behov bättre på den koncentrerade punkten, eller 
tillämpa lägre kostnader på den utvalda punkten (Porter, 1998). I vissa fall uppnår 
företagen båda delarna.   
 
2.3  Den varumärkesuppbyggande processen 
 
2.3.1 Produktattribut 
 
Melin (1999) skriver att företaget måste ha i åtanke att ett varumärke alltid blir känt 
genom den eller de produkter som det representerar. Med det menar författaren att 
varumärke i sig inte har något egenvärde utan det är först i relation till en produkt som 
den värdeskapande processen kan initieras.  
 
Att utveckla en ny märkesprodukt kan antingen vara en helt ny innovation eller en 
imitation. Om en produkt är innovativ leder det oftast till upphov för en 
konkurrensfördel, vilket skapar förutsättningar för att utveckla ett produktskydd (Melin, 
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1999). Ett produktskydd kan vara formellt som exempelvis patent. Ett informellt 
produktskydd är exempelvis att företaget bevarar innovation som en företagshemlighet. 
 
Oavsett hur innovativ en produkt är, är det viktigt att den uppfyller vissa fundamentala 
krav på kvaliteten. Det finns synlig kvalitet och osynlig kvalitet (Melin, 1999). Båda 
skapar värde för konsumenten men det är endast den synliga som kan bidra till att stärka 
konkurrensförmågan hos en produkt, på grund av att den är kommunicerbar. Det är den 
upplevda kvaliteten som bör stå i centrum för en diskussion om vad som egentligen 
stärker produktens konkurrensförmåga.  
 
En produkt skall tillfredsställa behov eller nyttor och dessa kommuniceras ut i form av 
produktattribut (Kotler et al, 2005). Dessa attribut kan vara kvalitet, stil och design etc.  
 
Kvalitet är ett viktigt attribut och det är nära sammankopplat till konsumentens värde och 
tillfredsställelse (Kotler et al, 2005). Kvalitetsrelaterade produktattribut kan aldrig ligga 
till grund för en uthållig konkurrensfördel (Melin, 1999). Orsaken till detta är att denna 
typ av attribut är lätta att identifiera, analysera och imitera. Därför ger oftast ett 
kvalitetsrelaterat produktattribut upphov till en tidsbegränsad konkurrensfördel (Melin, 
1999). 
 
Sedan finns det företag som väljer att gå efter sin egen stil och design som genomsyrar 
produkten (Kotler et al, 2005). Antingen följer man mönstret efter företagets värderingar 
men man kan också välja att bli känd för att ha fin design, vilken inte behöver baseras på 
företagets kultur.  
 
2.3.2 Märkesidentitet 
 
Företag som vill konkurrera med andra företag men inte kan göra det genom 
produktkvalitet och inte vill göra det genom pris, försöker göra det genom 
märkesidentitet (Melin, 1999). Den har en speciell förmåga eftersom den är immateriell 
och detta gör att den blir svår att imitera. Vanligtvis brukar man säga att 
varumärkesidentitet är vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som 
gör det unikt.  
Som vi nämnt i föregående avsnitt är det viktigt med skydd för en produkt. Att registrera 
ett varumärke ger skydd i form av varumärkesskydd (Melin, 1999). Detta är dock inget 
effektivt skydd då det endast ger ensamrätten till ett kännetecken som identifierar en viss 
produkt. En unik identitet, som kan individualisera och differentiera en märkesprodukt, 
måste tillämpas om man vill utveckla ett konkurrenskraftigt kännetecken. För att ett 
varumärke skall kunna utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel är utformningen av 
ett effektivt identitetsskydd en viktig premiss (Melin, 1999). 
 
För att på bästa sätt förmedla vad en märkesprodukt står för är det viktigt att identifiera 
vilken/vilka identitetsbärare som bör prioriteras (Melin, 1999). Identitetsbärare kan vara i 
form av ett varumärke, en symbol, en logotyp, en förpackning och 
marknadskommunikation. För att utveckla en stark märkesidentitet borde företagets mål 
vara att de identitetsbärare företaget väljer att arbeta med ska komplettera varandra och 
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tillsammans skapa en stark och helgjuten identitet (Melin, 1999).  
Utifrån Aakers (1996) teori om varumärkesidentitet finns det fyra stycken perspektiv. 
Perspektiven är väldigt olika varandra, men teorin säger att ett företag bör se sitt 
varumärke som en produkt, en organisation, en person eller en symbol. Det finns vissa 
företag som kan välja fler än ett av dessa perspektiv för sin varumärkesidentitet, men 
många företag väljer endast ett. En lyckad identitet ger ofta resultatet att det finns en 
tydlig association till företaget i vissa saker. Ett exempel är om du hör ordet glass och 
direkt tänker Häägen-Dazs. Då har det företaget lyckats med sin identitet eftersom de vill 
att kunderna direkt skall tänka på deras företag när de vill ha glass.  
 
Produkt som varumärke – Brand as product 
 
I detta perspektiv är det viktigt att ha en produkt som kan hålla upp en positiv identitet 
(Aaker, 1996). Det kräver att produkten i sig är populär och att kunderna generellt sett 
associerar denna produkt med kvalitet och värde. I bilbranschen finns märken som BMW 
och Mercedes som ofta ses som bilar av hög kvalitet. Tack vare denna bild kan sådana 
företag bygga sin identitet kring produkten eftersom denna är högt aktad på marknaden. 
 
Organisation som varumärke – Brand as organization 
 
I ett perspektiv som istället för att fokusera på en enstaka produkt istället ser till en hel 
organisation arbetar organisationen mot att associeras med positiva åtgärder såsom ett 
miljötänkande eller innovationer (Aaker, 1996). En organisation som kan skapa sig en 
positiv varumärkesidentitet som kretsar kring organisationen har ett starkt utgångsläge 
mot konkurrenter. Det är inte svårt att skapa en bättre produkt än sin konkurrent, men det 
är mycket svårare att skapa en hel organisation som är bättre än konkurrenten när det 
gäller värderingar och innovationer.  
 
Person som varumärke – Brand as person 
 
Ett annat perspektiv är att försöka personifiera varumärket för att tilltala den identitet som 
motsvarar varumärkets identitet (Aaker, 1996). Detta leder till att kunden anser sig dela 
företaget värdering. Förutom produkten kan företaget koppla en aktivitet och en sorts 
människa till varumärket. Exempelvis en friluftsmänniska känner igen sig i Haglöfs 
identitet och Viktväktarna lockar människor som känner igen sig i deras målgrupps 
identitet. 
 
Symbol som varumärke – Brand as symbol 
 
En duktig marknadsförare vet att man aldrig får underskatta den visuella styrkan hos ett 
varumärke (Aaker, 1996). En symbol som blivit förankrad med ett starkt varumärke 
uttrycker dess identitet utan att något behöver sägas eller skrivas. Hos starka varumärken 
såsom Nike med sitt ”swoosh” eller McDonald´s med sina gyllene bågar behövs endast 
dessa symboler synas för att kunden ska veta precis vilken produkt det handlar om. 
 
En identitetsbärare bör vara unik och det är oftast, dock inte alltid, märkesproduktens 
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namn som är den primära bäraren. Detta för att oftast har störst betydelse för identitetens 
utveckling (Melin, 1999). Som sekundära bärare kan man då lägga logotyp, symbol etc. 
eftersom dessa oftast har en mer stödjande funktion i samband med utvecklingen av 
märkesidentiteten.  
 
När man utvecklar en identitet inom ett företag finns det ett antal faktorer som är 
betydelsefulla: märkesproduktens namn, ursprung, personlighet, användning och 
distribution (Melin, 1999). Namnet är kanske den viktigaste faktorn i den 
identitetsutvecklande processen och därför bör valet av namn göras strategiskt. Det finns 
två sätt att välja ett namn och dessa är att antingen välja ett namn med en innebörd eller 
ett namn som saknar egentlig innebörd, ett så kallat ”fantasinamn” (Melin, 1999). Vid 
valet av ett fantasinamn finns det en risk att det tar längre tid att arbeta in det hos 
konsumenterna vilket kan leda till större resursförbrukning än om man väljer ett namn 
med någon innebörd. Ett namn med en innebörd ger fördelar för kommunikationen med 
konsumenterna. Även Kotler et al (2005) skriver att vid valet av varumärkets namn borde 
namnet säga något om produktens fördelar och kvaliteter.  
Ett varumärkesnamn säger ofta till konsumenten något om kvaliteten hos produkten. 
Därför är det viktigt att namnet kan kommas ihåg eftersom en konsument oftast vet vad 
den får om den köper samma varumärke. 
 
När man väljer namn är det viktigt att namnet ska kunna särskiljas vilket gör det svårare 
för imitation från konkurrenternas sida och kan även leda till skapandet av goda 
förutsättningar för en unik märkesidentitet (Melin, 1999). Här anser Kotler et al (2005) 
att namnet skall ge förutsättningar för att kunna registreras och patenteras så att man 
slipper imitation från konkurrenter.  
 
Den andra faktorn, ursprung, syftar på exempelvis produktens historiska och geografiska 
ursprung eller om företaget väljer att kommunicera ut dess kulturella, sociala och 
ideologiska ursprung (Melin, 1999). Dessa faktorer kan vara väldigt viktiga vid 
utvecklingen av en märkesidentitet. Även Kotler et al (2005) skriver att ursprung kan 
användas som ett viktigt attribut för ett företag men även företagets kultur. 
 
Ett varumärke skapar en personlighet och i många varumärken kan man ställa sig frågan: 
”om varumärket var en person, hur skulle den personen då vara?”(Kotler et al, 2005).  
När man talar om faktorn personlighet menar man att företaget strävar efter att 
konsumenterna skall kunna och vilja identifiera sig med den av företaget utvecklade 
personligheten (Melin, 1999).  
 
Användning som en betydande faktor förklarar när, var, hur, varför och av vem ska 
märkesprodukten användas (Melin, 1999). Den här faktorn är ganska lik personligheten 
eftersom den syftar till att köparen av varumärket skall kunna identifiera sig med 
märkesprodukten och vad den står för.  
 
Den sista faktorn här är distributionen. Det gäller för märkesinnehavaren att granska och 
analyser distributören och vilken identitet denna har (Melin, 1999). Den här granskningen 
är speciellt viktig för företag som ska sälja in sina produkter hos distributörer, sedan finns 
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det företag som sköter distributionen själva och har därmed en lättare kontroll över den 
identitetsuppbyggande processen.  
 
2.3.3 Kärnvärde 
 
De två första stegen i processen ligger till grund för att identifiera faktorer som kan vara 
attraktiva produktattribut och stark märkesidentitet. Dessa representerar ett varumärkes 
funktionella och emotionella mervärde. I detta skede måste varumärkesinnehavaren 
försöka att analyser vilken eller vilka av dessa faktorer som kan ge upphov till en 
långsiktig uthållig differentieringsfördel, vilket ska utgöra varumärkes kärnvärde (Melin, 
1999). På så sätt blir detta ett differentierande mervärde. Ett kärnvärde är varumärkets 
mest hållbara mening (Kotler et al, 2006). Företaget skall bygga sina 
varumärkesstrategier kring att skapa dessa värden och att skydda dem.  
 
När ett företag skall granska och analysera fram sitt kärnvärde är det oftast kunden och 
dennes behov som ställs i centrum för detta (Melin, 1999). Ett kärnvärde måste vara 
kommunicerbart oavsett om det handlar om en specifik produktattribut eller en 
märkesidentitet. Melin (1999) skriver även att för kunna ligga till grund för ett 
varumärkes kärnvärde bör en differentieringsfördel uppfylla följande kriterier: vara 
värdefull, kommunicerbar, unik och svårimiterad. Dessa kriterier kompletterar varandra 
då de oftast utgår från konsumenternas och konkurrenternas perspektiv.  
 
2.3.4 Positionering 
 
Enligt Melin (1999) skall ett företag se på positionering lite som ett "triangeldrama", där 
ett varumärke ständigt befinner sig i centrum mellan märkesinnehavaren, konsumenterna 
och konkurrenterna.  
 
För att ett företag skall kunna positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande, 
vilket kallas för externa positionering, måste det lyckas med den interna positionering 
(Melin, 1999). Med den interna positioneringen menar Melin att skapa en plats för 
varumärket i organisationens medvetande. Alla medarbetare i organisationen skall veta 
vad varumärket står för, hur det skall relateras till andra varumärken som företaget har 
och vad som differentiera varumärket relativt till konkurrenternas varumärken.  
 
Kotler et al (2005) skriver att när ett företag skall positioner sitt varumärke måste 
företaget ha ett mål för varumärket och för vad varumärket skall vara och åstadkomma.  
 
Melins (1999) tankar skiljer sig från de traditionella om positionering. Han menar på att 
ett företag ska inte försöka slå in sig i konsumenternas medvetande utan att veta om ens 
varumärke har den förmågan. Därför bör företaget gå igenom en process där det försöker 
relatera olika märkesprodukters attribut i relation till varandra. Kotler et al (2005) menar 
på att ett företag skall inte försöka att endast positionera varumärkets namn i 
konsumenternas medvetande utan att det finns ett antal faktorer som kan vara viktiga att 
se på när man ska positionera ett varumärke. Exempelvis kan produktens attribut vara en 
faktor man kan välja att positionera eller kan det vara ett värde som konsumenten väljer 
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att köpa. Konkurrenter kan snabbt och enkelt kopiera företagets attribut och därför är det 
viktigt att företaget kan kolla på andra faktorer att förmedla till konsumenterna (Kotler et 
al, 2005).  
 
