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SAMMANFATTNING  
 
 
 
I dagens konkurrensutsatta värld, med snabba teknologiska förändringar är inte en överlägsen 
produkt längre en garanti för ett företag att nå framgång. Dagens företag måste istället bygga 
upp starka, konkurrenskraftiga och differentierade varumärken för att lyckas på marknaden.  
Detta har resulterat i att varumärket med dess emotionella värden och symboliska mening, har 
blivit det allra viktigaste konkurrensmedlet för företagen. Varumärket har därigenom under de 
senaste decennierna gått från att vara en del i marknadsföringsprocessen till att bli den klart 
viktigaste komponenten för företagen. Vikten av att bygga upp starka varumärken är en 
utveckling som kommer att fortsätta öka i framtiden. Det ställs därför höga krav på dagens 
företag som på kort tid vill bygga upp ett starkt och framgångsrikt varumärke. Vårt syfte med 
studien är att undersöka hur den varumärkesuppbyggande processen egentligen går till vid 
byggandet av ett starkt varumärke.  Detta resonemang mynnar ut i vår problemformulering: 
Vad krävs för att på kort tid bygga upp ett starkt varumärke inom en etablerad bransch? 

 
Denna studie är genomförd med en kvalitativ metod, där en deduktiv forskningsansats har 
använts. Undersökningens upplägg har varit av intensiv karaktär i form av en fallstudie. Det 
empiriska resultatet grundas på fyra telefonintervjuer med ett företag, verksamt inom 
kosmetikabranschen. Intervjurespondenternas positioner i företaget var pressansvarig, 
produktutvecklings och inköpsansvarig, butikschef samt en butiksanställd. 
 
Studiens resultat visade att det är av stor vikt att företag bygger upp en stadig grund att arbeta 
utifrån vid byggandet av ett starkt varumärke. Denna grund består av olika delar såsom en 
stark vision som alla i organisationen kan sträva mot, en välutvecklad handlingsplan, goda 
kunskaper inom verksamhetsområdet, förmågan att hålla fast vid organisationens kärnvärden, 
märkesinnehavarens lojalitet till varumärket samt en vilja att hela tiden våga gå sin egen väg. 
Studien har även påvisat att faktorer som symbolismens roll, det unika i varumärket och 
förmågan att placera varumärket i kundens medvetande, är viktiga beståndsdelar vid denna 
process. Studien visade även hur viktigt det är att på ett fördelaktigt sätt förmedla ut 
varumärkets budskap och existens till konsumenten. Om ett företag lyckas att kombinera 
dessa faktorer kan det resultera i att man på kort tid kan bygga upp ett starkt varumärke i en 
etablerad bransch.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OMNÄMNANDEN  
 
 
 
Nu när sommaren närmar sig är det dags att sammanfatta den  
här tiden av kandidatuppsatsskrivandet. Det är alltid med en viss  
nostalgi man såhär i efterhand ser tillbaka på en spännande period 
som precis har tagit slut. Våren 2008 har inte i alla avseenden varit så  
som vi hade föreställt oss att den skulle bli. Det var svårt att förstå när vi  
satt och planerade i januari vilken process vi var i färd med att påbörja.  
För kandidatuppsatsen har verkligen varit en process olik de flesta andra  
som vi såhär i efterhand är väldigt glada för att vi har haft möjligheten att  
delta i. Arbetet av denna uppsats har för oss varit som en bergochdalbana  
som har kantats av mycket arbete, stunder av frustration, kunskap, sena kvällar  
men också mycket glädje och skratt. Det är med en viss sorg men framförallt      1  
stolthet som vi nu anser vårt arbete som färdigställt. 
 
Vi är väl medvetna att denna studie inte hade kunnat bli det den blev, om vi inte hade haft 
personer runt oss som har stöttat och hjälpt oss under resans gång. Om vi börjar med de 
utanför skolan så vill vi först och främst tacka våra respondenter, Linda Bentefour och Greta 
Sjöbom på Make Up Store. Deras vänliga bemötande, kunskap och hjälpsamhet har varit 
mycket viktiga inslag i vår uppsats. Vi vill även tacka de två Make Up Store butikerna som 
anonymt ställde upp på intervjuer och som tog sig tid, samt var mycket hjälpsamma och 
trevliga. Utöver dessa vill vi också passa på att tacka våra familjer som har varit där för oss 
och stöttat oss under denna delvis turbulenta period.  
 
Av dem som har hjälpt oss i skolan så går våra tankar till opponent grupperna som har gett oss 
mycket tips och förslag på hur vår uppsats skulle kunna bli bättre. Deras hjälp har varit ett 
givet inslag i skrivandet av denna rapport. Vi vill även skänka ett stort tack till vår handledare 
Pia Arborelius för att hon har låtit oss arbeta fritt under skrivandets gång och hjälpt oss att 
komma på rätt väg igen, när vi har sladdat lite. En annan grupp som förtjänar ett tack är våra 
kära klasskamrater som via många givande diskussioner har hjälpt oss till färdigställandet av 
studien.  
 
Till slut vill vi även passa på att tacka varandra för ett mycket gott samarbete men framförallt 
allt stödet och alla skratten som har gjort skrivandet mycket lättare och roligare.   
 
 
Tack  
  
Halmstad den 15 maj 2008 
 

 
________________         ________________ 
Magnus Forsström           Lisa Jansson 
magnus_forsstrom_magnus@hotmail.com      lisajansson@hotmail.com  
 

                                                 
1 http://www.makeupstore.se/sesv/products/ 
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet så kommer författarna att redogöra för bakgrunden till 

problemformuleringen som denna kandidatuppsats ligger till grund för. Denna del kommer 

även att innehålla uppsatsen syfte och problemdiskussion samt de avgränsningar som 

författarna har beaktat.    

 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Det moderna varumärket utvecklades i USA och Storbritannien redan under 1800-talets 
senare hälft som en följd av den industriella revolutionen2. Under denna tid men även långt 
senare kretsade företagets framgång kring produktinnovationer samt överlägsenhet i 
tillverkningen. Effekten av detta blev att företag började med massproduktion, 
massdistribution samt masskommunikation, faktorer som än idag är avgörande för framgång3. 
Konkurrensen och det ökade utbudet gjorde att marknadsplatser, gårdfarihandel samt 
handelsmän ersattes av detaljhandeln. För att särskilja sig från konkurrenterna och skapa 
associationer till sin produkt marknadsförde fabrikanterna nu sina varor under sina egna eller 
konstruerade varunamn där många av dessa lever kvar än idag, som till exempel American 
Express och Coca-Cola4.  
 
1950 och 1960- talen var fabrikanternas guldålder vilket var en direkt följd av efterkrigstidens 
ekonomiska optimist samt ökade marknadsföringsinsatser. Ytterligare en faktor som stärkte 
deras ställning var introduktionen av självbetjäningsbutiker. Detta skapade helt nya 
möjligheter att konkurrera med märkesvaror då fabrikantmärkena fick direktkontakt med 
slutkonsumenten5.   
 
I slutet av 1960-talet och början på 1970-talet förändrades konkurrenssituationen på 
marknaden. Allt fler industri och handels företrädare insåg nu det ekonomiska värdet i att ha 
ett varumärke som kommunicerade med kunden och därigenom framhävde produkternas 
egenskaper och företagets personlighet. Tankesättet resulterade i det vi idag kallar för 
branding6. Detaljisterna började som en följd av detta att lansera egna varumärken (the Battle 
of the brands) som nu konkurrerade öppet med fabrikörernas etablerade märken7.  
 
Förutsättningarna för märkesprodukter förändrades successivt under 1980-talet och 1990-talet 
som ett resultat av minskade produktskillnader, ökade mediekostnader samt att aktörerna på 
markanden i större grad än tidigare slogs samman8. Det var även under 1980-talet som man i 
ännu större grad än tidigare insåg att varumärket var en stor finansiell tillgång för företaget. 
Detta gjorde att man nu på allvar började ta tillvara på de abstrakta tillgångarna och de 

                                                 
2 Melin, 1999    
3 Hart, S & Murphy, J. (1998). Brands: The new wealth creators. Macmillan press ltd.1, 1-11 
4 Melin, 1999 
5 Melin 1999 
6 Holger & Holmberg, 2002 
7 Melin, 1999 
8 Urde, 1997 
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visuella budskap som varumärket förmedlar 9. Därmed ansågs varumärket alltmer som ett 
konkurrensmedel och det blev svårare att enbart konkurrera med den fysiska produkten10. 
 
Flertalet av dagens framgångsrika företag ser varumärket som en av de viktigaste faktorerna 
för företaget om inte det viktigaste för att lyckas11. En överlägsen produkt är inte längre en 
tillräcklig garanti för framgång, då den teknologiska utvecklingstakten gjort att 
produktlivscykeln förkortats12. Detta är ett direkt resultat av att företag får allt svårare att 
konkurrera med kvalitet i samma utsträckning som tidigare, samt att få företag är villiga att 
minska sina marginaler genom att konkurrera med priset. Varumärken som helhet har genom 
detta blivit ett allt viktigare konkurrensmedel13.  
 
Dagens marknad med små produktskillnader gör att företagen måste bygga upp starka, 
konkurrenskraftiga och differentierade varumärken. Detta har lett till att dagens konsumenter 
inte längre enbart prioriterar produkters funktionella fördelar utan deras emotionella värde och 
symboliska mening14.  

 

”In the 21:st century, branding will ultimately be the 

only unique differentiator between companies”
15

 

 
 
1.2 Problemdiskussion 

 
Hur kommer det sig egentligen att konsumenter är beredda att betala det mångdubbla priset 
för en produkt gentemot en annan, när de har exakt samma funktion?  
 
”Om inte marknaden känner till att en produkt är bättre än konkurrenterna eller inte förstår 

varför den kostar mer så kommer de heller inte att var villiga att betala mer för den”16  
 
Svaret på frågan ligger i de värden vi förknippar med de olika varumärkena. Med avseende på 
detta resonemang är det ytterst viktigt för företagen att tydligt profilera sig med sitt varumärke 
gentemot konsumenten samt ställa sig frågan ”För vem skapar varumärket egentligen ett  

värde?”
17. Distributörerna har även en vilja att identifiera och differentiera sina produkter 

gentemot konkurrenterna, detta gör man effektivast genom att använda sig av varumärken, då 
detta är företagets ansikte utåt18 
 
Många stora företag har nått framgång genom att profilera sig på olika specifika sätt. Ett 
exempel är IKEA med gör det själv idén samt kopplingen till Sverige och svensk kvalitet. 
VOLVO är ett annat exempel med sin kända fokusering på kvalitet och säkerhet. Detta är 
exempel på två företag som har lyckats med sin profilering utåt och därigenom skapat sig 

                                                 
9 de Chernatony, L.  (1999). Brand managment trough narrowing the gap between brand identity and brand 
reputation. Journal of marketing, 15 (1), 157-179  
10 Urde, 1997 
11 Aaker, 1995 
12 Melin, 1999 
13 Aaker, 1995 
14 Urde, 1997 
15 Melin, 1999 
16 Melin, 1999 
17 Melin, 1999 
18 Apéria & Back, 2004 
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starka varumärken. Aaker menar att värdet på varumärket i stora företag kan ha ett värde som 
är högre än hela företaget19. Detta visar den viktiga betydelsen av ett starkt varumärke.  
 
Varumärket som konkurrensmedel har haft en stark utveckling under de senaste två 
decennierna. Det har gått från att vara en del i marknadsföringsprocessen till att bli den klart 
viktigaste komponenten för att konkurrera med andra företag. Ett framgångsrikt varumärke 
anses vara en hållbar konkurrensfördel som ska vara unik och svår för konkurrenterna att 
imitera. Har man ett starkt varumärke så betalar konsumenten för något mer än bara 
produkten.  Det blir därför viktigt att märket förknippas med positiva associationer. Centralt i 
sammanhanget är att fylla målgruppens behov samtidigt som företaget måste förknippas med 
anseende och förtroende20. Varumärket och dess budskap ger företagen en möjlighet att skapa 
ett mervärde som gör att konsumenterna väljer just deras produkter framför konkurrenternas. 
Även om varumärket idag ses som det främsta verktyget för framgång får man inte 
underskatta den fysiska produkten. Det är omöjligt att bygga ett starkt varumärke om man inte 
har en bra produkt21. 
 

“A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by a 

customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be 

quickly outdated; a successful brand is timeless”
22

. 

 
I Sverige lanseras tusentals varumärken varje år (2007 registrerades 7447 stycken). I 
dagsläget finns totalt cirka 133000 registrerade varumärken i landet23. Många av dessa 
varumärken har svårigheter med att etablera sitt namn och märke, då redan etablerade 
varumärken har ett försprång och betraktas som effektiva inträdesbarriärer.  
 
Vikten av att bygga upp starka varumärken kommer i framtiden att fortsätta öka. Detta utifrån 
de rådande trenderna, där marknader blir allt friare samt att handelshindren ständigt 
minskar24. Även de kontinuerliga förändringarna i samhället där vi mer går mot 
självbetjäningstrenden är en faktor som gör, att det blir viktigare att skapa starka varumärken 
med högre igenkänningsfaktorer25. 
 
På vilket plan har vissa företag lyckats, där andra misslyckats? Melin menar att 
”..uppbyggnaden av starka varumärken i allmänhet är en kombination av både tur och 

skicklighet”
26

. Vad är det egentligen som gör att vissa företag lyckas bättre med att bygga upp 
framgångsrika varumärken än andra? Detta mynnar ut i vår problemformulering. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vad krävs för att på kort tid bygga upp ett starkt varumärke inom en etablerad bransch? 
 
                                                 
19 Aaker, 1995 
20 Urde, M. (2003). Core value-based coporate brand building. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1017-
1049 
21 de Chernatony, L. (2000). Added value: its nature, role and sustainability. European journal of marketing, 34, 
39-56 
22 http://www.palmpower.com/issues/issue199903/editorial0399001.html  
23 www.prv.se/Varumarke/Statistik/Fordjupad-statistik-for-nationella-varumarken/  
24 Breakstone, A. W. (1998). The brand advantage: Keeping the promise. World trade. 11 (9) , 66-67 
25 Berry, J. (1993). Brand equity. Brandweek. 34 (26), 20 
26 Melin, 1999 
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1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med studien är att beskriva och förklara den varumärkesuppbyggande processen, 
vilket kan resultera i ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
I denna studie kommer vi att fokusera på de övergripande delarna som ligger till grund för 
varumärkesuppbyggnanden. Vi kommer därmed inte att genomföra en processtudie av ämnet.  
Trots att företaget i vår studie är verksamt både på den globala, nationella och regionala 
marknaden så har vi valt att avgränsa oss till den svenska marknaden. 
 
 
1.6 Definitioner 
 
Starkt varumärke: Vi har valt att använda Doyles definition på detta begrepp. Ett starkt 
varumärke är att inneha en produkt/tjänst som möter konsumentens krav och som även kan 
leverera mervärden som tillfredställer konsumentens psykologiska behov. Genom dessa 
mervärden så anser kunden att varan är av högre kvalitet eller mer önskvärd än 
konkurrenternas produkter27. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Doyle & Stern, 2006 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 

 

I följande avsnitt kommer författarna av studien att presentera och behandla de teorier som 

utgör studiens referensram. Avsikten är att läsaren ska få en teoretisk grund för den empiri 

som kommer längre fram i uppsatsen samt skapa förståelse för ämnet. 

 

 

 
2.1 Vad ett varumärke är och inte är? 
 
Ett varumärke är inte enbart en logotyp eller en grafisk figur, även om en stark grafisk 
identitet bidrar till att öka varumärkets medvetenhet och kännedom. Ett varumärke är inte 
heller enbart ett smart minnesmärke, även om klara och definierade uttryck särskiljer 
organisationer. Varumärket är alltså så mycket mer än enbart dessa komponenter. Ett 
varumärke är alla de faktorer som gör organisationen till vad den är och vad den kan bli28. 

 

“Ett varumärke är i grund och botten en marknadsförares löfte att leverera en förutsägbar 

produkt och tjänsteprestanda”
29

 

 
Ett varumärke är laddat med olika typer av löften som kunden förväntas ta del av genom 
produkten eller tjänsten. Om varumärket uppfyller det krav som konsumenterna har, så skapas 
trovärdighet åt produkten eller tjänsten och de värden som är unika framhålls. Varumärket är 
en tillgång som är belägen i kundens medvetande och inte i företaget30. 
 
I Kotlers bok ” Principles of marketing” definieras ett varumärke som ett namn, en term, en 
symbol, en design eller en kombination av dessa funktioner. Dessa verktyg används för att 
särskilja varan eller servicen från konkurrenterna31.  Allteftersom skillnader i distribution och 
tillverkning har växt fram, har konsumenterna getts ytterligare en större möjlighet att välja. 
Detta har resulterat i att identifieringsgraden har blivit viktigare. Den moderna tappningen av 
varumärket är mer personlighetsanknyten. Det har därmed blivit allt viktigare med vad 
varumärket associeras med och hur det uttrycks32. 
 
I Sveriges rikes lag defineras varumärket i varumärkeslagen (1960:644)1§ . Här beskrivs ur 
det juridiska perspektivet vad ett varumärke är och de värden det står för.  
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord inbegripet 

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

förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet 

från sådana som tillhandahålls i en annan”
33

 

 
 
 
 
 

                                                 
28 Brown, V.E. (2007). Are you following the 4Cs of Branding? Nonprofit world, 25 (3), 11-13 
29 Keller & Kotler, 2006 
30 Keller & Kotler, 2006 
31 Kotler, 2005 
32 Arnold, 1993 
33 Sveriges Rikes Lag, 2007, Varumärkeslagen 1 § (1960: 644) 
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2.2 Varumärkets funktion och roll för märkesinnehavaren 

 
Varumärkets funktion för märkesinnehavaren är i grunden ett löfte till konsumenten, att 
leverera vissa bestämda egenskaper, fördelar, samt tjänster på ett konsistent sätt. Funktionen 
av varumärket byggs upp utifrån den samlade upplevelsen som varumärket ger. Denna 
upplevelse kan märkesinnehavaren förmedla genom till exempel medarbetare samt genom 
olika typer av kommunikation. Varumärket skapas och får styrka för märkesinnehavaren när 
dessa upplevelser har varit positiva. Det är därför viktigt att få alla medarbetare i 
organisationen att förstå att de avspeglas i företagets varumärke34. 
 
“A trademark identifies a product, a service, a corporation. A brand identifies a promise. It is 

more than a trademark. It is a trustmark of enormous value
35

.” 
 
Varumärket som funktion för märkesinnehavaren kan enligt Melin, Kotler och Uggla ses 
utifrån olika perspektiv.  
 