En starkt utvecklad mental position hos konsumenterna kan ge företaget upphov till en 
konkurrenskraftig marknadsposition (Melin, 1999).  
 
2.3.5 Marknadskommunikation 
 
Då märkesinnehavaren har utvecklat ett genomtänkt positioneringskoncept återstår 
utmaningen att överföra detta till ett kommunikativt budskap (Melin, 1999). Detta skall 
vidare förmedlas till konsumenterna. Kommunikationen kan underlättas genom att följa 
modellen som kallas kommunikationstriangeln. I den finns det tre aktörer vilka är 
märkesinnehavaren med sin ”share of voice”, konsumenten med sin ”share of mind” och 
konkurrenten med sin ”share of market”. Syftet med den här ”triangeln” är att på ett 
enkelt sätt belysa sambanden mellan de tre begreppen som nämndes ovan (Melin, 1999).  
 
Cees B.M van Riel (1995) skriver att ett företag bör ha som mål i sin 
marknadskommunikation att uppnå ett antal saker. Dessa är att informera, övertyga, 
förstärka och skapa en image. Budskapet som kommunikationen ger tolkas olika inom 
målgruppen på grund av att behov och värderingar skiljer sig mellan olika människor. 
Målgruppen för denna kommunikation består då av kunder såväl som andra intressenter 
och även den interna målgruppen på företaget - de anställda. Vikten av att en bra bild av 
företaget kommuniceras både externt och internt har blivit mer och mer framträdande 
inom marknadsföringen. Det talas om intern marknadsföring i många stora företag idag. 
Van Riel (1995) menar att om bilden av företaget som de anställda ser är positiv och 
speglar goda sidor hos företaget ökar lojaliteten som de anställa känner för företaget. 
 
De olika begreppen, som namngavs i förra stycke, hänger ihop eftersom man kan säga att 
de kompletterar varandra. ”Share of voice” är den andel av de totala reklamkostnaderna 
under en viss tidsperiod i en given produktkategori som märkesinnehavaren har (Melin, 
1999). Ju mer man spenderar på reklam desto högre kan märkeskännedomen bland 
konsumenterna bli, dvs. ”share of mind”. Blir den hög brukar det leda till märkeslojalitet, 
som i sin tur kan ge upphov till en hög marknadsandel, alltså ”share of market”. Detta 
baseras på reklamens kvantitet och måste därför kompletteras med kvalitet.  
 
Att varumärkets kärnvärde genomtränger all märkesuppbyggande kommunikation bör 
vara målsättningen för märkesinnehavaren (Melin, 1999). Märkesuppbyggande reklam är 
i allmänhet den viktigaste formen av marknadskommunikation. Den här formen av 
reklam kan ge upphov till konkurrensfördelar. För att lyckas med det måste företaget ge 
reklamen en unik identitet. Den kommunikativa identiteten skall utformas så att man 
strävar efter en sammanlänkning mellan de olika kommunikativa beståndsdelarna, dvs. 
tematisk identitet, visuell identitet, verbal identitet och audiell identitet (Melin, 1999).  
 
Reklamens syfte är att den ska berika varumärket med en extra dimension i form av ett 
kommunikativt mervärde (Melin, 1999). För att ett företag skall lyckas med detta är det 
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grundläggande villkoret att den kommunikativa identiteten uttrycks på ett enhetligt sätt 
oavsett om det framförs genom tv, radio, annons i dagstidningar etc.  
 
När van Riel (1995) presenterar sina teorier om Corporate Communication gör han 
skillnad på PR (public relations) och marknadföringskommunikation. En tredje 
kommunikation är ledningskommunikation som innefattar den ovanstående interna 
kommunikationen som ledningen förmedlar till de anställda på företaget. Inom 
marknadsföringskommunikation tar van Riel (1995) upp delar som reklam, promotion, 
sponsring och direkt marknadsföring som typiska exempel på detta. Denna del av just 
marknadskommunikationen är vardagsmat för de flesta företagen och likaså de tre företag 
som vi avser studera. 
  
2.3.6 Intern märkeslojalitet 
 
Melin (1999) definierar intern märkeslojalitet som de åtgärder en märkesinnehavare 
måste vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status. Här 
krävs det av märkesinnehavaren att samordna aktiviteter inom fyra huvudområden: 
trademark management, identity management, image management och loyalty 
management. 
 
Trademark management har ett övergripande mål och det är att märkesinnehavaren ska 
skydda den icke-tidsbegränsade ensamrätten till ett specifikt kännetecken som en 
varumärkesregistrering medger (Melin, 1999). Huvudsakliga syftet här är att utforma ett 
varumärkesskydd som skall kunna avvärja både interna och externa hot. Ett starkt 
varumärkesskydd utvecklas också genom att alla i organisationen är medvetna om det 
kollektiva ansvaret för varumärket, detta leder till att upprätthålla varumärkets juridiska 
status som sedan ligger till grund för dess kommersiella status. ”The trademark is the 
heart of the brand” (sid247. Melin, 1999).  
 
Den kommersiella statusen upprätthålls genom att utveckla ett effektivt identity 
management (Melin, 1999). Det är genom dessa åtgärder märkesinnehavaren bibehåller 
varumärkets unika identitet. Här är det viktigt att varumärkets identitet ligger till grund 
för produktutveckling och märkesutvidgning, men det viktigaste förutsättningen är att 
företaget har både äganderätt till och full kontroll över varumärket. Den här 
förutsättningen ger märkesinnehavaren möjlighet att koordinera identitetsuppbyggnaden 
på olika marknader och mellan olika produktgrupper.  
 
En konsument som köper en märkesprodukt ska ha en uppfattning som i hög grad ska 
vara samma som den som utvecklar ett varumärke (Melin, 1999), och det är här image 
management kommer in i bilden. Varumärkets image ska bli en spegelbild av 
varumärkets identitet. För att ett företag ska få en någorlunda bild av vad konsumenten 
tycker om varumärket är det viktigt att med jämna mellanrum genomföra så kallade 
image undersökningar. Då bör man undersöka de faktorer, relaterade till produktattribut 
och märkesidentitet, som bedöms ha störst betydelse för varumärkets konkurrensförmåga 
(Melin, 1999). Om imagen avviker alltför mycket från identiteten bör man vidta åtgärder 
i form av förändringar i exempelvis den märkesuppbyggande kommunikationen.  
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En viktig sak som företag bör ha i åtanke vid image management är att även om det är 
företaget som är den formelle ägaren till varumärket är konsumenten den reelle ägaren 
(Melin, 1999).  
 
Åtgärder som bidrar till att bibehålla en bred bas av märkeslojala konsumenter kallas för 
loyalty management (Melin, 1999). Målsättningen här är att förvalta det förtroendekapital 
ett etablerat varumärke representerar för konsumenterna. Lojaliteten kan inte företaget 
kontrollera utan endast försöka styra genom åtgärder som exempelvis att investera i 
märkesuppbyggande reklam. Den här formen av investering är en viktig förutsättning för 
att kunna behålla märkeslojalitet över tiden. En annan form kan vara att belöna köptrogna 
konsumenter och på genom sådana åtgärder förmå dessa att köpa mer, men Melin (1999) 
menar att man måste ha i åtanke att lojala konsumenter är inte nödvändigtvis är nöjda 
konsumenter. Däremot är nöjda konsumenter oftast lojala.  
 
2.4   Brand Equity - Varumärkeskapital 
 
Värdet på ett varumärke är alltid svårt att omsätta i rena pengar, men när man talar om 
varumärkeskapital menar man att en rad tillgångar kopplade till varumärket tillkommer 
ovanpå produkten eller tjänsten. Detta ger enligt Aaker (1991) ett värde för såväl företag, 
genom intäkter och i många fall möjlighet till ett högre pris på grund av varumärket, men 
även för konsumenterna genom mer känslomässiga faktorer. För att dessa tillgångar 
och/eller intäkter skall anses tillhöra varumärkeskapital måste dessa kunna kopplas direkt 
till varumärket. Värdet på varumärkeskapitalet förändras om varumärket genomgår någon 
förändring och kan till och med försvinna helt om varumärket förlorar sin styrka. 
 
Olika varumärken påverkas olika och det kan variera vad som påverkar värdet av 
varumärkeskapitalet. Aaker (1991) har dock tagit fram en modell för att kartlägga 
varumärkeskapital och vilka faktorer som påverkar detta. Denna modell är uppdelad i 
fem delar och dessa är: 
Brand loyalty, Name awareness, Perceived quality, Brand association och Other 
proprietary brand assets.  
 
2.4.1 Brand loyalty 
 
Den kanske viktigaste delen av just varumärkeskapitalet är Brand loyalty som skulle 
kunna beskrivas som en lojalitet hos kunden till varumärket. Aaker (1991) förklarar att 
om kunderna är helt likgiltiga till varumärket och endast beaktar faktorer som pris och 
egenskaper när de beslutar vilken produkt de väljer, fattas det styrka i varumärket och 
detta leder till minskar värde på varumärket. Styrkan som företagen arbetar för att uppnå i 
dessa situationer är en övertygelse hos konsumenten, att konsumenten väljer just denna 
produkt trots likvärdiga konkurrenter som kanske har ett bättre pris eller annorlunda 
egenskaper. Att konsumenten gör detta val beror då på ett påtagligt värde hos varumärket 
som ofta speglas genom en symbol eller en slogan som identifierar det aktuella 
varumärket. 
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Själva lojaliteten till varumärket är en relation som gör att kunden känner sig fäst vid 
märket. Genom att analysera hur troligt det är att kunden lämnar varumärket när det 
genomgår en förändring, av till exempel pris och egenskaper, ser man hur stark lojalitet 
det finns till varumärket. 
 
“Reputation, reputation, reputation! O! I have lost my reputation. I have lost the 
immortal part of myself and what remains is bestial.” William Shakespeare (Aaker, sid 
34, 1991) 
 
2.4.2 Brand awareness 
 
Detta innebär en förmåga av en potentiell kund att kunna känna igen eller koppla ett 
varumärke till en speciell produktkategori (Aaker, 1991). Även en länk mellan 
produktkvalitet och varumärke är inräknat. 
 
Ett varumärke kan finnas i tre kategorier av brand awareness, den lägsta är brand 
recognition. Den syftar på att varumärket är igenkänt om den nämns för personer, dvs. 
Om någon gör en undersökning och då ber respondenten att koppla ett varumärke till en 
produktkategori känner respondenten igen det och lyckas koppla. Nästa steg är brand 
recall och det innebär att respondenten inte får varumärkets namn utan en given 
produktkategori och skall då koppla ett varumärke dit. Och slutligen kan ett varumärke 
nämnas fler gånger än andra i en undersökning och då har detta varumärket nått en Top-
of-mind position.  
 
2.4.3 Perceived quality 
 
Den här delen kan definieras som kundens föreställning om kvalitet eller överlägsenhet 
av en produkt eller tjänst relativt till alternativen (Aaker, 1991). Man kan inte objektivt 
säga vad perceived quality är eftersom det är en föreställning och eftersom kunderna är 
med och bestämmer vad som är viktigt. 
 
 Den här formen av föreställning kan ge skäl till kunderna att vid valet av varumärke 
välja det med högst förväntat värde. Man kan även som ägare till varumärket ta ut ett 
högre pris, och även då bli vald framför konkurrenterna.  
 
2.4.4 Brand association 
 
Allt som kopplas till ett varumärke i ens minne hör till i den här kategorin. Den här 
formen av associationer finns inte bara utan kan även vara starka. Ju fler erfarenheter 
med ett varumärke desto starka blir kundens associationer till det (Aaker, 1991).  
 
Om ett företag har lyckats med att konsumenterna har starka minnen till ett varumärke 
brukar det underlätta att nå ut med budskap som annars skulle vara svåra att förmedla 
(Aaker, 1991).  
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Associationer till världsstjärnor, speciella namn etc. kan ge ett starkare bidrag vid valet 
av varumärke. Detta syftar på att exempelvis en fotbollsstjärna har på sig ett varumärke i 
sammanhang där han syns eller att döpa en pizzeria till ett italienskt namn. 
Konsumenterna kan då känna en sorts trygghet och väljer då varumärket som associerar 
bra. Den här formen av associationer kan även ge positiva känslor när exempelvis ens 
idol har ett varumärke som man då själv väljer att köpa.  

 
 

“Brand Equity” (Aaker, 1991) 
 
2.5   Egen modell 
 
Den egna modellen baseras på en omgjord version av Melins (1999) modell, och 
tillämpas för företag som köper in befintliga märkesprodukter. Syftet med modellen är att 
företag steg för steg ska utföra vissa åtgärder för att till slut bygga upp ett starkt och 
konkurrenskraftigt varumärke på marknaden. Modellen går igenom ett antal steg som är 
viktiga för företaget att analysera och genom dessa tänka strategiskt, och dessa steg är 
produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 
intern märkeslojalitet. Slutligen leder detta till vad Aaker (1991) kallar för 
varumärkeskapital.  
 