Melin menar att varumärket kan fungera som en informationsbärare som upplyser om 
produktens/tjänstens innehåll, kvalitet och pris. Denna information baseras huvudsakligen på 
de funktionella egenskaperna som produkten innehar och framförs sedan genom rationella 
argument. Han menar även att varumärket i sig kan ses och användas som ett 
konkurrensmedel. Ett starkt varumärke gör att konsumenten är villig att betala för något mer 
än bara produkten. Vidare menar Melin även att varumärket kan fungera som ett instrument 
som lyfter fram skillnader mellan olika märkesprodukter. Dessa skillnader kan grunda sig i 
produktens namn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung samt reklamens form och innehåll.  
Varumärket kan även fungera som en tillväxtgenerator. Ett företaget som uppnått ett visst 
mått av stabilitet som är grundat på en bas av lojala konsumenter, kan agera utifrån en 
styrkeposition på marknaden. Detta ger möjligheten att utvidga de inre värdena i varumärket 
genom exempelvis märkesutvidgning36. 
 
Enligt Kotler så kan varumärkets funktion för märkesinnehavaren innebära att företaget vill 
representera en viss kultur. Denna kan vara såväl geografisk som funktionell. Ett exempel är 
BMW som representerar den tyska kulturen. Denna kultur förknippas oftast med bra 
organisation och effektivitet. Varumärket kan även ha som funktion att avspegla en viss 
kategori av människor. Det kan tillexempel handla om att ett varumärke lyckas reflektera 
karaktären hos en viss persongrupp. Vidare menar Kotler att varumärket ska förmedla vissa 
värden till konsumenten. Detta är värden som företaget vill associeras med. Värdena kan både 
vara av emotionell och funktionell karaktär37. 
 
Uggla menar att varumärket fungerar som ett differentieringsinstrument som särskiljer 
produkterna från konkurrenterna. En differentieringsstrategi kan ske genom att ett företag 
fokuserar på pris, plats, produkt, påverkan eller kombination om dessa. En annan funktion 
som ett varumärke kan inneha är en hög identifikationsgrad. Detta innebär att det är lätt att 
känna igen företagets produkter, vilket underlättar för framtida återköp. Fördelen med denna 
metod är att man undgår att behöva påminna kunder om företagets existens. God 
varumärkesidentifikation bidrar även till en förenklad process vid introduktion av nya 
produkter. Uggla anser även att när företaget har lyckats att göra en klar och tydlig 

                                                 
34 Kotler 2005 
35 Uggla, 2001 
36 Melin, 1999 
37 Kotler, 2005 
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positionering av varumärket, så kommer detta bidra till en enklare segmentering. Detta gör att 
kunderna känner igen sig och kan därmed etablera en förtroende relation till varumärket38. 
 
 
2.3 Den strategiska varumärkesplattformen 
 
Den strategiska varumärkesplattformen beskriver ur märkesinnehavarens perspektiv den 
varumärkesuppbyggande processen. Modellen fungerar som ett verktyg för att bygga upp, 
utveckla och vårda ett starkt varumärke. Den består av sex begrepp som vardera representerar 
ett kritiskt steg i den varumärkesuppbyggande processen. Delarna är produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, märkeskommunikation samt intern märkeslojalitet. 
Modellen har sin utgångspunkt utifrån ett internt perspektiv i företaget39. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Den strategiska varumärkesplattformen (Melin, 1999) 

 

 
                                                 
38 Uggla, 2001 
39 Melin, 1999 
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2.3.1 Produktattribut 

Produktattributen ger oss information och visar oss vad det är vi får vid köp av en specifik 
produkt. Kunden skapar sig egna förväntningar om en viss produkt och värderar den beroende 
på hur stor betydelse ett speciellt eller en kombination av attribut har40. Produktattribut 
handlar även om att bygga in företagets kärnvärderingar i varumärket. Detta tankesätt skiljer 
sig från det traditionella design idén, då man enbart fokuserar på kosmetiska förändringar i 
produkten. För företag handlar det om att bygga in företagets värderingar i attributen. Detta 
för att konsumenten ska associera varumärket med det företaget vill förmedla41. 

Enligt Melin kan man dela in attributen i två huvudgrupper: produktutveckling och 
produktkvalitet samt förpackning och visuell identitet. Det attributet som man lägger mest 
vikt på i litteraturen är kvalitetsaspekten som är av stor betydelse för alla företag oavsett 
bransch. Den upplevda kvaliteten är inte alltid densamma som den faktiska. Detta resulterar i 
att konsumentens uppfattning av kvalitet har stor betydelse för en produkts eller märkets 
framgång42. 

Förpackningsdesign, färgsignaler samt logotyp är attribut som används för att visualisera 
produkten. Alla dessa produktattribut signalerar olika budskap till konsumenten vid köp 
processen. Förpackningen fungerar som produktens ansikte utåt i situationer där det är svårt 
för konsumenten att bedöma produktens egenskaper. Vid klargörandet av produktens visuella 
attribut, har logotypen stor betydelse, då denna är en del av det budskap företaget vill 
förmedla till konsumenten43. Den visuella utformning som symboler signalerar resulterar i att 
det blir lättare att känna igen dem. Symbolerna blir därmed värdefulla tillgångar för 
företagen44. 

För att ett företag ska kunna behålla sin kvalitets uppfattning bland allmänheten så är det en 
förutsättning att man bedriver kontinuerlig produktutveckling. Detta ger en möjlighet för 
varumärket att bibehålla sin styrka och attraktionskraft vilket leder till framtida försäljning45 

 
2.3.2 Märkesidentitet  
 

“Corporate identity is more than just 

an organisational mark or symbol of recognition.”
46

 

 

Vad som gör ett varumärke unikt, vad ett varumärke står för, samt vad som ger det mening 
brukar vanligtvis benämnas som varumärkets märkesidentitet47. Identitet utmärker även hur 
företaget tänker, känner, uppför sig samt samspelar med den externa världen via dess 

                                                 
40 Vriens M. & Hofstede, F. T. (2000). Linking attribute, benefits, and consumer values – A powerful aproach to 
market segmentition, brand positioning, and advertising strategy. Marketing research  
41 Urde, M. (2003). Core value-based coporate brand building. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1017-
1049 
42 Melin, 1999 
43 Melin, 1999 
44 Keller, 1998 
45 Melin, 1999 
46 Benedixen, M. & Abratt, R. (2007) Coporate Identity, ethics and Reputation in Supplier – Buyer 
Relationships. Journal of business, 76, 69-82 
47 Uggla, 2001 
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kunder48. Varumärkes identiteten ska även fungera som ett löfte till kunden. Detta löfte 
handlar om att leverera vissa egenskaper och fördelar som varumärket innehar inom en 
bestämd tidsram49.  

“Make sure your brand isn´t making promises it can´t keep”
50 

Begreppet har blivit allt viktigare som en följd av att skillnader mellan produkter har blivit 
mindre. Detta har sin grund i att produktattributen är relativt lätta att imitera, vilket resulterar i 
att företagen använder märkesidentitet som konkurrensmedel i allt större utsträckning. Syftet 
är även att förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna 51.  

I dagsläget så har symbolismens roll i marknadsföringen vuxit från dess ursprungliga funktion 
där den användes för att öka organisationens synlighet, till en position där symbolen fungerar 
som ett verktyg för att förmedla företagets kommunikationsstrategi52. Andra faktorer med mer 
historisk vikt för märkesidentiteten är bland annat produktens namn, ursprung, personlighet 
och distributionssätt53.  

Varumärkesidentiteten kan enligt Kapferer byggas upp ur sju olika källor, där alla på olika 
sätt ger strategisk mening och associationer kring varumärket. Dessa sju som uttrycker 
varumärkets identitet är produkt, varumärkets namn, karaktär, visuella symboler och 
logotyper, geografiska och historiska rötter, grundare samt reklamens innehåll och form54. 
Aaker däremot ser istället varumärkesidentiteten ur fyra olika perspektiv: varumärket som 
produkt, varumärket som organisation, varumärket som person och varumärket som symbol55.  

En stark varumärkesidentitet har även många potentiella fördelar för en organisation i sig. 
Den skapar bland annat en grogrund för att attrahera kvalificerad personal samt ökar 
motivation bland anställda56. 
 
 
2.3.3 Kärnvärde 
 
Företag har som mål att definiera och beskriva den innersta kärnan i varumärket57.  
Kärnvärdet som det även benämns visar hur man driver sin verksamhet, företagets syn på 
människan, rollen i samhället samt företagets syn på moralfrågor. Dessa faktorer beskriver 
hur det faktiskt är och inte hur man önskar att det skulle vara58. Kärnvärdena påverkar 
organisationen på alla nivåer i alla tider. Klara definierade kärnvärden är de grundläggande 

                                                 
48 Benedixen, M. & Abratt, R. (2007) Coporate Identity, ethics and Reputation in Supplier – Buyer 
Relationships. Journal of business, 76, 69-82 
49 Kotler, 2005 
50 Barron, J. (2004) .How strong brands get ”on intent” and stay there. Journal of business strategy, 24 , 36-41 
51 Uggla, 2001 
52 Benedixen, M. & Abratt, R. (2007) Coporate Identity, ethics and Reputation in Supplier – Buyer 
Relationships. Journal of business, 76, 69-82 
53 Melin, 1999 
54 Kapferer, 1998 
55 Aaker, 2002 
56 Benedixen, M. & Abratt, R. (2007) Coporate Identity, ethics and Reputation in Supplier – Buyer 
Relationships. Journal of business, 76, 69-82 
57 Urde, M. (2003). Core value-based coporate brand building. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1017-
1049 
58 Lagergren 1998 
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principerna i den varumärkesuppbyggande processen och bör därmed inte underskattas. Kort 
sagt är utvecklandet av kärnvärdet synonymt med utvecklandet av varumärket. Kärnvärdet 
ligger även till grund för och påverkar ledarskapet, strategin, organisationen, 
produktutvecklingen samt organisationen i företaget59. 
 