2.5.1 Produktattribut  
Varumärkesuppbyggnad för företag som köper befintliga märkesprodukter där 
produktattribut redan analyserats och tagits fram av ”ägarna” för dessa märkesprodukter. 
Den här faktorn spelar sedan en viktig roll för uppbyggandet av detaljistföretagets 
varumärke som inte är samma som de produkter man tillhandahåller, trots att det är dessa 

Brand Equity 
Perceived Quality 

Brand Awareness 

Brand Loyalty 

Other Proprietary 
Brand Assets 

Brand Associations 
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företaget oftast får sin uppmärksamhet för. Det är ändå en grundsten i uppbyggandet av 
företagets varumärke eftersom de märkesprodukter som detaljister har kommer spegla 
dess varumärke. Företag som tillverkar deras egna märkesprodukter är i grunden först 
kända för dessa och därför är det viktigt för ett företag som köper in att de tänker på vad 
det köper in, för detta kommer vara en viktig del i deras uppbyggnad av varumärket.  
 
Den externa delen i vår modell sköter inte företaget direkt, utan det sköts av det företag 
som tillverkar märkesprodukter. Den interna delen speglar tillvägagångssättet för 
företagen som vi har för avsikt att undersöka i vår studie. Det är genom dessa faser som 
företagen bygger upp sitt egna varumärke.  
 
2.5.2 Märkesidentitet 
När företagen tagit in märkesprodukter gäller det att kunna identifiera deras identitet med 
företagets och härmed fastställa ett kärnvärde som måste kunna ha en nära relation till 
märkesprodukternas värde, eftersom dessa uppfyller kundernas funktionella behov. Här 
är det viktigt för våra undersökningsföretag att kunna dra kopplingar för varumärken som 
de har inne i sina butiker med deras egna varumärke, för på så sätt kan dessa världskända 
varumärken kanske höja det egna varumärket, enligt oss.  
  
2.5.3 Kärnvärde 
För de företag vi studerat gäller detsamma som i beskrivningen ovan av Melins modell, 
nämligen att ta fram sitt kärnvärde som ska vara en hållbar strategi för företaget. 
Kärnvärdet måste tas fram i företag och sedan strategisk få ut det på marknaden genom 
den strategin som företaget tillämpar.  
 
2.5.4 Positionering/Marknadskommunikation 
Vidare följer ett arbete att positionera sitt varumärke i kundernas medvetande, men också 
internt inom företaget. Har företaget lyckats med att utforma ett budskap för 
positionering gäller det att kunna tolka detta och genom marknadskommunikation 
överföra det till konsumenterna. För våra företag som är små organisationer borde det 
inte vara svårt att positionera sitt varumärke internt, men vi tror att det finns en risk med 
att positionering glöms.  
 
2.5.5 Intern varumärkeslojalitet 
Intern varumärkeslojalitet är inte endast viktig för uppbyggnaden utan även för att skapa 
ett effektivt skydd för varumärket. Det kan vara att registrera varumärket eller att göra 
alla medarbetare lojala mot varumärket genom att alla vet vad det står för. Vidare skall 
medarbetarna veta hur varumärket skall relateras till produkterna som företaget har i sitt 
utbud. Här är det även viktigt att på något sätt skapa en lojalitet hos kunderna och detta 
till exempel genom att ha temakvällar eller rabatter på sina varor, eftersom det kan skapa 
en närmare relation med konsumenterna.  
 
2.5.6 Diskussion 
Dessa steg kommer att leda till varumärkeskapital, vilket är modellen som Aaker (1991) 
tagit fram. Denna modell gås igenom i föregående avsnitt. Den här delen är inte endast 
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viktigt för innehavaren av varumärket utan även för konsumenterna eftersom den bidrar 
till att de skapar mer känslomässiga faktorer.  
 
Har ett företag gått igenom stegen och lyckats med att få ett starkt varumärkeskapital 
leder det vidare till att företaget får konsumenter. Dessa måste företaget kontinuerligt 
jobba med och hela tiden granska sitt varumärke för att bibehålla styrkan och för att 
kunna få lojala kunder som kommer återkomma till företaget för att handla sina 
produkter.  
 
Melins (1999) modell om uppbyggnad och Aakers (1991) modell om varumärkeskapital 
hör samman eftersom om ett företag lyckas med stegen i uppbyggnaden leder det till ett 
starkt varumärkeskapital. Därav vårt val att inte separera dessa utan hålla de 
sammankopplade. Dock undersöker vi endast stegen i Melins (1999) modell och inte i 
Aakers (1991), eftersom vår studie handlar om hur uppbyggnaden går till.  
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Varumärkesuppbyggnad inom företag med redan befintliga märkesprodukter 

 C. Mårtensson & A. Krulj (2007) 
 

2.6  Diskussion kring val av modell 
 
Melins modell tar upp flera av de delar som vi avser studera. Dessvärre tar den även upp 
delar som hamnar utanför det området vi syftar på i vår studie. Den första delen av 
modellen som handlar om produktattribut är anpassad till företag som själva tillverkar 
sina produkter och därmed passar just den delen inte vår undersökning då våra företag 
inte har med produktionen alls att göra. För övrigt är delarna i modellen väl anpassade till 
vår studie och den enda anledningen till att vi inte valt denna modell är det faktum att vi 
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presenterar en omarbetad version av Melins modell som är helt anpassad till vår studie. 
Vidare har vi valt att jämföra de olika delarna i modellen med andra författares tolkningar 
av samma begrepp för att därefter kunna skapa den tolkning som vi avser använda av 
varje del i modellen. 
 
Aakers modell om Brand Equity, eller Varumärkeskapital, är en modell som fokuserar på 
resultatet av ett framarbetat varumärke. Delarna i modellen är till för att mäta hur väl man 
uppnått olika positiva aspekter av ett starkt varumärke. Detta passar främst in på en 
undersökning som avser studera ett redan starkt varumärke och hur de olika aspekterna 
av detta varumärke förhåller sig. Vi anser därför att denna modell inte passar för den 
studie vi avser genomföra, utan snarare hamnar som ett resultat av de delar vi vill studera. 
 
2.6.1 Vår tolkning av ett varumärke 
 
Det finns många definitioner och tolkningar för vad ett varumärke är och medan flera av 
dessa är likvärdiga finns det vissa skillnader. Med tanke på vad vi avser undersöka och 
därigenom vad vi anser passa vårt syfte väljer vi att tolka begreppet varumärke så här: 
Likt Kotlers (1994) definition ser vi ett varumärke som exempelvis ett namn, en symbol 
eller något annat som talar om för konsumenterna vem detta varumärke tillhör. Eftersom 
vi ska studera tre klädbutiker som alla säljer kläder med andra starka varumärken är vår 
tolkning av de varumärken vi ska studera butikernas varumärke och inte klädesplaggens. 
Denna aspekt är väldigt viktig att beakta för att resultatet i undersökningen skall bli 
trovärdigt. Förutom den kommunikation som vi anser att ett varumärke har med sina 
konsumenter tolkar vi likt flera andra författare att ett varumärke skall urskilja företaget 
från dess konkurrenter.  
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3.   Metod 
 
Metodavsnittet innehåller de tillvägagångssätt som vi använt för att samla in den empiri 
vi behöver för vår undersökning. Vi beskriver först de metodval vi gjort och varför vi 
gjort dessa val. Sedan beskriver vi hur vi tänkt genomföra insamlingen av empirin och 
där presenteras våra tankar och planering för de intervjuer som utförts på de aktuella 
företagen. Sist presenteras de intervjupersoner vi träffat på de aktuella företagen. 
 
3.1   Metodval 
 
När man väljer metod för sin undersökning är det viktigt att förstå att metoden kan ha 
påverkan på resultatet om man väljer fel metod. Jacobsen ställer frågan ”Är den 
uppläggning vi har valt för undersökningen lämpad för att belysa den problemställning vi 
vill undersöka”? (2002 s.91). Valet av metod har betydelse för vilken tillförlitlighet 
undersökningen och resultatet har. Därför menar Jacobsen (2002) att man alltid, efter att 
man gjort sitt metodval, bör ställa sig frågan om metoden kan påverka undersökningen 
och i så fall fundera över om man behöver förändra sin metod. 
 
3.1.1   Intensiv och extensiv utformning 
 
Jacobsen (2002) förklarar skillnaden mellan en intensiv och en extensiv uppläggning på 
undersökningen. En intensiv uppläggning betyder då att man kommer närmare fenomenet 
man avser undersöka, medan en extensiv undersökning ger en större översikt i ämnet. 
Framförallt märkbar blir skillnaden mellan dessa två upplägg om man tittar på hur många 
undersökningsenheter eller respondenter som krävs för att genomföra undersökningen. 
Om forskaren använder sig av en extensiv undersökning blir antalet respondenter fler. 
Detta tillför på så vis fler nyanser i empirin som samlats in. Denna metod ses i många fall 
som en fördel då många respondenter ger en större bredd och det blir ofta lättare att 
generalisera det man kommer fram till. Nackdelarna med en extensiv ansats handlar dock 
till stor del om resursmässiga svårigheter och Jacobsen (2002) menar att trots 
generaliserbarhet är det inte alla problem som går att svara på med hjälp av en extensiv 
ansats. Till skillnad från bredd förklarar Jacobsen (2002) att det då finns fördel med 
djupet i undersökningen som man når med en intensiv ansats. Att man som tidigare 
nämnt kommer närmare fenomenet man undersöker och på så vis får en större förståelse 
för problemet. 
 
3.1.2   Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Ordet kvalitativ har många betydelser beroende på i vilket avseende man talar om det. 
Inom forskningen beskrivs ordet kvalitativ av Merriam (1994) som information bestående 
av ord. Merriam (1994) gör här en avgränsning mellan kvalitativ och kvantitativ genom 
att beskriva den första som information genom ord och den andra som information via 
siffror. Jacobsen (2002) menar däremot att skillnaden mellan de båda inte är definitiv. 
Han skriver att kvantitativa undersökningar baseras på siffror, men att kvalitativa studier 



 22 

består av meningar. Vidare menar Jacobsen (2002) att meningar i huvudsak består av ord 
och handlingar, men han poängterar dock att siffror och tal också kan utgöra meningar.  
 
Det finns för- och nackdelar med en kvantitativ undersökning, Jacobsen (2002) skriver att 
information som samlats in genom en kvantitativ undersökning ofta är standardiserad och 
därmed lättare att sammanställa och presentera, till exempel i diagram och som statistik. 
Den stora fördelen här är att informationen ofta kan matas in i ett datorprogram för 
behandling och detta gör att analysen går betydligt fortare än vid kvalitativ information. 
Vidare beskriver Jacobsen (2002) strukturen i informationen som en stor fördel. När 
forskaren samlat in kvantitativ data finns det ofta en direkt struktur i svaren eftersom en 
kvantitativ undersökning ofta består av fasta svarsalternativ. 
 
Nackdelar med en kvantitativ undersökning handlar framförallt om den, som Jacobsen 
(2002, sid. 147) kallar det, ”ytliga prägel” som undersökningen får. Han skriver också att 
det är lite för lätt för en respondent att nonchalera frågan om han eller hon kan kryssa ett 
snabbt svar utan att fundera över vad som känns rätt att svara. 
 
När det gäller kvalitativa undersökningar skriver Merriam (1994) att kvalitativa data är 
detaljerade beskrivningar av till exempel beteende, händelser, samspel mellan människor, 
åsikter och andra observerade fenomen som en forskare kan använda i sin studie. 
Merriam (1994) skriver också att detta djup endast nås vid en kvalitativ studie eftersom 
denna låter forskaren komma närmare det eller den han avser studera. Detta känns igen 
från det som Jacobsen (2002) skrivit om extensiv och intensiv ansats. 
 
När man hämtar information till en kvalitativ studie finns det ett antal förfarande att välja 
mellan. Dessa är, enligt Merriam (1994) intervjuer, observationer och dokumentationer 
av olika slag. Jacobsen (2002) förklarar att observation innebär att undersökaren studerar 
vad olika personer gör i olika situationer. Denna metod kan vara användbar om man vill 
studera ett beteende utan att undersökningsobjektet är medveten om detta. Fördelen med 
metoden är enligt Jacobsen (2002) att om man frågar någon om ett beteende finns det en 
risk att personen i fråga inte minns eller helt enkelt ljuger om detta. Med observation 
raderar man den risken. 
Med dokumentation som metod för en studie förklarar Jacobsen (2002) att, istället för att 
samla in data som vi tidigare nämnt genom intervju med- eller observation av den eller 
det man vill undersöka, tar forskaren del av dokumentationer som andra samlat in och 
använder denna information i sin studie. Det kan då handla om till exempel offentliga 
dokument, bokslut från företag och annan nerskriven information. Den förstnämnda och i 
vårt fall viktigaste metoden för insamling av data i en kvalitativ studie är intervjuer. 
Denna metod beskrivs mer ingående nedan. 
 
Det finns enligt både Kvale (1997) och Jacobsen (2002) även en möjlighet att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa metoder då empiri från exempelvis en kvantitativ 
enkätundersökning kan användas för att kompletteras och styrka empirin ur en kvalitativ 
studie. Användning av flera metoder i en studie är dock som tidigare nämnt en 
resursfråga. Har forskarna denna möjlighet fungerar kombinationen av metoder för att 
styrka resultatet i undersökningen. Detta kallas för Triangulering och Merriam (1994) 
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förklarar att eftersom det finns svagheter och styrkor i både kvalitativa och kvantitativa 
metoder fungerar Triangulering som så att den ena metodens svaghet ofta är den andra 
metodens styrka. Genom att då kombinera dessa menar hon att trovärdigheten i resultatet 
ökar och risken för felslut minskar.  
 