Även Melin menar att kärnvärdet är ett centralt begrepp i samband med 
varumärkesuppbyggnaden. Det kan ses som företagets konkurrensmedel gentemot 
konkurrenterna. Detta gör att man bör lägga stor vikt vid identifieringen av ett unikt 
kärnvärde. Det är genom kärnvärdet företaget lägger grunden för positioneringen och 
marknadskommunikationen av varumärket60.   
 
Från det att kärnvärdet blev en allt viktigare del för företaget, så har man lagt ner mer resurser 
för att framhäva den och använda den som ett taktiskt konkurrensmedel. Företag bör med sitt 
kärnvärde aldrig bli fullständigt nöjd, utan istället hela tiden sträva efter att utveckla det för att 
inte förlora kvalitets aspekten61.   
 

”The brand essence can be viewed as the glue that holds the core identity elements 

together.”
62 

 
 
2.3.4 Positionering 
 

” Positionering är inget du gör med produkten. Positionering är vad du gör med den 

tilltänkte intressenten. Det vill säga att du placerar produkten i intressentens tankevärd.”
63 

 
Porter menar att positionering är ett sätt att placera sitt varumärke på rätt ställe i kundens 
medvetande64. Positioneringens syfte är att ge upphov till märkeskännedom, 
märkesassociationer samt märkeslojalitet. Genom en stark varumärkespositionering med 
relaterade marknadsingrepp kan en produkt eller tjänst kännas igen genom sitt varumärke65. 
Det mervärde och de förmåner som märket associeras med, skiljer varumärket från 
konkurrenterna och gör det unikt66.  
 
Begreppet positionering kan delas in i två delar, psykologisk positionering samt produkt 
positionering. Den psykologiska positioneringen syftar till att se hur konsumenterna ur ett 
subjektivt perspektiv uppfattar en viss märkesprodukt i jämförelse med konkurrerande 
produkter67. Produkt positioneringen däremot syftar till hur man utifrån olika 
differentieringsfördelar positionerar en märkesprodukt i förhållande till andra produkter på 
marknaden68. Enligt Melin är dessa positioneringsstrategier starkt förknippade med varandra, 

                                                 
59 Urde, M. (2003). Core value-based coporate brand building. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1017-
1049 
60 Melin, 1999 
61 Urde, M. (2003). Core value-based coporate brand building. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1017-
1049 
62 Urde, M. (2003). Core value-based coporate brand building. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1017-
1049 
63 Ries & Trout, 1985 
64 Porter, 1986 
65 Kotler, 2005 
66 Stahl, J. (2007). The 7 Fundamental Management Skills. Sales and Marketing Management, 159 (7), 45-46 
67 Porter, 1986 
68 Doyle & Stern, 2006 
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då man inte med framgång kan implementera den ena utan den andra69. Porter menar att 
positionering, det vill säga det åtgärder som en organisation vidtar för att deras produkt ska 
uppfattas på ett specifikt sätt idag, är allt för starkt baserat på statistik och räkenskaper. 
Konkurrenterna kan lätt härma genom benchmarking och företag blir därmed mer och mer 
lika varandra. För att nå framgång måste företag därmed välja att antingen leverera ett högre 
värde till sina kunder än vad konkurrenterna gör, ge kunderna samma värde fast till ett lägre 
pris eller både och70. 
 
Varumärkets positionerings strategi måste vara tydlig och rak för konsumenten. Företaget 
måste kunna förmedla till andra vad varumärket står för i enkla ordalag och på ett trovärdigt 
sätt. Det är först när företag uppnår detta de kan bygga ett starkt marknadsprogram som 
styrker varumärket i ögonen på konsumenterna71.  
 
 
2.3.5 Marknadskommunikation 
 
Marknadskommunikation har stor betydelse för ett framgångsrikt varumärkesbyggande. Det 
handlar om att informera, övertyga och påminna konsumenten om de konkurrensfördelar en 
viss märkesprodukt har. För att lyckas bygga upp ett starkt varumärke är det viktigt att i hög 
grad satsa på reklam med individuell särprägel72. 
 

” What you advertise builds awareness. What you deliver builds your brands.”
73 

 
Hur varumärkets budskap förmedlas till konsumenten är av stor vikt för ett företag. Företagen 
kan använda marknadskommunikationen på olika sätt och nivåer för att nå ut till allmänheten. 
Kommunikationen förmedlas via varumärket och kan liknas med en mängd intima och mindre 
intima konversationer med konsumenten. Det kan exempelvis handla om det tryckta ordet i 
tidskrifter, förekomst på Internet, servicen till kunderna samt word-of-mouth som uppkommer 
mellan konsumenterna74. Utöver detta menar Andrea Syverson att det är av yttersta vikt att 
marknadskommunikationen och det den förmedlar kan kopplas samman med företagets 
positioneringsstrategi75. Detta antagande delas även med Melin som menar att den 
differentieringsfördel som ligger till grund för positioneringen bör genomsyra all 
kommunikation76. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Melin, 1999 
70 Porter, 1986 
71 Stahl, J. (2007). The 7 Fundamental Management Skills. Sales and Marketing Management, 159 (7), 45-46 
72 Melin, 1999 
73 Larkin, O. M. (2007). Is your brand a communications strategy or a business strategy? Health care Strategic 

Management. 25 (11), 1-3 
74 Doyle & Stern, 2006 
75 Syverson, A. (2008). Are you listening? Target Marketing, 31 (2), 27-28 
76 Melin, 1999 
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2.3.6 Intern märkeslojalitet 
 

”Lojalitet handlar om att ge upp något till förmån för något annat”
77

 

 

Vid all varumärkesuppbyggnad är målet att skapa lojala konsumenter inom en specifik 
målgrupp. Märkesinnehavarens lojalitet till sitt varumärke är en förutsättning för att 
konsumenten ska förbli märkeslojal78. En viktig del i varumärkets uppbyggnadsprocess är att 
märkesinnehavaren är medveten om vad det egna varumärket står för och vad detta associeras 
med. En annan central aspekt är att varumärket får de anställda att identifiera sig med 
företaget samt dess produkter och tjänster. Om man lyckas genomföra detta så skapas en 
stolthet för varumärket bland personalen och en känsla av samhörighet, vilket påverkar 
företaget positivt79.  För enskilda företag är det viktigt att ha hög märkeslojalitet, då detta 
skapar stabilitet som i sin tur ger förutsättningar till hög markandsandel och god lönsamhet80.  
 
För att uppnå hög intern märkeslojalitet har Melin valt att dela in intern märkeslojalitet i fyra 
huvudkategorier: trademark management, identity management, image management samt 
loyalty management. Trademark management syftar till att märkesinnehavaren vill skydda 
den ensamrätt som en varumärkes registrering ger upphov till. Detta är en grundläggande 
förutsättning för upprätthållandet av varumärkets juridiska status som även ligger till grund 
för dess kommersiella status. Det huvudsakliga syftet är att skydda varumärket från interna 
och externa hot. Identity management hänger ihop med trademark management och 
framhåller de åtgärder som märkesinnehavaren måste vidta för att behålla varumärkets unika 
identitet. För att lyckas göra detta med framgång är det en förutsättning att företaget har både 
äganderätt till och full kontroll över varumärket. Image management är viktigt för redan 
etablerade varumärken. Dess målsättning är att konsumentens uppfattningar om varumärket i 
så hög grad som möjligt ska överensstämma med vad märkesinnehavaren vill att varumärket 
ska stå för. När man uppnått detta stadium så är det viktigt att kunderna förblir märkeslojala 
vilket är avsikten med loyalty management81. 
 
 
2.4 Brand Equity – Hur mycket är ett varumärke värt? 
 
Brand equity är ett vida omstritt begrepp inom marknadsföringslitteraturen, där den saknar en 
enhetlig definition. Begreppet har därigenom tolkats olika av ledande forskare inom området.  
 
Enligt Kotler så definieras fenomenet på följande vis: 
”The value of a brand, based on the extent to which it has high brand loyalty, name 

awareness, perceived quality, strong brand associations, and other assets such as patents, 

trademarks, and channel relationships”
82

. 

 

Enligt Fill så beskrivs Brand equity som följande: 
”Brand equity is a measure of a number of different components, including the beliefs, images 

and core associations consumers have about particular brands”
83. 

                                                 
77 Uggla, 2001 
78 Melin, 1999 
79 Nilsson, 2000 
80 Urde, 1997 
81 Melin, 1999 
82 Kotler, 2005 
83 Fill, 2002 
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Davidows och Utals definition på begreppet är: 
”Brand Equity is a set of assets and liabilities linked to a brand´s name and symbol that add 

to or subtract from the value provided by a product or service to a firm and/or that firms 

customers”
84. 

 
I allmänhet brukar begreppet vanligtvis karaktäriseras som85 ”the added value with which a 

brand endows a product”
86. Den grundläggande målsättningen med ett varumärke är att skapa 

brand equity. Ett framgångsrikt varumärke är därmed förknippat med ett högt brand equity. 
För att inte detta ”värde” i varumärket ska sjunka är det viktigt att företaget och alla i dess 
närhet behandlar märket som en tillgång87. Värdet av brand equity är svårt att mäta, men man 
kan uppskatta detta genom den extra vinst som förtaget får genom sin marknadsföring av sitt 
varumärke. Detta ställs i relation till den vinst som företaget skulle ha fått om dess produkt 
inte nyttjade sig av ett varumärke88. 
 
Melin menar att brand equity är närbesläktat med mervärde samt det kapital som varumärket 
medför. Varumärkeskapitalet som brand equity vanligen benämns på svenska är ett viktigt 
instrument inom markandsföringen då det kan diskuteras ur både märkesinnehavaren och 
konsumentens perspektiv. I utgångsläget handlar det om att det mervärde varumärket skapar 
för kunden, som i sin tur bidrar till ett ökat mervärde för märkesinnehavaren. Genom detta 
”osynliga kontrakt” mellan köparen och säljaren skapas med tiden märkeslojalitet89. Den 
erfarenhet av varumärket som uppstår är en viktig byggsten vid skapandet av brand equity. 
Erfarenheten ger även mening till varumärket90. Ett företag kan få tillgång till brand equity på 
tre olika sätt genom att bygga upp den, köpa den eller låna den av någon som har uppnått 
det91.   

 

” The most valuable assets the companies own is the brand equity”
92

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Davidow, H. W & Utal, B. (1989). Service Companies: Focus or Falter. Harvard Business review, 77-85 
85 Melin, 1999 
86 Farquhar, P. H. (1989). Managing Brand Equity. Marketing research, 1, 24-33 
87 Kotler, 2005 
88 Keller, 2003  
89 Melin, 1999 
90 Cliffe, S. J. & Motion, J. (2005). Building contemporary brands: a sponsorship-based strategy. Journal of 

business research, 58, 1068-1077 
91 Melin, 1999 
92 Kalkowski, J. (2007). Brand security. Packaging digest, 44 (11), 40 
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3. METOD  

 
 

Metodavsnitten är en systematisk redogörelse för tillvägagångssättet i denna studie.  

Syftet är att redogöra för hur studien har realiserats genom den metod, det urval samt de 

avvägande som legat till grund för besvarandet av uppsatsens problemformulering. Utöver 

detta kommer även författarna att presentera hur intervjuerna gått till väga samt dess vikt för 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med resonemang kring studiens tillförlitlighet, validitet kontra 

reliabilitet samt kritisk granskning kring vald litteratur. 
 
 
 
Enligt Taylor och Bodgan syftar termen metod till hur forskare närmar sig och söker svar på 
specifika problem93. Jacobsen menar att metoden tvingar oss att gå igenom vissa steg för att 
kunna genomföra en undersökning. Metoden ska förutom detta vara till hjälp för ett kritiskt 
ställningstagande av de val som görs samt konsekvenserna av dessa. God kunskap om metod 
är nödvändigt för att kunna skilja de resultat som orsakats av metoden från de resultat som 
orsakats av verkligheten94. 
 
 
3.1 Forskningsmetod 
 
Det finns två grupper av tillvägagångssätt för hur man samlar in information till sin studie, 
kvantitativ respektive kvalitativ. Jacobsen menar att problemformuleringen styr vilken sorts 
metod man väljer. En explorativ problemställning är grundförutsättningen för användandet av 
den kvalitativa ansatsen medan en mer testade problemställning används vid den kvantitativa 
ansatsen95.   
 
 
3.1.2 Den kvalitativa ansatsen 
 
I den kvalitativa forskningen har man som främsta syfte att förstå en viss företeelse eller 
upplevelse. Avsikten med en kvalitativ undersökning är inte att man ska generalisera utifrån 
det empiriska resultat man fått fram96. Denna metod kan däremot ge ny kunskap, ökad 
förståelse och fördjupad insikt97. Ansatsen sätter få begränsningar på de svar 
uppgiftslämnaren kan ge, vilket resulterar i att den anses ha en hög intern giltighet98.  
Vid en kvalitativ metod koncentrerar man sig bara på ett fåtal respondenter vilket resulterar i 
generaliseringsproblem. Den kvalitativa ansatsen får därmed oftast problem med den externa 
giltigheten. Undersökningseffekten är ett annat problem vid kvalitativa 
datainsamlingsmetoder, det vill säga att undersökningsmetoden i sig kan skapa speciella 
resultat99.  
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”Det undersökta påverkas av undersökaren samtidigt som undersökaren påverkas av de 

relationer som uppstår vid datainsamlingen”.
100

  
 
Vi har valt att gör en kvalitativ undersökning, då vi anser att detta bäst stämmer överens med 
uppsatsens problemformulering och syfte. Den kvantitativa metoden valdes bort, det vill säga 
enkätundersökningar till Make Up Stores kunder. Detta gjordes eftersom vi enbart var 
intresserade av att se hur märkesinnehavaren gått tillväga vid uppbyggandet. Valet av denna 
forskningsmetod har även gjorts, eftersom vi ville få en fördjupad insikt och förståelse av 
företaget Make Up Stores varumärkesuppbyggnadsprocess. Nackdelen med detta val av 
undersökningsmetod är att dessa slutsatser inte kan fungera som generella slutsatser i alla 
situationer. Författarna har varit väl införstådda om den kvalitativa ansatsens 
generaliseringsproblem. Det kan dock vara möjligt att använda forskningen om man har ett 
problem eller syfte som stämmer överens med denna studie, även om det röra sig om en helt 
annan typ av företag som är verksam i en annan bransch.   
 
 
3.2 Forskningsansats 
 
Enligt Jacobsen brukar forskare tala om två metodansatser; den induktiv och den deduktiva 
metoden101. Dessa metoder handlar om relationerna mellan teorin och empirin. Den deduktiva 
metoden utgår ifrån redan befintliga teori, från teori till empiri102. Kritik som riktats mot 
denna form av metod är att den oundvikligen leder till att forskaren tar fram information som 
han anser är relevant. Detta resulterar i att man riskerar att begränsa tillgången av litteratur 
samt förbise viktig information. I den induktiva metoden går forskarna däremot i motsatt 
riktning, ”från empiri till teori”103. 
 
Vi ansåg att det inte var praktiskt möjligt att genomföra en induktiv ansats med anledning av 
våra tidigare vaga kunskaper inom ämnesområdet. Vi valde därför att använda oss av den 
deduktiva ansatsen, där vi har arbetat utifrån befintlig litteratur för att lösa studiens problem. 
Nackdelen med detta val är att vi kan ha förbisett viss litteratur som kunde ha varit relevant 
för valt ämnesområde.  
 
 
3.3 Forskningsstrategi  
 
Forskningsstrategins undersökningsupplägg kan antingen vara av intensiv eller extensiv 
karaktär. Den intensiva uppläggningen utmärks av att man går på djupet med några få 
undersökningsenheter. Syftet med denna är att man ska få en så fullständig bild som möjligt 
av situationen, fenomenet eller händelsen. Nackdelar med denna typ av 
undersökningsupplägg ligger i att studierna blir specifika, det vill säga de förhåller sig enbart 
till några få enheter eller en speciell kontext. Den extensiva uppläggningen karaktäriseras 
däremot av undersökningar med mycket stora enhetsurval104. 
 
Denna uppsats har utarbetats utifrån en intensiv forskningsstrategi. Detta val hänger ihop med 
att studien byggts på en fallstudie samt att författarna ville gå på djupet för att kunna svara på 
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ett givet problem i en given situation. Den relativt begränsade tidsperioden gjorde att en 
extensiv utformning inte var möjlig att genomföra. Om vi hade valt ett extensivt upplägg hade 
studien resulterat i att vi enbart hade skrapat på ytan hos en rad olika företag, och inte fått 
tillgång till djupare information. Konsekvenserna av att välja den intensiva 
forskningsstrategin i förhållande till det extensiva är att resultatet i vår forskning blev mindre 
generaliserbart.     
 
 
3.4 Fallstudie 
 
En fallstudie är en studie där man isolerar en särskild händelse för att få en djupare förståelse. 
Forskningsstrategin ger forskaren möjligheten att gå på djupet och studera en avgränsad 
aspekt av ett problem. Detta gör att man kan fokuserar på en specifik händelse eller företeelse 
och försöka få fram de faktorer som inverkar på denna105. En fallstudie karaktäriseras 
vanligen av undersökning av ett fåtal fall vid ett specifikt tillfälle eller över en viss 
tidsperiod106. Kritik som riktas mot fallstudier pekar på att denna typ av forskningsstrategi kan 
överförenkla och överdriva faktorer. Detta gör att läsaren kan dra fel slutsatser om hur 
verkligheten egentligen är107.  
 
Vårt val av fallstudie har gjort att vi förbiser andra företags strategier. N-studier hade kunnat 
resultera i ett bredare perspektiv för vår undersökning. Författarna valde ändå fallstudie som 
forskningsstrategi då de vill få en djupare förståelse för hur företaget Make Up Store har gått 
till väga vid uppbyggandet av sitt varumärke. Syftet med valet var även att få fram de 
faktorerna som låg till grund för studiens problemställning. Genom att vi valde  
fallstudie som forskningsstrategi riskerade vi att förenkla eller överdriva studiens resultat, 
vilket kan ha gett en missvisande bild. 
 