3.1.3   Vårt val av metod 
 
För vår studie har vi valt att utföra en kvalitativ undersökning med semiöppna personliga 
intervjuer hos de företag som presenteras nedan. Som tidigare nämnt går en kvalitativ 
studie mer in på djupet i problemet än den kvantitativa studien och i en studie som denna 
där marknadsföringsstrategier skall studeras blir en kvalitativ studie mer lämplig. 
Eftersom det handlar om ett litet antal företag anser vi att tiden som krävs för en lyckad 
öppen intervju inte är något problem. Anledningen till att vi anser att just intervju skulle 
vara det bästa alternativet för vår undersökning baserar vi på att dessa företag är små och 
detta betyder att det lättare går att få tag i rätt person. Med rätt person menar vi den som 
är ansvarig för marknadsföring på företaget och samtidigt en person som är väl insatt i 
företagets strategiska plan. Det har visat sig i efterhand att de personer vi träffat på 
företagen både sysslar med marknadsföring och har varit med och tagit fram strategier för 
respektive företag. 
 
Jacobsen (2002) rekommenderar att informationen i en kvalitativ studie dokumenteras 
genom anteckningar eller bandupptagning, alternativt bådadera. Det finns klara fördelar 
med att använda båda eftersom det då finns möjlighet att lyssna på intervjun i efterhand 
och komplettera de svar man antecknat. Det är också lätt att glömma att anteckna eller 
kanske missförstå ett svar som intervjupersonen gett när man endast skrivit ner det. Kvale 
(1997) skriver att en bandinspelning av intervjun möjliggör för intervjuaren att i 
efterhand höra enstaka ord, tonfall och hur intervjupersonen pausar i meningar för att 
tydligare få reda på vad personen verkligen menar. Jacobsen (2002) och Kvale (1997) 
nämner ytterligare en anledning för att använda en bandspelare och förklarar att det vid 
en intervju alltid är viktigt att ha ögonkontakt med intervjupersonen. När man samtalar 
med någon skapar ögonkontakten en respons hos lyssnaren och visar på intresse för det 
som intervjupersonen berättar. Denna ögonkontakt är omöjlig att hålla om varje ord 
måste skrivas ner. Med dessa rekommendationer i åtanke har vi valt att använda 
bandspelare under intervjuerna samtidigt som en av oss sitter och antecknar stödord och 
korta svar som intervjupersonen ger oss. Detta för att kunna komplettera och jämföra när 
vi sammanställer empirin.  
 
3.1.4   Val av företag 
 
Eftersom vår problemformulering handlar om små lokala företag och en viktig aspekt är 
att dessa företag inte ingår i någon kedja har detta blivit det första vi tittat på vid valet av 
företag. Vidare har vi även valt att studera företag som sysslar med försäljning inom en 
viss bransch, närmare bestämt klädes- och modebranschen. Det var också viktigt att dessa 
företag var lika enligt ovanstående kriterier, men samtidigt inriktade mot lite olika 
målgrupper och därför har vi dragit några egna slutsatser kring företagen när vi valt 
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dessa. Målgrupperna skiljer sig lite beroende på ålder och i ett fall även kön. Alla företag 
är belägna i centrala Halmstad. 
 
• De aktuella företagen som studien baseras på är Thomas, Lindahls/Carlanders och 

Soda. 
 
Från början var butiken Paparazzi vald som ett av företagen och inte Soda, men trots en 
bokad tid på företaget för intervju hade den aktuella personen på företaget inte tid att 
genomföra intervjun med oss. Eftersom Soda även passade in på våra kriterier för val av 
företag frågade vi om de var intresserade att ställa upp i vår studie. Där var vi välkomna! 
 
3.1.5   Metodkritik och feltolkningar 
 
De metoder vi valt att använda är intervju med hjälp av en intervjuguide. Vid en sådan 
metod finns vissa risker, till exempel finns risk för feltolkningar när intervjupersonernas 
åsikter skall dokumenteras som empiri. Vid våra intervjuer har vi valt att använda 
bandspelare och detta ger friheten att endast anteckna lite stödord under intervjutillfället 
och sedan kunna lyssna igenom inspelningen i efterhand för att inte missuppfatta det som 
sagts. 
 
Jacobsen (2002) skriver att kvalitativ data ur en intervju kan vara svår att tolka på grund 
av dess nyansrikedom. Med detta menar han att en intervju som är en timme lång kan ge 
över 10 sidor text om varje ord skall skrivas ner. Här ges då författarna uppgiften att 
sammanställa denna intervju till en mer greppbar text som inte innehåller varje ord utan 
att förlora svaren på de frågor man ställt. Denna risk har vi beaktat och därmed dels 
spelat in samtalen samt satt oss ner och sammanställt informationen direkt efter 
intervjuerna för att ha alla frågor färskt i minnet. 
 
Nästa problem med intervjuer som Jacobsen (2002) nämner är att den data som samlas in, 
förutom att det är mycket information, är ostrukturerad och kan vara svår att kategorisera. 
Detta problem kan forskaren bemöta genom att försöka följa upplägget i intervjuguiden 
för att sammanställa empirin. Antingen genom att dela upp fråga för fråga i 
presentationen av empiri eller kategorisera de olika delarna/dimensionerna i studien. 
Jacobsen (2002) poängterar dock att det är mycket svårt att kategorisera sådan data i 
lättöverskådliga kategorier. 
 
Den sista faran som Jacobsen (2002) beskriver vid intervjusituationen är svårigheten att 
hålla en öppenhet och en distans till det man studerar. Här kan personliga åsikter spela  in 
i studien och intervjuarens förhållande till företagen som studeras speglas lätt i analysen. 
Detta betyder att om intervjuaren har en positiv inställning till det ena företaget, medan 
man ser negativt på det andra företaget påverkar detta resultatet i studien. Jacobsen 
(2002) tar exemplet att vi som människor sällan ställer kritiska frågor till personer vi 
känner väl. Han menar att vi sällan ser de dåliga sidorna hos människor vi tycker om. 
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3.2   Intervjuguide 
 
En kvalitativ undersökning genom en intervju kan utföras på olika sätt och med olika 
upplägg. Jacobsen (2002) skriver att en sådan intervju är personlig och sker som ett 
samtal mellan intervjuperson och forskare. Informationen lämnas i form av meningar och 
berättelser till forskarna som kan ha en intervjuguide till sin hjälp. Denna intervjuguide 
anger ett spår som intervjun skall följa och vad forskarna vill ha reda på.  
 
Öppen eller strukturerad intervjuguide? Intervjuguiden kan enligt Jacobsen (2002) vara 
olika strukturerad beroende på om forskarna vill ha en helt öppen intervju eller en mer 
sluten sådan. Här förklaras att utan struktur och i en helt öppen intervju får man en enkel 
dialog, men också mycket information som inte har någon relevans i undersökningen och 
detta skapar problem när empirin skall sammanställas. I en helt sluten intervju finns ingen 
plats för öppna svar utan intervjupersonen ges fasta svarsalternativ. Jacobsen (2002) 
förklarar också att denna form inte ger möjlighet för följdfrågor under intervjun ifall 
sådana skulle dyka upp. För vår undersökning kommer intervjuguiden att vara semi-
öppen med frågor i fast ordningsföljd, men utan svarsalternativ. Dock kommer det vid ett 
par frågor att läsas upp påståenden för intervjupersonen där denne kan välja att instämma 
med dessa påståenden eller inte. Annars kommer alla frågor vara öppna med möjlighet 
för intervjupersonen att utveckla sina svar och för intervjuaren att ställa följdfrågor.  
 

 
 
 
Frågorna i intervjuguiden är framtagna med hjälp av den teori vi studerat inför studien 
och den modell vi tagit fram. För att kunna sammanställa insamlad empiri och analysera 

Frågor med 
fasta 
svarsalternativ 
i fast 
ordningsföljd. 

Frågor i fast 
ordningsföljd, 
inslag av 
öppna svar. 

Intervjuguide 
med tema, fast 
ordningsföljd, 
en del fasta 
svarsalternativ 

Intervjuguide 
med tema, fast 
ordningsföljd 
och enbart 
öppna svar. 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd. 

Helt sluten Helt öppen 

”Grader av strukturering av en intervju” 
Jacobsen 2002, s.163 
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denna i vår modell har vi beaktat vikten av att ställa rätt frågor, som tidigare nämnts i 
ovanstående avsnitt.                 (För intervjuguiden se bilaga 1.) 
3.3   Intervjupersonerna 
 
På de företag som vi valt att studera har valet av intervjuperson varit relativt enkelt. 
Eftersom det rör sig om små företag är marknadschef eller företagets VD den person vi 
inriktat oss på att få intervjua. Kvale (1997) beskriver en bra intervjuperson som 
samarbetsvillig och kunnig. Detta anser vi är en beskrivning som passar in på de 
intervjupersoner vi träffat. Alla intervjupersoner arbetar med de frågor som vi undersöker 
och kunskapen om företaget speglas även det i storleken på företaget. 
 
Thomas Roth har varit i klädbranschen i över 30 år och har därigenom mycket erfarenhet 
och kunskap om hur branschen fungerar. Han är en välkänd person i Halmstad tack vare 
sina många år i branschen. Hans butik är ungefär 1,5 år gammal och vid intervjutillfället 
var han i full fart med att bygga ut butiken ytterligare. I butiken arbetar även Håkan som 
likt Thomas har mycket erfarenhet i branschen, han har till exempel varit med och 
lanserat den världskända skjorttillverkaren Etons produkter i Kanada. Under intervjun var 
det dock endast Thomas som svarade på våra frågor. 
 
Claes Ziegler på Lindahls/Carlanders har liksom Thomas arbetat i klädbranschen i 
många år. Innan den nuvarande butiken har Ziegler under 80- och 90-talet öppnat både 
Zieglers modehus och Brothers. Förutom butiksverksamheten är Ziegler bland annat 
ordförande för Handels i Halland och sitter med i styrelsen för Nordea Bank Halmstad. 
Lindahls/Carlanders i sig är en sammanslagning av två gamla butiker, Lindahls och 
Carlanders. Butiken är i sin nuvarande regi är ungefär 4 år gammal, men de gamla 
butikerna öppnades för 110 respektive 80 år sedan. 
 
Soda är en relativt ny butik som drivs av Sofia Johansson och Kristoffer Eliasson. Dessa 
båda är lite yngre än ägarna till de andra butikerna i studien och har därmed ett annat 
perspektiv på arbetet med ett varumärke på butiker i denna bransch. Ägarna har ingen 
tidigare erfarenhet av att driva en klädbutik men ansåg, enligt de själva, att det bästa 
sättet att lära sig branschen var att öppna en egen butik. Intervjun genomfördes med de 
båda ägarna samtidigt. 
  
Kvale (1997) skriver också att den ideala intervjupersonen inte existerar och med detta 
menas att olika personer är lämpliga för olika typer av intervjuer. Detta har med 
förmågan att återge och berätta som skiljer sig mellan människor. Jacobsen (2002) stödjer 
Kvales teori om intervjupersonerna lägger till att för att uppnå bästa resultat i en 
intervjusituation krävs en tillit mellan intervjupersonen och intervjuaren. Detta menar 
Jacobsen (2002) är svårt, om inte omöjligt, i en situation där personerna inte känner 
varandra sedan tidigare och endast träffas en kort stund för att genomföra intervjun. Med 
ovanstående problem i åtanke är vi medvetna om att de personer vi intervjuat är olika 
individer och att skillnaden de emellan möjligtvis kan spegla hur vi uppfattar deras svar. 
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4.   Empiri 
 
I empiriavsnittet presenteras all information som samlats in. Först i avsnittet 
sammanställs och presenteras de intervjuer vi gjort på de aktuella företagen. Denna 
information kompletteras med observationer som inte tagits upp i intervjuerna.   
 
4.1   Intervjuer 
 
4.1.1 Thomas – Brands and tailor made 
I butiken Thomas säljs det herrkläder i alla dess former, allt från kostymer till moderna 
badshorts, dock inte i alla prisklasser eftersom butiken nischar sig genom att kläderna är 
relativt dyra. Bland de varumärken som tillhandahålls finns Etons skjortor, Hugo Boss 
kostymer och modekläder, Tiger of Sweden med flera. Thomas, med ägaren Thomas 
Roth och kollegan Håkan, är en ny aktör på den lokala marknaden eftersom butiken 
endast funnits i ett och ett halvt år, men Thomas Roth har jobbat med herrmode i 
Halmstad i över 30 år.  
 
I butiken idag arbetar Thomas och Håkan sida vid sida med allt från inköp av kläder till 
betjäning av kunder. Det är även dessa två som bestämmer vilka varumärken som skall 
köpas in i butiken. Att besöka mässor och därigenom stöta på olika varumärken gör valet 
av inköp till butiken lättare, men även eftersom de båda har en lång erfarenhet av 
modebranschen går man på egen känsla i många fall. Kvalitet och god kännedom är 
något som betyder mycket för de båda vid valet av varumärken som skall finnas i 
butiken. Med god kännedom menar Thomas att dessa varumärken är tillräckligt starka för 
att ge en sorts säkerhet och garanti att sälja. Han menar att många kunder redan vet innan 
de kommer in i butiken vilket varumärke de är ute efter, exempelvis har han på senare tid 
märkt att Tiger kostymer säljer till en yngre målgrupp runt 20 års åldern, oftast då till 
studenten.  
 