 
3.4.1 Val av företag 
 
För att tydligt kunna se hur ett företag på kort tid byggt upp ett starkt varumärke, ansåg vi att 
vi var tvungna försöka hitta ett företag som hade lyckats med detta. Våra förundersökningar 
började på Dagens Industris hemsida, där vi hittade en intressant hemsida om gasellföretag, 
företag som haft en mycket stark tillväxt på mycket kort tid. Vi var i detta läge väl medvetna 
om att ett företag med god tillväxt inte nödvändigtvis behöver inneha ett starkt varumärke. Då 
båda författarna kände igen varunamnet och företaget Make Up Store som var representerat 
på listan, började vi söka efter artiklar och notiser om företaget i tidningar, på webben samt på 
dess hemsida. I detta skede insåg vi att företaget inte enbart hade en god tillväxt, utan även ett 
konkurrenskraftigt och framgångsrikt varumärke. Ett företag som verkade vara klockrent för 
vår problemformulering. För att undersöka om Make Up Store var villiga att ställa upp, tog vi 
den 4 mars 2008 den första kontakten med företaget.  
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3.5 Insamling av sekundärdata  
 
Sekundärdata är material som har sammanställts av andra i form av litteratur och artiklar108. 
 
 
3.5.1 Val av litteratur 
 
Den teoretiska referensramen bygger på litteratur samt vetenskapliga artiklar som behandlar 
teorier kring den varumärkesbyggande processen. Studien inleddes med att läsa och kritisk 
granska tidigare kandidatuppsatser som behandlat brand management. Syftet med detta var att 
få en uppfattning av ämnet och dess omfång samt inspiration till kommande litteraturval.  
Den litteratur som använts vid studien har lånats på Halmstad Högskolas bibliotek, Halmstads 
stadsbibliotek samt Göteborgs stadsbibliotek. Litteraturen har främst utgjorts av pionjärer 
inom brand management området som Urde, Melin, Aaker, Keller, Kotler, Doyle med flera. 
Författarna har valt att använda sig av dessa, då deras betydelse inom ämnesområdet har varit 
mycket stor och svår att bortse från. 
 
För att göra uppsatsen mer aktuell och tillämpbar för 2000-talet har denna kompletterats med 
ett flertal vetenskapliga artiklar hämtade från databasen ABI/Inform, google schoolar, 
artikelsök samt bibliotekets artikeltjänst. För att finna dessa artiklar har sökord som; brand 
building, brands function, positioning, internal brand lojalty, core value, marketing 
communication, brand equity använts. Författarna har gjort löpande sökningar under hela 
uppsatsprocessens gång. 
 
 
3.5.2 Val av teorier  
 
I urvalsprocessen av teorin så har fokusen lagts på att välja ut sådan teori som är starkt knyten 
till problemet och det bakomliggande syftet till uppsatsen. Författarna inleder referensramen 
med vad ett varumärke är och inte är. Detta för att på ett tidigt plan ge läsaren en bas att stå på 
samt förbereda dem för vad som komma skall. Vidare beskrivs varumärkes funktion för 
företaget. Vi anser att förståelsen för detta är A och O för uppbyggandet av ett starkt 
varumärke. Melins varumärkesplattform utgör referensramens största del. Denna modell är av 
stor vikt, då ett flertal författare har tillämpat denna modell i sin forskning kring brand 
management. Även författarna av denna uppsats har satt sin prägling på modellen, genom att 
använda sig av flera källor till respektive delmoment. Syftet med detta var att få en ökad 
förklaringsgrad med kompletterande synvinklar. Teoridelen avslutas med att belysa vikten av 
det relativt nya begreppet brand equity. Även detta begrepp används av många forskare. 
Författarna har även här valt att beskriva med hjälp av flera olika infallsvinklar för att ge 
läsaren ett bredare perspektiv. 
 
 
3.6 Insamling av primärdata 
 
Vid undersökningar utifrån ett kvalitativt angreppssätt finns det fyra olika metoder för 
insamling av empiri. Dessa är individuell intervju, gruppintervju, dokumentundersökning eller 
observation109. 
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Författarna har gjort avvägningen att det bästa sättet för att samla in den empiri som behövs är 
att använda sig av djupgående individuella intervjuer. 
 
 
3.6.1 Individuell intervju  
 
Den öppna individuella intervjun lämpar sig bäst, när få enheter ska undersökas, när man är 
intresserad vad den enskilda individen säger samt hur personen tolkar ett specifikt fenomen. 
Detta i syfte om att få en djupare förståelse för det man studerar110. Denna intervjuform kan 
även vara fördelaktig om känsliga ämnen ska behandlas samt för att få sanningsenliga svar111. 
 

”Intervjuer gör det möjligt att inta en annan människas perspektiv.”
112 

 
En öppen individuell intervju kan antingen genomföras ansikte mot ansikte eller via telefon. 
Kritik som riktats mot telefonintervjuer är att det genom denna intervjuform är enklare för 
respondenten att förvrida verkligheten, då man inte har någon ögonkontakt med personen. En 
annan kritisk aspekt till telefonintervjuer är att diskussionen blir mindre öppen113.   
  
Författarna har valt individuella intervjuer för forskningen för att få olika personers perspektiv 
kring ämnet samt för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Valet av denna intervjuform 
gjordes dels för att inte gruppintervju ansågs genomförbart samt att respondenterna genom 
denna intervjuform hade kunnat påverka varandras svar. Även observationer i butiken valdes 
bort, då vi inte tyckte att detta tillförde något till studien. Vi valde istället att anonymt 
intervjua anställda i Make Up Stores butiker. Valet av telefonintervjuer beror på att 
intervjurespondenterna var mycket upptagna under den givna tidsperioden. I detta läge fanns 
möjlighet att byta företag, men då Make Up Store stämde väl överens med vår 
problemställning valde vi att utföra forskningen. Den begränsade tidsperioden var även en 
bidragande orsak till att vi behöll företaget och utförde telefonintervjuer. Vid intervjuer över 
telefon riskerade vi dock att diskussionerna med respondenterna skulle bli mindre öppna samt 
att vi förlorade möjligheten till att läsa av personernas kroppsspråk. En annan kritisk skildring 
var att respondenten under telefonintervjun kan ha förvrängt verkligheten.  
 
 
3.6.2 Val av intervjurespondenter   
 

”Vad är det man vill kunna säga något om när undersökningen är klar?”
114

. 
 
Urvalet av undersökningsenheter är kopplad till studiens problemformulering. Vid den 
kvalitativa respektive kvantitativa ansatsen finns det olika urvalsmetoder vid respondent val, 
där metoden styrs av undersöknings avsikt. Jacobsen nämner följande metoder; slupmässigt 
urval, indelning i grupper för att därefter göra slumpmässiga urval, välja ut en lämplig 
uppgiftslämnare, den typiska, den extrema, snöbollsmetoden eller en kombination av alla 
metoder. Den kvalitativa metodansatsen är flexibel vilket medför att man kan testa en metod, 
sålla bort, testa en ny och så vidare115. Antalet intervjurespondenter avgörs i huvudsak av 
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studiens syfte. Det optimala antalet intervjuer kan författaren inte avgöra vid studiens start. 
Först när ett antal intervjuer är gjorda, kan man få en bild av hur många man måste fortsätta 
med. Det avgörande antalet i detta skede bestäms utifrån den information som studien 
eftersträvar116. 
 
Författarna har i denna studie valt att undersöka hur kosmetikföretaget Make Up Store på kort 
tid byggt upp ett starkt varumärke. Valen av respondenter gjordes genom principen, att välja 
ut uppgiftslämnare som besatte lämpliga positioner inom företaget samt var väl insatta i 
varumärkets uppbyggnad. Följande val gjordes, Linda Bentefour, produktutvecklings och 
inköpsansvarig, Greta Sjöbom, pressansvarig. Utöver dessa två valde vi att anonymt intervjua 
två stycken anställda som arbetar i Make Up Stores franschising butiker någonstans i Sverige. 
Anledningen till att vi valde att intervjua franschising butiker var att samtliga butiker förutom 
10 stycken drivs genom denna ägande form. Resterande drivs av Mika själv. Genom att välja 
franschising butiker ansåg vi att vi fick en bredare informationsgrund, då dessa butiker drivs 
av en enskild näringsidkare efter Make Up Stores riktlinjer. Syfte med att intervjua butiker var 
att se om företaget lyckats implementera sina visioner och strategier, då dessa är företagets 
ansikte utåt. Detta val gjorde vi även eftersom vi anser att alla anställda på samtliga nivåer i 
ett företag är mer eller mindre delaktiga i uppbyggandet av ett starkt varumärke. Vi valde att 
stoppa vid fyra intervjuer eftersom vi ansåg att vi vid detta urval fått ut det vi ville av 
respondenterna. En annan anledning var att vi ansåg att kvalitén och kunskaperna hos våra 
respondenter var mycket hög. Flera intervjuer hade i våra ögon inte höjt tillförlitligheten i 
studien.  
 
 
3.6.3 Intervjuns utformning och förfarande  
 
Vanligen är den öppna intervjun strukturerad till viss del i form av olika ämneskategorier som 
man diskutera kring. Trattekniken är en bra användningsmetod, där man inleder med en 
allmän diskussion kring ämnet för att sedan göra frågorna mer precisa. Den kritik som har 
riktats mot förstrukturering av en intervju menar att datainsamlingen sluts genom 
strukturering samt att undersökaren avviker från kvalitativa metodens ideal117. Under en 
intervjus gång måste orden som sägs dokumenteras i någon form, antingen genom inspelning, 
anteckningar eller både och. Användning av bandspelare under samtalet kan vara till nackdel, 
vissa blir stumma, reagera negativt samt att den kan ge avbrott i intervjun i form av att 
kassetten tar slut118. 
 