Idag finns det ett väldigt utbud på kläder och då väljer man ett varumärke som uppfyller 
en känsla eller ett önskemål, menar Thomas. Han anser att de som handlar i butiken får 
en trygghet och kan känna sig stolta tack vare de varumärken som erbjuds, eftersom 
dessa står för kvalitet och är välkända. Kläderna kostar mycket, men Thomas menar att 
de som handlar där är personer som är ute efter det lilla extra och butiken har inget 
intresse av att ha lite billigare alternativ för kunden som tycker att det är lite dyrt. Butiken 
har valt att nischa sig med dyra kvalitetskläder. En orsak till detta är att han inte vill ha 
butiken förknippad med ”billiga” kostymer som inte ser bra ut på kunden. Han vill att 
kunden skall välja ut en kostym i samråd med honom eller Håkan och på det sättet 
förmedla kvaliteten som butiken erbjuder.  
 
När butiken skulle öppna ville Thomas ha en butik som kunderna skulle känna igen 
eftersom han varit länge i branschen. Han berättar att när han arbetade i andra butiker 
skapade han ett kontaktnät med kunder, som till slut oftast sa att de hade varit och handlat 
hos Thomas och inte i den faktiska butiken. Därför var valet av namn på dagens butik 
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självklart. Den verkliga personen Thomas är butikens identitetsbärare då han inger en 
sorts trygghet, är ansiktet utåt och logotypen är just hans ansikte. Kunderna känner då att 
de har en personlig kontakt med butiken och den personliga biten är väldigt viktig för 
butikens image. I princip allt han gör ute i det allmänna kommer på något sätt kopplas till 
hans butik och därför anser han att man alltid måste sköta sig och vara trevlig, eftersom 
han som person är varumärket Thomas.  
 
Personlig service är väldigt viktigt och beskrivs som butikens kärnvärde. Han vill att alla 
i butiken skall känna sig välkomna och vill helst inte få någon stämpel att man endast 
riktar sig till en speciell grupp människor. Han anser att det finns en risk med att befinna 
sig i den nischen där butiken är och risken är att folk kan bli rädda för att gå in i butiken 
för att det endast finns dyrare kläder. Han anser att det är väldigt viktigt att få den som 
inte handlat kläder i den här prisklassen tidigare att göra sitt första köp och inge någon 
sorts säkerhet. Det är då det finns en stor möjlighet att detta blir en återkommande kund. 
Dock menar han på att målgruppen är män i åldrarna 25+. Detta faller sig naturligt pga. 
av klädernas pris och utbud, då det inte handlar om ”flashiga” kläder utan modemedvetet 
samtidigt som det är väldigt stilrent. Här erbjuds även mer kläder än vad som finns i 
butiken då man kan samråda och måttbeställa med Thomas eller Håkan om det är något 
som inte finns inne. Gränserna är vad leverantörerna sätter.  
 
Håkan och Thomas har samma värderingar och har båda en känsla för den personliga 
servicen då båda har jobbat ute med kunder i klädbranschen i många år. Deras vägar möts 
då de har samma tankar kring hur butiken skall skötas och att kvaliteten på kläderna är 
väldigt viktig. Tillsammans spenderar de mycket tid och på så sätt har de en kemi som 
fungerar väldigt bra och tankarna i företaget är samma. Thomas menar att det är lätt att 
öppna en butik idag men svårt att få rätt folk att sköta den och att mötas i samma 
tankegångar och värderingar.  
 
Kvalitet och service vill han förmedla till kunderna. Det är det han på något sätt vill att 
kunderna skall ha i sitt medvetande när de tänker på butiken Thomas. I butiken får 
kunden hjälp med val av kläder och han menar att han inte vill sälja något som inte klär 
en kund utan väljer då hellre ut något annat plagg tillsammans med kunden som passar 
den personen bättre. Han vill vara ärlig rakt igenom och ge kunden självförtroende 
genom att förmedla känslan av att kläderna sitter fint och att kunden får en bra stil.  
 
Word-of-mouth är den viktigaste kommunikationen enligt Thomas. Han anser att det ger 
bättre effekt än en annons i tidningen. Den här varianten förmedlar en känsla som en 
annons saknar och ger förtroende. Men det mesta arbetet läggs på att annonsera ut i 
lokalpress. Man har annonserat ut mycket i Hallandsposten, Frotté, Hallands affärer och 
Image som är tidsskrifter som endast finns lokalt och då når man sin målgrupp. I 
dagsläget har butiken en kampanj, med tanke på att butiken skall byggas ut, och i och 
med det har man valt att annonsera en hel del. Butiken har valt engelska som språk i sina 
annonser och man försöker även skoja till reklamen genom att ge clownnäsor på Thomas 
och Håkans ansikten för att få uppmärksamhet. Trots de dyra kostnaderna som annonser 
medför menar han att man inte får snåla med marknadsföringen. Det lönar sig i längden 
att satsa på märkesuppbyggande reklam, speciellt som en relativt ny aktör på marknaden.  



 29 

 
Varumärket Thomas finns inte registrerat och han har inte valt att ge varumärket ett 
formellt skydd. Han menar att planer för expansion inte finns och att han känner sig trygg 
med tanke på att ingen annan skulle öppna en butik i Halmstad med namnet Thomas. 
 
Thomas vill att kunderna skall förknippa varumärket med trygghet och att kunden skall 
känna sig stilig och få ett ökat självförtroende när han köpt något fint inne i butiken. Han 
nämner också att när kunden har en varukasse från butiken kan detta inge en speciell 
känsla av stolthet. Man har inte gjort någon undersökning om vad kunderna egentligen 
känner utan går oftast på vad man får reda på vid personliga kontakter. 
 
Temakväller har butiken haft, men inte tillräckligt säger Thomas. Detta vill man utveckla, 
gärna i samarbete med något annat företag. Då menar han att man skapar relationer med 
sina kunder och samtidigt även med det företag man samarbetar med. Detta skulle kunna 
generera en förmedling av samma känsla i två olika produktkategorier. Thomas menar att 
han inte kan få någon feedback på en vanlig annons, men om en kund dyker upp på en 
temakväll får man utgå ifrån att kunden ändå har ett utvecklat intresse för kläder och 
mode.  
 
Ett utarbetat kundregister för att kunna hålla kontakten med sina kunder anser Thomas att 
butiken varit lite sämre på och han ser det lite som företagets svaghet. För att bättra sig 
planerar de att skaffa en inbunden ”gästbok” där kunderna själva får fylla i om man vill 
ha någon sorts kontakt med företaget. Han anser att det är väldigt viktigt att vid 
exempelvis temakvällar inte ”missa” någon kund som kanske anser sig själv vara viktig. 
En sådan ”miss” kan kosta den kunden menar han. Därmed valde Thomas en gästbok. Att 
belöna kunder med rabatt anser Thomas inte vara viktigt. Han vill undvika att ha en butik 
som säljer ut till rabatterade priser, men dock premiera lojala kunder med någon form av 
rabatt.  
 
Thomas väljer att beskriva sitt varumärke med tre väl valda ord; stil, känsla och kvalitet.  
 
4.1.2 Soda 
Soda är en modebutik med kläder för både henne och honom som ligger i centrala 
Halmstad. Efter en bra start valde de att byta till en större lokal. Den drivs av ett ungt par 
vid namn Sofia Johansson och Kristoffer Eliasson. De har båda ett stort intresse för mode 
och kläder och driver nu sin första butik med framgång. Butiken tillhandahåller en rad 
olika varumärken som är unika och enligt utsago ”udda märken” som de själva väljer att 
kalla dem. Några av de varumärken som finns i butiken är Michiko Koshino och Rare. 
Det ska vara lite mer vågat och annorlunda i utbudet på Soda. 
 
Vilka varumärken som köps in i butiken bestäms av ägarna efter deras eget tycke. Det ska 
se bra ut och viktigast är att det säljer. En viktig aspekt är att marginalen är lönsam. Helst 
ska varumärket inte syssla med massproduktion utan vara unikt, och det behöver inte vara 
”superkänt” som Johansson i butiken säger. Deras leverantörer har även med ett finger i 
spelet då de ställer krav på att köpa in mer plagg av den billigare sorten, vilket leder till 
att butikens dyrare plagg inte finns i många exemplar. Det ska vara en kontrast till de 
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stora kedjorna, som har välkända varumärken. Med detta menar ägarna att de tar in en 
liten mängd för att kunden skall kunna vara ”ensam” om sitt plagg. Atmosfären i butiken 
skall vara lite mer personlig och sen självklart ett bra bemötande och en bra service. 
Johansson menar på att detta ger ett mervärde för kunden.  
 
På Soda vill de att kunden vet att det han eller hon köper är värt pengarna ur många 
aspekter, genom exempelvis att man är unik, som de gärna vill påpeka, och att man trivs 
väldigt bra i valet av plagg. Dessa behov vill butiken tillfredsställa hos sina kunder. 
Ägarna påpekar att de vänder sig till alla åldrar och har kläder i olika prisklasser, 
exempelvis allt från linnen för 100 kr till linnen för 2000 kr. Enligt de själva skall man 
kunna hitta kläder som tillfredsställer alla åldersgrupper och personer med olika 
ekonomiska möjligheter. De har en relativt bred målgrupp och prisklass. Johansson 
menar att butikens kläder skall vara en möjlighet för kunderna att kombinera med kläder 
från till exempel H&M. Hon förklarar att de inte förväntar sig att kunderna handlar hela 
sin garderob i deras butik, utan enstaka plagg. 
 
Ägarna till butiken vill att varumärket Soda skall stå för personlig service, unika kläder 
och att det ska vara en trevligare shopping i en annorlunda atmosfär. Här blir man bemött 
så fort man kommer in och vill man slappna av i sin shopping finns det en liten hörna 
med sköna stolar där man kan ta en kopp kaffe. Johansson säger att shoppa på Soda skall 
vara en ”lite trevligare shoppingupplevelse”.  
 
Butikens och varumärkets namn Soda är taget från en liten klädesbutik som finns i 
Bangkok, Thailand. När Johansson och Eliasson var ute och reste i Asien var de inne i 
butiken Soda i Bangkok som var annorlunda, som de själva säger. Butiken förmedlade 
någon sorts känsla till de båda och det var just denna känsla de ville förmedla till sina 
kunder genom deras butik.  
 
Eftersom ägarna är unga och inte har någon tidigare erfarenhet av att driva en verksamhet 
har de inte tagit fram några kärnvärden för sitt varumärke. Johansson påpekade dock att 
de försöker höra sig för vem och hur kläderna som de tar in produceras. Sedan är bra 
service och nöjda kunder något som de strävar mot på Soda.  
 
Kvalitet är viktigt för Sodas ägare och här märks det att de har haft inne vissa varumärken 
som sedan visat sig ha dålig kvalitet och då har de varit tvungen att ta bort dessa. De 
påpekar även att kunden får se sig för hur plagget är, för vissa plagg behöver vårdas lite 
extra beroende på material. Detta försöker personalen förklara för kunden vid köpet att de 
inte ska få missnöjda kunder, eller kunder som får för sig att butiken har sålt ett dyrt 
plagg som inte håller.  
 
Ägarna är de ansvariga för butiken och har även en kille som jobbar i deras butik i 
Båstad, som dock endast har öppet under sommaren. Att anställa folk har de inte mycket 
erfarenhet av eftersom killen som jobbar i butiken i Båstad kände båda sen innan och 
visste att när det gällde kläder var de likasinnade. För Johansson och Eliasson är det 
väldigt viktigt att om det i framtiden blir aktuellt att anställa folk, då måste det vara 
likasinnade personer som ska vara delaktiga i verksamheten. De uppfattar 
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anställningsprocessen som en svår process och det svåraste, menar de, är att hitta 
personer som har samma tankar och värderingar kring branschen. 
 
Soda vill positionera sig som en butik som inte endast har jättetrendiga kläder utan vill bli 
uppfattade som en butik med kläder som sitter fint på personer och som ser bra ut. 
Självklart är trend viktigt för butiken, men passar det inte en kund erbjuder de hellre 
något annat. De vill bli igenkända som butiken som gör det lite personligt för varje kund. 
Det skall inte endast vara dyrt och trendigt utan det måste passa helt enkelt, menar 
Johansson.  
 
Butiken genomför marknadskommunikation genom annonser i lokaltidningar såsom 
Hallandsposten, Frotté, Image och Entré. Ägarna anser att det är väldigt dyrt att 
annonsera idag så mycket kommunikation går även genom själva butiken. Responsen blir 
bra de dagarna då de annonserar ut något speciellt i lokalpressen. Soda har även en 
nyöppnad hemsida med en webbutik där de ska försöka driva på lite 
marknadsföringskampanjer. För att förmedla samma känsla i sina kampanjer så använder 
de sig av samma färger i annonser och samma logotyp. En speciell sak som butiken har är 
deras varukassar. Deras kassar kostar butiken hela 13 kr per styck. De vill förmedla att 
det är något speciellt när man handlat i butiken. Dessa kostnader hör till 
marknadsföringsbudgeten. 
 
För Johansson är det roligt om kunderna identifierar sin personlighet med deras utbud av 
kläder men det finns ingen speciell personlighet som Soda vill uttrycka.  
 
Soda är inte ett skyddat varumärke eftersom ägarna anser att det är för dyrt. De gör i 
dagsläget inga undersökningar på vad kunderna anser om deras butik, men de har en del 
stamkunder som återkommer ofta och därför anser ägarna att det måste vara positiv 
respons. För att belöna dessa kunder har de anordnat temakvällar ibland och de ger även 
lite rabatt vid handel.  
 
Soda beskriver sitt varumärke som: Personligt, service och unikt.  
 
4.1.3 Lindahls/Carlanders 
Den här butiken startades för 4 år sedan efter att två väletablerade herrbutiker i Halmstad 
slog ihop sig. Med 110 år i branschen är detta en gammal aktör på den lokala marknaden 
och butikerna som slogs ihop var de få som hade klarat av de stora aktörernas 
konkurrens. Claes Ziegler är idag ägaren till Lindahls/Carlanders. Sammanslagningen 
gjordes för att ta vara på de varumärken som butiken har i sitt utbud. Inne i butiken hittar 
man varumärken som Armani, Gant, Ralph Lauren med flera. Eftersom båda butikerna 
hade en etablerad kundkrets valde de att inte byta namn utan att slå ihop det för att de 
fortfarande kunde nå ut till sina kunder. Ytterligare anledning till sammanslagningen var 
att dessa två, Lindahls och Carlanders var för sig, var kända varumärken i Halmstad.  
 
Ziegler förklarar att en av butikerna var mycket exklusiv medan den andra vände sig till 
en medelmarknad så när man skulle etablera den nya butiken tog man med sig de bästa 
bitarna från båda för att inte förlora den imagen butikerna hade byggt upp. Butiken har 



 32 

som sagt en mix av olika varumärken och Ziegler väljer att kalla sin butik för en 
”multibrand store”. Alla ska känna sig välkomna och de försöker ha ett utbud som passar 
de flesta plånböcker, samtidigt som hög kvalitet och bra service är det viktigaste. 
 
Relationen med några av deras leverantörer har butiken haft i många år och därmed har 
man fortsatt detta samarbete. Starka varumärken skall det vara i butiken och dessa möter 
butikens inköpare på olika mässor runt om i världen. Ziegler menar att de försöker få in 
varumärken som de anser är ”de bästa”, därför att dessa varumärken skall spegla 
varumärket Lindahls/Carlanders. De nischar sig mot en helt annan marknad än 
exempelvis Dressman, menar Ziegler. 
 
Ziegler förknippar gärna sitt eget varumärke med de olika varumärken han tillhandahåller 
i butiken och menar på att de utgör en sorts personlighet, samtidigt som han menar att det 
känns tryggt att bära något som är välkänt och etablerat som en kvalitetsprodukt. Det är 
lite magiskt, säger Ziegler. Även en sorts statuskänsla vill man förmedla och han menar 
att det är som med allt i livet.  
 
Butiken vill vända sig till en bred publik och vill inte få någon ”snobbstämpel”, som han 
väljer att kalla det. Han anser att det kan påverka varumärket negativt och speglar gärna 
på att alla är välkomna oavsett ålder, livsstil eller hur tjock plånboken är. Butiken värnar 
om att bygga och behålla sina kunder och starka kundkretsar är viktigt.  
 
Kvalitet är varumärkets kärnvärde, anser Ziegler och att jobba med det är oerhört viktigt. 
Han nämner ett exempel på en kund som hade köpt in en pikétröja som det visade sig 
vara ett jättelitet hål i. Den byttes ut direkt eftersom det är väldigt viktigt att visa på att 
kvalitet är kärnan i butikens varumärke. Ziegler menar att det skall vara valuta för 
pengarna och därför finns en kvalitetsgaranti i butiken. Köper man en dyr tröja skall man 
även få en garanti på att det lönar sig kvalitetsmässigt och inte bara att Armanis eller 
Ralph Laurens logga som skall synas, menar han.  
 
Alla medarbetare i butiken är inkörda i butikens strategi och vet vad varumärket står för 
och hur man skall förmedla detta till konsumenterna. Det är väldigt viktigt att jobba för 
att behålla den imagen som man har byggt upp och vårda det etablerade varumärket, 
anser Ziegler. Personal skall veta vad de säljer och gör inne i butiken. Det är inte endast 
viktigt att vårda sitt varumärke utan även de man har inne och därför är det viktigt att 
kunna förmedla deras image till konsumenterna. 
 
För att kommunicera med kunderna och därmed positionera sig i deras medvetande så har 
de en bred marknadsföring med mycket annonser i lokalpressen och de lägger ut mycket 
pengar på detta. Han menar att de jobbar mycket med den sortens 
varumärkesuppbyggnad, och butiken syns även på sportevenemang som exempelvis på 
Örjans Vall när Halmstads BK spelar sina hemmamatcher. Direktreklam skickas hem till 
kunder som finns registrerade i butikens kundklubb och de utvecklar även en ny hemsida 
för att förbättra kommunikationen med sin målgrupp. Vid direktreklam skickar de även ut 
kataloger från deras olika leverantörer för att visa upp kollektioner finns tillgängliga. Då 
får kunden en bättre inblick i vad som kan komma in och vad butiken kanske kan ta hem.  
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De anser att vid varje kommunikationstillfälle så är det viktigt att budskapet är enhetligt 
och att man inte ändrar stil för mycket. Detta för att behålla imagen och vårda varumärket 
så att det inte blir förknippat med något annat än det man nischar sig mot. Den lyckade 
imagen behålls. 
 
Ziegler menar på att butikens varumärke måste tänka på kvaliteten och visa detta för 
konsumenter, och de skall även visa på att butiken den följer inte modet utan den leder 
det. Det är väldigt viktigt att förmedla till kunden att butiken inte har gamla varor inne 
utan man byter ut det som tillhör ”det gamla”. För att göra sig av med allt brukar butiken 
rea ut vid juletid och vid midsommar varje år.  
 
Lindahls/Carlanders är inte ett skyddat varumärke och Ziegler hade inget speciellt skäl 
för detta utan menade på att det är en ganska ovanlig kombination. Men även eftersom 
det är välkänt i stan så finns det nog ingen risk att någon kopierar, menar han. Det är 
viktigare att försöka skydda konceptet.  
 
Butiken har gjort undersökningar på vad kunden tycker och det gör man genom att skicka 
ut enkäter till utvalda personer, genom stickprov. Detta gör man för att se om man jobbar 
rätt och om kunderna tycker att butiken är på rätt spår. Endast kunder som väljer att gå 
med i kundklubben har undersökts. Den finns också för att belöna de lojala kunderna. Det 
gör man oftast i form av rabatter, då beroende på hur mycket man har handlat för under 
ett år. Man vill bygga upp en kundkrets som känner till varumärken väl.  
 
Ziegler jämför gärna Lindahls/Carlanders varumärke med Armani och beskriver det med 
tre väl utvalda ord: Magiskt, ledande och omtyckt.  
 
4.2 Observationer 
 
4.2.1 Thomas – Brands and tailor made 
 
I butiken så var det trots ombygget väldigt stilrent och prydligt. Kläderna är utlagda 
väldigt prydligt och allt verkar ligga på sin plats. Det var en lugn förmiddag som vi var 
inne där för vår intervju, men det var ändå några kunder som hittade hit. Dessa blev 
bemötta direkt av den trevliga Håkan som jobbar inne i butiken. Det vi märkte var att 
kunderna får mycket hjälp vid urvalet så som exempelvis att kunden får lite alternativ 
som butiksbiträdet själv kommer med. I våra ögon så såg det ut som om de försöker hitta 
något som passar kundens personlighet när han ska välja bland utbudet.  
 
De som jobbar verkar vara väldigt kunniga och vi fick en känsla av ett varmt bemötande 
av både Thomas och Håkan. Båda personerna har en väldig utstrålning och det känns som 
om deras ord kan charma en till att köpa något utan att ens tänka på det.  
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4.2.2 Soda 
 
Butiken Soda känns väldigt fräsch och ren, och det var inte så avslappnad miljö. Kläderna 
är utlagda med en del för män och en del för kvinnor. Direkt när man kommer in i 
butiken så får man en känsla av att här säljer man moderna och ”flashiga” kläder. I 
butiken så finns det ett lite avskilt rum där man kan sätta sig i sköna stolar och soffor och 
ta en kopp kaffe medan man shoppar.  
 
De som jobbar i butiken är modernt klädda och verkar vara kunniga på sin sak, men det 
var något som saknades för att man skulle få förtroendekänsla. En orsak som bidrog till 
detta var, att när vi genomförde intervjun så var det vissa frågor som de inte kunde svara 
på.  
 
4.2.3 Lindahls/Carlanders 
 
En väldigt stilig herrbutik med en touch av det mer seriösa inslaget och för kanske den 
lite mer stilrena mannen. De som jobbar i butiken är kanske mellan 40-50 år och är 
väldigt kunniga. Kunderna blir bemötta ganska personligt även i den här butiken. 
Klädutbudet är stort och det finns mycket för den modemedvetna mannen samt för den 
klassiska mannen.  
 
Vi fick sitta nere i fikarummet så något bemötande med kunder fick vi inte skåda. Men av 
intrycket vi fick med Ziegler så var han väldigt ödmjuk och tillmötesgående, och om han 
är likadan med kunderna så tror vi att det är inga problem med den biten.  
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5.   Analys 
 

I detta kapitel analyseras den empiri som samlats in tillsammans med utvald teori och 
vår modell. Först i kapitlet förklaras hur den teoretiska modellen kommer användas. 
Analysen kommer att följa delarna i modellen och presentera jämförelsen mellan teori 
och verklighet.  

 
5.1   Introduktion till analysen 
 
Modellen som presenterats i teorikapitlet och där benämnts som ”egen modell” och 
”Varumärkesuppbyggnad inom företag med redan befintliga märkesprodukter” är den 
teoretiska grund vi avser analysera empirin med. Modellen är uppdelad i en extern och en 
intern del där den externa delen är dimensioner som studiens företag har liten eller ingen 
möjlighet att påverka. Därmed kommer analysen att baseras mestadels på den interna 
delen av modellen. Delarna som analysen kommer gå igenom är produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 
varumärkeslojalitet. Dessa bitar av den interna delen mynnar sedan ut i det som kallas 
varumärkeskapital. 
 
5.2    Produktattribut 
 
Ett varumärke kommer alltid att bli kopplat till någon märkesprodukt (Melin, 1999), och 
därför är det viktigt att företaget granska sina produkter. Ett varumärke i sig har inget 
egenvärde utan det skapas först i relationen till någon produkt. Det är därför viktigt att i 
den här analysen visa på vilka och varför de väljer dessa märkesprodukter/varumärken 
som butikerna tillhandahåller.  
 
Thomas och Lindahls/Carlanders har varumärken som är välkända världen över och har 
starka positioner ute på marknaden, exempel på dessa är Hugo Boss, Emporio Armani, 
Ralph Lauren, Gant, Eton etc. Butiken Soda däremot tillhandahåller mindre kända 
varumärken så som Michiko Koshino, Rare etc.  
 
Produkten skall tillfredsställa kundernas behov eller nyttor och dessa kommuniceras ut i 
form av produktattribut, så som kvalitet, design, stil etc. Butiken Thomas väljer ut 
varumärken efter två viktiga attribut för butiken, vilka är kvalitet och god kännedom. 
Kvalitet i sig är ett viktigt attribut och det är nära sammankopplat till kundernas värde 
och tillfredsställelse (Kotler et al, 2005).  
 
Lindahls/Carlanders är en gammal aktör på marknaden och har därför byggt upp goda 
relationer med sina leverantörer. Vid val av varumärken som skall finnas i butiken så 
letar de efter ”det bästa”, därför att de anser att dessa varumärken kommer spegla deras 
varumärke. Här visar de ansvariga för butiken att de har god kännedom angående 
varumärken eftersom de vet att märkesprodukterna inne i butiken är oerhört viktiga för 
deras egna varumärke.  
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Soda är en butik som vill sticka ut lite från mängden och den startades just för att ägarna 
ansåg att det inte fanns någon butik i den stilen på hemmamarknaden. Därför har de valt 
att ta in lite ”udda” märken som vi nämnde ovan. Kotler et al (2005) menar på att det 
finns företag som väljer att gå efter sin egen stil och design som skall genomsyra 
produkten. På Soda är det lite omvänt med att det är deras produkter som genomsyrar 
butiken och dess stil, vilket vi anser är nära kopplat med det Kotler et al menar.  
 
5.3    Märkesidentitet 
 
Varumärkesidentitet är vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör 
det unikt (Melin, 1999). Den har en speciell förmåga eftersom den är immateriell och 
detta gör det svårt för konkurrenterna att kopiera. Detta uppnås om företaget kan 
individualisera och differentiera varumärket. Identitetsbärare är något som ett företag bör 
analysera fram för sitt varumärke. Thomas Roth på Thomas har tagit fram sitt varumärke 
genom att ha sig själv som en identitetsbärare, därför att han redan är känd i Halmstad 
som en modemedveten försäljare och genom att använda sig själv så menar han att det 
inger trygghet när kunder kommer och handlar. Hans logotyp är just hans ansikte och 
sedan texten Thomas, vilket vi tycker är fyndigt och utstrålar verkligen en 
individualiserad och differentierad stil eftersom den är så unik man kan bli. Detta 
stämmer även överens med Aakers (1996) teori där han menar på att ett företag bör se sitt 
varumärke som en produkt, en organisation, en person eller en symbol. De flesta företag 
väljer endast ett perspektiv men det finns även de som väljer flera. Thomas har kopplat 
sig själv och sin stil direkt till sitt varumärke, vilket Aaker (1996) skriver om att företag 
gör när det väljer att ha sitt perspektiv på ett varumärke som en person.  
 