Vid samtliga intervjuer använde vi oss av en högtalartelefon, som lånades av Set sektionen på 
Halmstad Högskola. Intervjuerna med Linda Bentefour och Greta Sjöbom genomfördes den 
7:e respektive den 8:e april, och varade i cirka 40 min. De intervjuer som gjordes med 
butikerna utspelade sig den 10:e april, där respektive intervju hölls i 20 min. Båda författarna 
deltog under alla intervjuer, då vi ansåg att det var viktigt att båda fick höra alla respondenters 
synpunkter och resonemang. En annan anledning till detta val var att båda fick möjligheten att 
ställa följdfrågor som kompletterade intervjun. Författarna använde sig av ämneskategorier 
som intervjurespondenterna fick resonera fritt kring. Vi hade även tillgång till några 
förutbestämda frågor som fungerade som stöd under intervjun. Jacobsens tratteknik metod 
användes under intervjuns gång. Vi valde att skicka ut ämneskategorier till intervjupersonerna 
i förväg, på respondenternas begäran. Detta då de ville ha en inblick i vad intervjun skulle 
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handla om. Anledningen till att vi inte skickade ut hela intervjuguiden var att vi ville få 
spontana och ärliga svar. Vi var medvetna om den risk som förelåg vid användandet av 
förstrukturering under intervjuerna. Då intervjun i stort sett kretsade kring ämneskategorier 
och inte raka frågor, ansåg vi att risken att använda förstrukturering delvis minskade. Samtliga 
intervjuer bandades för att diskussionen mellan respondenten och vi som intervjuare skulle bli 
friare. Det bandade materialet kompletterades med enklare anteckningar. Samtliga 
intervjurespondenter var positiva till att vi bandade intervjuerna. För att få ut maximalt av 
intervjun samt kunna ställa påföljande frågor, var författarna innan intervjuförfarandet väl 
pålästa inom ämnet i allmänhet och problemformuleringens utbredning i synnerhet. 
 
 
3.7 Källkritik  
 
Källkritik innebär ett kritiskt övervägande om man har fått tag i de källor som kan ge den 
riktiga informationen samt göra en kritisk genomgång av de källor man inte fick tillgång till 
och varför vi inte fick det är viktigt för att styrka trovärdigheten i rapporten119. 
 
 
3.7.1 Källkritik mot sekundärdata 
 
Inom det ämnesområdet som den här studien bygger på finns det en uppsjö av litteratur. Detta 
gjorde att det var svårt att selektera ut vilken som var den optimala för just vårt problem. Med 
denna utgångspunkt valde vi att lägga vikten på författare som har spelat en nyckelroll inom 
ämnet och vars teorier är kända och respekterade. De sökkanaler vi använde oss av för att 
hitta litteratur, kanske inte heller innehade all den litteratur som hade varit aktuell för oss. En 
annan aspekt är att en del av den litteratur vi har hittat, inte har varit så pass aktuell som vi 
önskat. Detta har berott på att de nyaste upplagorna av litteraturen har varit utlånade under 
längre tidsperioder samt av viss litteratur helt enkelt inte funnits i en ny upplaga. Detta 
problem med gammal litteratur har vi försökt att undvika genom att styrka vårt material med 
aktuella artiklar. Genom detta sökande har vi dock öppnat upp för en annan kritisk synvinkel, 
nämligen att vi kan ha använt oss av fel sökord eller felaktiga databaser i vår studie.  
 
 
3.7.2 Källkritik mot primärdata 
 
Det var mycket svårt att få tag i anställda inom Make Up Store som var villiga att ställa upp 
på intervju. En anledning till detta var att de flesta under den givna tidsperioden var mycket 
upptagna. Vi hade velat intervjua företagets grundare, Mika Liias, då han innehar all den 
kunskap och information om hur Make Up Store byggt upp sitt varumärke. Detta var tyvärr 
inte praktiskt möjligt. Trots dessa omständigheter var vi mycket nöjda med de respondenter 
som ställde upp. En kritisk aspekt vid intervju av både huvudkontoret och butikerna var, att de 
kan ha svarat som de trodde att Make Up Store ville att de skulle svara och därigenom inte 
som de själv tyckte. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 
 
I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att observationerna uppfyller kraven på pålitlighet 
(reliabilitet) och giltighet (validitet)120. Att bedöma undersökningens giltighet och 
tillförlitlighet innebär att man förhåller sig kritiskt till kvalitén på den data man har samlat 
in121. 
 

”Gör det rätt, eller låt bli att göra det alls”
122

  
 
 
3.8.1 Validitet  
 
Validitet innebär att de mätmetoder som används för en undersökning verkligen mäter de 
egenskaper de ska mäta, att de använda variablerna är relevanta samt att det vi mäter hos 
några få även gäller för flera123. Validiteten kan vidare indelas i två delar, intern samt extern 
validitet. Intern validitet innebär att man faktiskt mäter det man tror sig mäta. Extern validitet 
innebär däremot att resultatet stämmer överens med verkligheten124. 
 
För att öka studiens validitet har vi använt oss av sekundärdata i form av litteratur och artiklar 
samt primärdata i form av intervjuer. Vid insamling av empirin använde vi oss enbart av en 
sorts teknik, telefonintervjuer. Detta kan dock ha påverkat validiteten negativt, då vi genom 
detta val begränsade oss och kanske inte fick tillgång till all information. Valet av 
intervjuteknik kan även inverka på studiens validitet, då personlig kontakt saknades med 
respondenterna. Urvalspersonerna har gjorts genom snöbollsmetoden. Vid användning av 
denna metod bör man ställa sig frågan om dessa hade kunnat ersättas av andra respondenter 
som innehade kunskap inom området, dock är detta svårt att veta. Validiteten kan även 
påverkas negativt genom att studiens resultat kan ha blivit vinklat efter de respondenter vi 
intervjuat.  
 
 
3.8.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studiens mätningar125. En förutsättning för att 
forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden är att de fakta man studerar och 
observera är tillförlitliga dvs. att man får fram liknande resultat genom att mäta samma 
fenomen med olika metoder126.  
 
Då vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod så är slutresultatet till stor del kopplat till 
oss som genomfört studien. Detta resonemang kan med stor sannolikhet resultera i att svaren 
på frågorna som ställdes kan tolkas olikt av andra personer. Vi försökte uppnå reliabilitet 
genom att i ett tidigt stadium läsa in oss på ämnesområdet med dess teorier, för att sedan 
kunna konstruera relevanta ämneskategorier till vår intervju. För att få en hög reliabilitet 
använde vi oss av ämneskategorier i syfte att undvika att ställa ledande frågor under 
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intervjuns gång. Vi anser att vi fick tillgång till intervjurespondenter som hade stor erfarenhet 
inom ämnesområdet, vilket styrker reliabiliteten i studien. Om studien skulle genomföras vid 
ett nytt tillfälle, med samma antal respondenter samt samma intervjuguide, anser vi att 
resultatet borde bli liknande. Vi anser även att reliabiliteten i studien är som högst för företag i 
liknande situationer. 
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4. EMPIRI 
  
I följande kapitel kommer undersökningens empiri att presenteras. Denna består dels av 

primärdata i form av resultaten från intervjuerna med Linda Bentefour, Greta Sjöbom, butik 

A och butik B, där alla är verksamma inom Make Up Store. Empirins sekundärdata består av 

information hämtad från företagets hemsida samt informationsmaterial utlämnat av Make Up 

Store. 
  

 
 
4.1 Företaget Make Up Store 
 
Make Up Store, ett av Sveriges ledande 
makeup företag grundades 1996 av Mika 
Liias127. Hans vision var att skapa ”en värld 

av färger”, ett unikt koncept som inte tidigare 
funnits på marknaden. Utbudet skulle erbjuda 
något för alla, oavsett ålder, färg, ras eller 
social bakgrund. Första butiken öppnades på 
en av Stockholms storgator och sedan har det 
rullat på i snabb takt128. Make Up Store är 
idag ett av Skandinaviens snabbast växande 
företag, med mer än 145 butiker utplacerade i 
20 länder varav 40 stycken finns i Sverige.  
Varje månad öppnas ytterligare 2-4 nya butiker runt om i världen129.                             130 
 I dagsläget drivs flertalet av butikerna som franchising, vilket är det koncept som företaget 
satsar på. Mika satte tidigt sin prägel på butikerna och valde färgerna svart och vitt i syfte om 
att framhäva produkternas färgskala. I samma syfte har samtliga butiker världen över även 
likadan ljussättning. Mikas ambition med detta var att oavsett i vilket land kunden befinner 
sig i så ska makeupen se likadan ut131. 
 