Soda har ingen given identitet, inte i alla fall vad som framgick i vår intervju. Ägarna vill 
dock att deras varumärke skall förknippas med personlig service, unika kläder och att det 
skall vara trevligare shopping i en lite annorlunda miljö. Lindahls/Carlanders ville bygga 
vidare på det som de gamla butikerna gjorde och de kallar sin butik för en ”multibrand 
store” och de vänder sig till alla. De vill framföra en sorts personlighet samtidigt som de 
vill inge trygghet för kunderna för att de har ett välkänt varumärke.  
 
Något som ingen av butikerna har gjort är att skydda sitt varumärke genom någon form 
av patent. Melin (1999) menar på att man skall registrera sitt varumärke för att få någon 
form av varumärkesskydd.  
 
Den primära bäraren brukar oftast vara varumärkets namn (Melin, 1999). Namnet bör 
väljas strategiskt och det finns två sätt; antingen väljer företaget ett namn som har någons 
sorts innebörd eller koppling till något, eller så väljer de ett fantasinamn. Thomas Roth 
valde sitt eget namn för sitt varumärke eftersom att hans namn var välkänt sedan innan i 
modekretsarna. Han hänvisar till sin tid som försäljare på andra butiker där kunderna ofta 
nämnde hans namn och inte butikens när de var och handlade där. Thomas ansåg det 
därför naturligt att döpa sitt varumärke och sin butik efter sig själv. Ett namn med 
innebörd ger fördelar för kommunikationen med konsumenter skriver Melin (1999). 
Detta speglar även Lindahls/Carlanders som funnits i över hundra år och är gamla 
familjenamn som idag förknippas med herrmode i Halmstad. Vid sammanslagningen av 
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de två butikerna så valde de att behålla båda namnen eftersom båda spegla en sorts 
personlighet som de ville ha kvar för sin butik, och även båda hade sina kundkretsar. 
Både Lindahls/Carlanders och Thomas har fördelar eftersom man i litteraturen (Melin, 
1999) skriver om att det är viktigt att namnet skall kunna särskiljas och det skapar bättre 
förutsättningar mot imitation av konkurrenterna.  
 
Soda har valt ett fantasinamn för sin butik efter en Asien resa. Där så var båda ägarna 
inne i en butik som de beskriver som speciell och annorlunda och den känslan ville man 
skapa i sin egen butik, som också fick sitt namn från butiken i Asien. Melin (1999) menar 
på att vid valet av ett fantasinamn så finns det risk att det tar längre tid att arbeta in 
namnet hos konsumenterna, vilket i sin tur kan leda till större resursförbrukningar än om 
man valt ett namn med en innebörd.  
 
5.4    Kärnvärde 
 
Melin (1999) beskriver kärnvärde som de faktorer som företaget innehar och använder 
för att ge en uthållig differensfördel. De värden som skapas för kunden och för företaget 
utgör kärnvärden och är enligt Kotler et al (2005) varumärkets mest hållbara mening. 
Melin (1999) förklarar vidare att företagets kärnvärde bör vara kommunicerbart, unikt 
och därigenom svårimiterat. Företaget bör därför fokusera på kundernas behov i första 
hand när man funderar kring sitt kärnvärde. 
 
Personlig service är något som är genomgående svar hos alla tre butiker när det gäller 
värderingar. Att kunderna ska känna sig väl bemötta och få den hjälp de behöver anser 
samtliga butiker vara viktiga aspekter vid kundmötet. Eftersom dessa butiker är små blir 
miljön i butiken personligare och detta nämner till exempel Soda som en av deras 
viktigaste värde för sina kunder. Thomas förklarar att han har för avsikt att kunna 
tillfredställa alla kunders önskemål i sin butik, mycket tack vare att han erbjuder 
måttbeställningar till sina kunder. Det är endast leverantören som sätter gränserna, 
förklarar Thomas. Att kunden ska vara i fokus gäller som regel även hos 
Lindahls/Carlanders och butiken ser som en viktig poäng att inte få en ”snobbstämpel” 
som skrämmer kunderna. Här ska alla vara välkomna poängterar Lindahls/Carlanders och 
detsamma säger Soda och Thomas. Att kunden hamnar i fokus och att denna syn blir till 
ett kärnvärde är precis det som Melin (1999) i sin teori. 
 
Lindahls/Carlanders beskriver att kvalitet är den faktorn som butiken vill bli förknippad 
med och anser att detta är den viktigaste delen av deras kärnvärde. Exemplet som Ziegler 
berättar om där en kund direkt får en ny vara när denne har ett klagomål visar på deras 
stora ambition att varorna skall hålla en hög kvalitet. Även om kvalitet som definition är 
en tolkningsfråga beroende på vad kunden har för förväntning på varan, anser Ziegler att 
kunden som betalar för ett dyrt klädesplagg redan skapat en bild av vilken kvalitet detta 
plagg ska hålla. Melin (1999) skriver att företaget ska kunna använda sitt kärnvärde som 
differensfördel och att detta värde ska vara svårimiterat. Ren kvalitet är svårimiterat då 
detta är en rent fysiskt aspekt där ett plagg med sämre kvalitet visar denna svaghet med 
tiden.  
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Thomas förklarar att hans butik endast tillhandahåller kläder som både håller hög kvalitet 
och därigenom ett högre pris. Han berättar också att varken han eller kollegan Håkan har 
något intresse av att köpa in några billigare varumärken då detta hade skadat det 
kärnvärde om kvalitet som butiken står för. Soda berättar att de också kräver en viss 
kvalitet hos de plagg som finns i butiken. De berättar också att de vid tillfälle varit 
tvungna att sluta sälja plagg från en viss leverantör som inte kunde upprätthålla den 
kvalitet de efterfrågade.  
 
Soda är den av de tre butikerna som anser sig vara unika dels genom vilka varumärken de 
köper in och dels genom den stil och känsla de vill förmedla. Melin (1999) nämner ordet 
unikt som en av de tre aspekter som ett kärnvärde bör innehålla. Att vara unik ser butiken 
Soda som en fördel och vi tolkar det som en differensfördel då deras mål med butiken var 
att tillhandahålla något som inte fanns på den lokala marknaden. 
 
5.5    Positionering 
 
När Melin (1999) skriver om positionering så poängterar han betydelsen av att 
positionera varumärket internt innan man försöker positionera det hos konsumenterna. 
Alla medarbetare i organisationen måste då ha en uppfattning om vad varumärket står för, 
hur det skall relateras till andra varumärken som butikerna har och hur skiljer sig 
varumärket relativt från konkurrerande varumärken. I butiken Thomas så finns det bara 
två stycken som jobbar och sköter butiken, och dessa två känner varandra mycket väl. 
Thomas Roth förklarar att de har spenderat mycket tid med varandra och har utvecklat 
samma syn på hur man skall sköta butiken och vad man värderar.  
 
Lindahls/Carlanders är som sagt en gammal butik och i den vet alla medarbetare hur man 
skall se på de olika sakerna som Melin (1999) har skrivit i sin teori på den interna 
positioneringen. Ziegler berättar att han anser att det är väldigt viktigt att alla medarbetare 
vet sådana här saker för att inte förstöra imagen för butikens varumärke. Han menar att 
personalen måste veta vad de säljer och jobba för att vårda det etablerade varumärket, 
och inte bara sitt utan även de som tillhandahålls i butiken.  
 
Sodas ägare är unga och oerfarna i branschen relativt till de andra butiksägarna, men har 
trots allt en klar syn på hur de vill positionera sitt varumärke hos konsumenterna. De vill 
vara en butik som skall passa alla och som gör det lite personligt för varje kund. Det 
måste helt enkelt passa för kunden menar Johansson på Soda. Kotler et al (2005) skriver 
just att ett företag inte bara skall försöka positioner sitt namn hos konsumenterna, utan 
det skall även finnas ett antal faktorer som kan vara viktiga att se på. Thomas Roth vill att 
kunderna skall tänka på två viktiga faktorer när de tänker på butiken Thomas, och dessa 
är kvalitet och service. På Thomas får varje kund tid att, genom samråd med antingen 
Håkan eller Thomas, välja ut kläder som passar kunden. Den personliga servicen 
genomstrålar tanken med butiken Thomas. Kotler et al (2005) menar också på att ett 
företag kan positionera en faktor som kan vara ett värde som kunden väljer att köpa, och 
här finns värdet i den personliga servicen.  
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Kvalitet är viktigt hos Lindahls/Carlanders och man vill förmedla detta till kunderna, och 
det är något som butiken vill bli förknippade med i kundernas medvetande eftersom det 
är varumärkets kärnvärde.  
 
5.6   Marknadskommunikation 
 
När det gäller marknadskommunikation skriver Melin (1999) att märkesuppbyggande 
reklam är den viktigaste formen av marknadskommunikation. Vidare förklarar han att 
denna reklam ger upphov till konkurrensfördelar. Reklam är något som alla tre butiker 
arbetar med och alla har valt lokala tidningar såsom Hallandsposten. Tidningarna Frotté, 
Entré och Image är andra exempel som nämns. De har dock olika åsikter kring just denna 
sorts reklam. På Soda anser ägarna att annonser i Hallandsposten kostar för mycket. 
Thomas håller med om kostnaden, men anser dock att dessa kostnader lönar sig i längden 
och han poängterar att man inte får snåla med marknadsföringen. Lindahls/Carlanders 
säger att de lägger mycket pengar på annonser i lokalpressen, men säger inte att de tycker 
det är för dyrt. 
 
För att återkoppla till föregående del om positionering så anser Melin (1999) att ett 
företag, när det vill kommunicera med marknaden, bör överföra sitt 
positioneringskoncept till ett kommunikativt budskap. Melin (1999) skriver att företagets 
kärnvärde bör märkas i marknadskommunikationen och Van Riel (1995) förklarar att ett 
företags mål med marknadskommunikationen bör vara att informera, övertyga, förstärka 
och skapa en image. Den image som vi tolkar att butikerna vill förmedla blir då en 
kombination av deras kärnvärden och positionering. Därmed är det viktigt att dessa 
kärnvärden och positioneringen hos företaget är genomtänkt så att denna bild kan 
kommuniceras vidare genom till exempel reklam. 
 
Thomas anser hans butik skall positioneras med två huvudbegrepp, nämligen kvalitet och 
personlig service. Den kvalitet vi anser att han förmedlar genom sin 
marknadskommunikation är de produkter och varumärken han och Håkan väljer att ha i 
butiken. Den personliga servicen kopplar vi till den personliga reklam butiken väljer att 
ha i sina annonser då det är Thomas och Håkans ansikten som pryder annonsen. Thomas 
nämner dock att den marknadskommunikation som han anser vara den bästa är word-of-
mouth. Han anser att denna kommunikation förmedlar många fler känslor än en annons 
någonsin kan göra.  
 
Butiken Lindahls/Carlanders har valt att sponsra lokala sportevenemang till exempel 
Halmstads BK på Örjans Vall och detta anser vi ger en bra bild av företaget samtidigt 
som det kommunicerar med potentiella kunder. Vidare har butiken valt att skicka ut 
kataloger från sina leverantörer till kunder. Denna direktreklam ger kunderna en försmak 
av de välkända varumärken som butiken väljer att ta in och trycker ytterligare på butikens 
kärnvärde om kvalitet. Butiken anser att varje kommunikationstillfälle ger möjlighet att 
behålla och stärka imagen och därför är det så viktigt att ge ett enhetligt budskap. 
 
Soda förklarar att de genom att ha en enhetlig standard på all kommunikation med 
marknaden bibehåller sin samma känsla till kunderna. För att ytterligare stärka denna 
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känsla att kunderna handlat i butiken och att detta tillfälle är lite speciellt har ägarna valt 
att köpa in dyrare varukassar för den unika känslans skull.  
 
5.7    Intern märkeslojalitet 
 
Melin (1999) skriver om Trademark management och menar på att det ska vara ett 
varumärkesskydd som skall kunna avvärja både interna och externa hot. Detta tycker vi 
faller samman lite med frågan om positioneringen inom företaget. Thomas Roth på 
Thomas menade att det är endast han och Håkan som jobbar där och då de tänker i 
samma banor och för diskussioner dagligen så finns det en väl inarbetad tanke om 
varumärket som de representerar. Detta leder vidare i Melins (1999) teori där han 
fortsätter att skriva att ett starkt varumärkesskydd utvecklas genom att alla i 
organisationen är medvetna om det kollektiva ansvaret för varumärket. Soda däremot 
visste inte riktigt hur man ska agera i sådana här situationer utan förklara mer att om de 
skulle anställa någon så skulle den personen få lära sig vad varumärket innebär och hur 
man skall jobba med det. Lindahls/Carlanders säger att de är alla väl inkörda i butikens 
strategi, att de vet vad varumärket står för och hur man skall förmedla det till sina kunder. 
Ziegler menade att detta var väldigt viktigt för att inte förstöra den imagen de har byggt 
upp och för att vårda det etablerade varumärket.  
 
Identity management är mindre viktigt för våra undersökningsföretag eftersom de inte 
producerar sina produkter själva, men det fanns en viktig faktor här som är värd att ta upp 
och det är äganderätten till sitt varumärke. Melin (1999) beskriver den som den viktigaste 
förutsättning tillsammans med en full kontroll över varumärket. Inget av våra 
undersökningsföretag har valt att skydda sitt varumärke och orsakerna är lite blandade 
exempelvis för dyrt, namnkombinationen är ovanlig etc.  
 
För att lyckas med image management så bör företag genomföra undersökningar som 
avser att undersöka faktorer som anses var viktiga för varumärkesidentiteten och 
produkterna (Melin, 1999). Lindahls/Carlanders genomför undersökningar genom 
stickprov med jämna mellanrum, och de menar att man gör detta för att se om företaget 
jobbar rätt och om kunderna tycker att butiken är på rätt spår. Thomas har inte genomfört 
något utav detta slaget och menar på att det är lite av butikens svaghet. Temakvällar 
däremot har det funnit men det finns en del att jobba på där menar Thomas Roth. En 
inbunden gästbok är nästa projekt på den här banan för butiken och där hoppas de på att 
knyta flera kontakter med sina kunder. I den boken kommer kunderna även att få fylla i 
vad de tycker är bra och dåligt med butiken.  
 
Soda genomför inga undersökningar av sådana här slag och ett riktigt konkret svar på 
varför fick vi inte heller. De speglade på en annan sak i den här delen och det är om 
kunderna speglar sig själva med varumärket. Soda har ingen speciell personlighet som de 
vill förmedla men menar på att det är roligt om kunderna känner någon koppling mellan 
deras stil och varumärket Soda. Lite temakvällar har de också ordnat ibland.  
 
Sista ingrepp i den här delen är hur man handskas för att behålla en bred bas av 
märkeslojala kunder. Det är alltså loyalty management (Melin, 1999). Vi kommer även 
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här in på lite tidigare avsnitt med märkesuppbyggande reklam, men här finns en annan 
sak som är viktig och det är om och hur man belönar märkeslojala kunder. Det är väldigt 
viktigt eftersom ett företag kan inte kontrollera lojaliteten men det kan styra den genom 
åtgärder så som belöning (Melin, 1999). Thomas Roth anser att det inte är viktigt att ha 
rabatt på sina kläder och undviker helst att ha det i sin butik. Varför den här tanken fick 
vi inget svar på men han påpekade dock om att ibland så får vissa lojala kunder någon 
form av rabatt. Soda belönar sina kunder med rabatt och temakvällar och anser att de får 
positiv respons av dessa.  
 
Lindahls/Carlanders har en kundklubb och det är genom den här som de belönar de lojala 
kunderna, då beroende på hur mycket kunden handlat för. Den här kundklubben finns 
först och främst till för att bygga upp en kundkrets som känner till varumärket väl.  
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6. Slutdiskussion 
 

I detta avslutande kapitel besvaras frågeställningen; Hur bygger små lokala företag upp 
sitt varumärke? Vi  som utfört studien drar våra slutsatser och presenterar vad vi kommit 
fram till utifrån den information som tagits upp i uppsatsen.  
 
Efter en genomgående analys av företagen och hur teorin stämmer överens med empirin 
så har vi kommit fram till en del slutsatser. Företagen som jobbar på samma marknad är 
trots allt väldigt olika i sitt tillvägagångssätt. Faktorer som vi tror bidrar till detta är 
primärt erfarenhet, vilket märks tydlig i fallet Soda som sticker ut mest av företagen. På 
vissa frågor var det lite svårt för respondenterna att svara och det verkade som att det inte 
egentligen fanns någon strategi som man tagit fram eller ens i vissa fall tänkt på. Detta 
kan grundas på att det är ett ungt par som driver sitt första företag.  
 
Personerna bakom Lindahls/Carlanders och Thomas är däremot ganska erfarna och har 
en del år på nacken inom branschen. Detta märks dels genom deras svar där de hade klara 
riktlinjer på hur man jobbar och vad som är viktigt att tänka på vid 
varumärkesuppbyggnad. 
 
Thomas och Håkan på Thomas har fokus på hur de ska jobba och vi tycker att de följer 
stegen i modellen bra. De jobbar mycket med den personliga servicen och välkända 
varumärken. Varje kund som kommer in på Thomas ska få en bra service av personalen 
och känna att det finns något där för honom. Tankesättet i organisationen flyter på utan 
problem och en bidragande orsak till detta är att det endast är två personer som jobbar 
där, dvs. Thomas och Håkan. Kundrelationer är väldigt viktiga men de har varit lite 
dåliga på det, så det är en betydande del som de borde jobba på. Planer för nya koncept 
på den delen finns. Erfarenhet är verkligen inget som saknas här och vi märkte direkt när 
vi satte oss ner för att prata att den här personen kan sin grej.  
 
Studien har visat att det finns tydliga strategier för hur företaget arbetar och de fokuserar 
på ett visst segment, vilket är bra för ett företag utan stordriftsfördelar. Deras strategi kan 
kopplas till fokuseringsstrategin eftersom de inte vänder sig till hela marknaden. De 
försöker hitta sin nisch och har i dagsläget klarat sig väldigt bra på grund av att de 
tydliggör detta. Thomas är en butik som fokuserar på kläder av hög kvalitet med en 
väldigt bra personlig service.  
 
Lindahls/Carlanders är en gammal butik, som framgått i uppsatsen, och redan innan vårt 
besök där så anade vi att den här butiken kommer vara den som har de mest utarbetade 
strategierna. Det visade sig att vi hade rätt. Alla i organisationen har väldigt klart för sig 
vad de jobbar med och hur de ska jobba med det egna varumärket.  
 
Varumärket lever på sin kännedom här i Halmstad och det vi kom fram till för just detta 
företaget är att de inte jobbar med en uppbyggnad längre utan vi skulle mer vilja kalla det 
för vårdnad av sitt varumärke. Deras strategier var mycket mer inriktade på att bevara 
den image som varumärket har på marknaden och det var inte exakt det vi sökte efter, 
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men vi kan ändå dra likheter med uppbyggnaden och vårdnaden för vi finner strategierna 
väldigt lika.  
 
Kvalitet var den viktigaste faktorn för Lindahls/Carlanders och det märks direkt i första 
steget i modellen där de väljer att köpa in endast välkända varumärken, där tryggheten för 
kvaliteten finns. Att de sedan har klara svar på alla delar i modellen visar på att här 
genomsyrar erfarenheten väldigt mycket som i fallet Thomas.  
 
Lindahls/Carlanders har tydliga strategier för hur de skall handskas med konkurrensen 
och här visas det tydligt att företaget har klarat sig på grund av sin nisch/fokusering på ett 
visst segment på marknaden. Fokusering ligger på att erbjuda kvalitativa kläder och det 
framgår i företagets kärnvärde.  
 
Soda, som var den butik som vi minst kände till, visade sig vara den mest unika i studien. 
Att vi tyckte det redan när vi kom in i butiken, så verkar det som att ägarna har gjort sitt 
jobb ganska bra för det är just unika de vill vara. Unikt och personligt speglar deras 
varumärke och det är så de vill jobba med sitt varumärke. Ägarna i sig hade inga klara 
utarbetade riktlinjer som de följde för att bygga upp sitt varumärke. De visste på ett 
ungefär vad som de skulle göra men för oss så verkade det som att det saknades lite 
branscherfarenhet. Det var just det arbetet med att bygga och vårda sitt varumärke som 
studien visade på brast lite hos Soda. Studiens modell kan tillämpas även i det här fallet 
men vi skulle vilja se mer klara svar på hur och varför man gör vissa saker. Trots detta så 
var de på det klara att personlig service är viktigt för en sådan butik om de ska kunna 
bygga upp ett varumärke.  
 
Soda kommer säkerligen inom en snar framtid att få försöka konkretisera sina strategier, 
enligt studien, ifall de skall klara sig på marknaden. I de andra två fallen, och speciellt i 
Lindahls/Carlanders, har det visat sig att det viktigaste för dessa små företag är att ha en 
klar utarbetad strategi och då helst fokusera sig på ett visst segment, ex kundsegment. Att 
konkurrera med pris har inte visat sig vara något som företagen vill tillämpa.  
 
Några faktorer som nämndes hos varje butik som de jobbar med för att bygga upp sitt 
varumärke, som vi kan se som centrala slutsatser för den här studien är; 

• Personlig service 
• Kvalitet 
• Unikt 

Dessa tre faktorer är det som är viktigast att fokusera sig på ifall de vill klara sig på en 
marknad där det idag finns stora aktörer.  
 
Studien har visat att modellen som vi tagit fram varit någorlunda bra, men vissa ändringar 
skulle behöva göras, som att plocka bort några bitar som vi senare i undersökningen fann 
irrelevanta. Vidare borde modellen utvecklas mot att passa ”multibrand stores” som vi 
tycker är en bra beskrivning på våra undersökningsföretag. De delar som tar upp just 
speciella tankar kring producerande företag som äger sina märkesprodukter som produkt 
och varumärke är de som vi avser inte har sin plats i modellen. Det försökte vi ändra i 
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teorin och vissa delar togs bort men att ytterliggare ändringar behövs göras är något som 
den här studien kommit fram till efter studiens gång. 
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7.     Rekommendationer till vidare forskning 
 

Här nedan följer några rekommendationer till vidare forskning inom samma ämne men 
med andra syften och problem som vi finner intressanta. Dessa kan vara något som vi 
efter vår forskning kommit fram till att det saknas eller att det hade varit av intresse för 
att kunna dra mer rättvisande slutsatser.  
 
Vi skulle tycka att det hade varit väldigt intressant att forska vidare på snarliknande 
varumärken och då även studera ur konsumenternas synvinkel. Då hade man kunnat dra 
fram slutsatser om konsumenter har samma uppfattning som varumärkesägarna och vad 
som skiljer de åt. 
 
En annan intressant sak hade varit att forska över tiden för ett varumärke och se hur man 
jobbar för att just vårda och behålla den imagen, som Lindahls/Carlanders i vår studie 
visat sig göra. Men då jämföra med andra äldre varumärken som hållit sig starka över 
tiden. Har deras strategier skiljt sig mer från de som bygger upp ett varumärke. Här har vi 
fått ett svar i vår forskning men för ett mer rättvisande svar hade vi gärna sett flera 
företag som undersöks.  
 
Den sista rekommendationen är att se hur stora kedjor inom modebranschen jobbar med 
att bygga upp sina varumärken och då jämföra med små lokala företag, liknande de i vår  
studie. Vad skiljer dem åt och varför jobbar de olika, om de nu gör det.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur bestäms vilka leverantörer/varumärken som ni köper in? 
• Vad står dessa varumärken för?  
• Vilka behov tillfredsställer dessa produkter? 

2. Identitetsbärare kan vara en symbol, logotyp, kommuniktation och en förpackning 
etc (Melin, 1999). Anser ni att ni har en specifik identitetsbärare, och i så fall vad? 

• Vad står ert varumärke för? 
• Kan man koppla det till någon sorts personlighet? 
• Hur uppkom namnet på ert varumärke? 

3. Har ert företag några specifika värderingar och hur har man arbetat fram dessa? 
• Finns det någon värdering som väger tyngst och ligger närmast företagets 

strategi? 
• Kan man kalla det för företagets kärnvärde? 

4. All medarbetare i organisationen skall veta vad varumärket står för, hur det skall 
relateras till andra varumärken som företaget har och vad som skiljer varumärket 
relativt till konkurrenternas varumärke. Hur ser det ut i er organisation, och vilka 
åtgärder tar man för att få detta att fungera? 

5. När man talar om Positionering i litteraturen så menar man att skaffa sig en plats        
konsumenternas medvetande för sitt varumärke. Då väljer man oftast att förmedla 
en faktor som man vill att företaget ska bli igenkänt med. (ex företagets 
kärnvärde). Hur väljer ni att postioner ert varumärke? 

6. Hur kommunicerar ni ut ert varumärke till konsumenterna? 
• När ni kommunicerar ut varumärket väljer ni då att uttrycka er på ett 

enhetligt sätt? Varför ja/nej? 
7. Har ni valt att skydda varumärket? Varför ja/nej? 
8. En konsument som köper en märkesprodukt skall ha en uppfattning om 

varumärke som i hög grad skall vara samma som den som utvecklar 
märkesprodukten (Melin, 1999).  

• Anser ni att konsumenterna på något sätt skall förknippa sig själva med ert 
varumärke? Varför, och gör ni några undersökningar för att ta reda på om 
de gör det? 

• Lojaliteten, hos kunderna, kan inte företaget kontrollera utan endast 
försöka styra genom exempelvis att investera i märkesuppbyggande 
reklam (Melin, 1999). Hur gör ert företag när det skall investera i reklam?  

• Brukar ni belöna lojala kunder med exempelvis rabatter, temakvällar etc? 
9. Slutligen om ni fick beskriva ert varumärke med tre ord, vilka skulle ni välja då?  

Och tror ni att kunderna skulle välja liknande ord? 
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