Företaget hade under 2007 en omsättning på 
132 Mkr och en vinst på 23 Mkr132. 
År 2003 växte Make Up Store med runt 
1500% vilket gjorde att företaget placerades 
på den prestigefyllda gasellistan i Dagens 
Industri. En prestation som företaget sen 
dess har lyckats återupprepa ett antal 
gånger. 2005 utmärktes även Make Up Store 
av Dun & Bradstreet som “super brand of 
the year” i konkurrens med 200 andra 
framgångsrika företag. Make Up Store har sedan starten i många avseenden gått sin egen  133 

                                                 
127 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007\10\22\253675&sectionid=Ettan 
128 Reklamfolder, Make up store 2008-03-06 
129 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007\10\22\253675&sectionid=Ettan 
130 Reklamfolder, Make up store 2008-03-06 
131 Reklamfolder, Make up store 2008-03-06 
132 Make up stores årsredovisning, 2007 
133 Reklamfolder, Make up store 2008-03-06 
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väg och inte följt trenderna på marknaden134. Företaget har istället i stor utsträckning fungerat 
som trendsättare. Denna innovationsrikedom har gjort att företaget på kort tid har blivit 
väldigt känt135.  
                                                                                                                                                                    

"If there is a will, there is always a way"
136 

 
 
4.2 Presentation av intervjurespondenterna 
 
Studiens empirimaterial är baserad på intervjuer med fyra anställda som innehar olika position 
och ansvarsområden i företaget Make Up Store. Dessa är Linda Bentefour, Greta Sjöbom, 
samt en butiksansvarig och en butiksförsäljare. 
 

 

Linda Bentefour, produktutvecklare och inköpsansvarig 

 

Linda Bentefour var den tredje personen som började arbeta inom kosmetikföretaget och blev 
anställd två år efter dess start. Hon har idag varit verksam inom koncernen i åtta år. Linda 
började sin karriär som receptionist, vilket även innebar fakturerings och orderregistreings 
uppdrag, detta till följd av företagets ringa storlek vid denna tidpunkt. Linda har vuxit med 
företagets utveckling och har under sin tid passerat de flesta positionerna inom Make Up 
Store. Detta har bland annat inneburit uppstartande av butiker, ansvar över 
marknadsavdelningen samt arbete med att hitta nya franchisingtagare. I dagsläget sitter Linda 
som produktutvecklare med ansvar för hela produktsortimentet samt företagets inköp. 
 
 

Greta Sjöbom, pressansvarig 

 
Den andra intervjurespondenten Greta Sjöbom arbetar idag som företagets ansvariga 
pressrepresentant. Hon har en tvåårig historia i företaget, där hon tidigare haft poster som 
marknadsansvarig samt artdirector. I och med företagets expansion, blev tjänsterna fler och 
Greta valde i detta skede att inrikta sig mot press och pressfrågor där hon idag har en ledande 
roll. 
 

 

Make Up Store, A 

 
Intervjurespondenten från Make Up Store A är utbildad makeup artist och arbetar idag som 
butiksförsäljare samt som makeup artist. Denna valda butik drivs som franchise.  
 
 

Make Up Store, B 

 
I butiken Make Up Store B är intervjurespondenten ansvarig för butiken samt utbildad make 
up artist. Även denna butik bedrivs som franchise. 
 

                                                 
134 Reklamfolder, Make up store 2008-03-06 
135 http://www.makeupstore.se/sesv/about.php 
136 Reklamfolder, Make up store 2008-03-06 



25 
 

4.3 Intervju med Linda Bentefour, Produktutvecklare och inköpsansvarig 
 
 
4.3.1 Varumärkets historia 
 
Mika Liias, företagets grundare började sin entreprenörskarriär redan som 18-åring, då han 
startade en makeupartist skola, Make Up School, där han själv undervisade, inleder Linda.  
Hon fortsätter med att berätta att Mika ansåg att eleverna fick betala ett alldeles för högt pris 
för bra kosmetiska produkter. Detta resulterade i att tanken växte fram om att skapa ett eget 
märke som kombinerade bra kvalitet och pris, från handplockade leverantörer. Detta var 
enligt Linda det första steget i uppstarten av varumärket/företaget Make Up Store.  
 
Mika hade en stark vision och vilja om vad han ville uppnå med det nya företaget vilket även 
har smittat av sig på oss anställda, säger Linda. Under företagets första år arbetade tre 
personer med att etablera varumärket ”Make Up Store”. ”Vi var ett gäng glada amatörer 

allihop” säger Linda. Detta resulterade enligt henne i att Make Up Store försökte se på hur 
andra företag gjorde och lära sig av deras misstag för sedan göra det ännu bättre själva. Vidare 
berättar Linda att kunskapen om varumärkes uppbyggande därmed vuxit fram med tiden.  
 
Under de första åren då man inte hade möjlighet att ha en anställd för varje ansvarsområde, 
fick personalen vara flexibla och göra flera skilda arbetsuppgifter som man inte hade någon 
direkt bakgrund inom. ”Någon var ju tvungen att göra det” menar Linda. I dagsläget så 
handlar det om att hitta rätt person till rätt plats, vilket också har lett till att kunskapen har 
ökat och företaget har blivit mer professionellt, avslutar respondenten. 
 
 

4.3.2 Varumärkets uppbyggnad 
 
Uppbyggnad och strategier 

 
Make Up Store är ett företag som hela tiden har gått sin egen väg och arbetat hårt med det 
koncept de har trott på, vilket har speglat hela uppbyggnaden av varumärket, menar Linda.  
Företaget har inte följt trenderna på marknaden, vilket har resulterat i en stark position för 
företaget. Detta har gjort att företaget i stor utsträckning har agerat som trendsättare på 
marknaden, fortsätter hon. Våra varumärkes strategier har byggts upp utifrån vårt 
grundkoncept med det lärande kosmetikmärket samt att det ska symbolisera en värld av 
färger, fortsätter Linda. Företaget har aldrig använt sig av konsulter eller gjort undersökningar 
på egen hand med avseende på exempelvis märkes och produktkännedom. Linda menar att en 
bidragande faktor till detta är att de befinner sig i en bransch där diverse media gör mycket av 
detta arbete åt dem. ”I de undersökningar som medierna har gjort har vi alltid legat bra till 

och det är kul att se att marknaden uppskattar våra produkter” säger Linda. En annan faktor 
är att de anser att de pengar som man hade använt till detta ändamål kan göra bättre nytta 
inom andra områden. ”Så länge försäljningen ökar och kunderna är nöjda är det bara att 

köra på” anser Linda. Hon avslutar med att säga att Make Up Store fortfarande är det lilla 
företag som utåt sätt kanske ser väldigt stort ut. 
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Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik  

 
Varför varumärket fick namnet Make Up Store trodde Linda hade att göra med Mikas tidigare 
företag Make Up School, som sedan blev Make Up Store. Detta var dock inget hon var helt 
säker på. Med avseende på varumärkets namn berättar Linda vidare att företaget har stött på 
en problematik under expansionen med anknytning till att företagsnamnet och varumärket på 
produkterna är samma. Denna kombination är mycket ovanligt i länder som USA och Kanada. 
Detta har gett upphov till missförstånd och viss form av kritik från framförallt kunderna i 
dessa länder. 
 
Enligt Linda ska varumärket symbolisera ”en värld av färger”, där det ska finnas något för 
alla oberoende av personens kroppsliga förutsättningar. Det ska kännas som det finns en 
mångfald, menar Linda. Företaget har valt att använda sig av enkla svarta förpackningar i 
syfte om att framhäva produkternas färger samt för att öka identifikationsgraden. Linda 
berättar även att varumärket ska ses som ett lärande kosmetikamärke. ”Dagens kvinnor är 

inte födda med kunskapen att sminka sig, därför måste vi lära oss någonstans. Det är svårt att 

göra storslagna sminkningar utan att se ut som en clown”, menar Linda. Hon säger att 
kunderna som besöker butikerna alltid ska ha tillgång till personal med 10-20 veckors makeup 
utbildning, där grundidén är att de ska ge tips, råd samt förmedla deras kunskap vidare. I våra 
butiker ska man inte behöva känna köptvång, de ska liknas vid en godisbutik, där man själv 
ska kunna, känna, klämma och prova utan att uppleva några måsten, menar hon. Enligt Linda 
ska varumärket Make Up Store förknippas med bra kvalitet. Make Up Store har däremot 
aldrig tryckt på i sin marknadsföring att de är svenska, vilket i mångas ögon förknippas med 
mycket god kvalitet, menar respondenten. Vidare säger Linda att varumärket ska symbolisera 
kunskap samt prisvärda produkter, där alla ska ha råd oavsett om man är student eller 
arbetare. ”Väljer man oss får man mycket för pengarna” . 
 
 
Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store 

 

Linda förknippar varumärket Make Up Store med att man får mycket för inte så stor summa 
pengar. Produkterna ligger i en medelprisnivå vilket gör att alla har råd att köpa dem, säger 
Linda. Make Up Store som varunamn, är i hennes ögon ett prestige märke, vilket i många fall 
är avgörande vid ett köp, anser hon. För Linda är även Make Up Store ett företaget som 
erbjuder högkvalitativa produkter.   
 
 
Varumärkets betydelse för företaget 

 
Varumärket har och har haft en mycket stor betydelse för företagets utveckling, menar Linda. 
Vidare framhåller hon hur viktigt och betydelsefullt företagets varumärke är vid expansion på 
nya marknader. I varumärkets begynnelse fick man jobba sig in på en ny marknad, då 
varumärket var okänt för många. Idag har de hamnat i en gynnsam position där företaget 
efterfrågas på olika marknader tack vare varumärket, menar hon. Hon tar även upp ett 
exempel på när varumärket introducerades i Malaysia, där gensvar från kunderna var ”gud 

vad roligt att ni kommer hit”. Då har man verkligen lyckats med sitt varumärke, avslutar 
Linda. 
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Bidragande faktorer till varumärkets framgång 

 

Linda anser att det är kombination av varumärket och själva produkten som gjort Make Up 
Store framgångsrikt. Hon tror dock att merparten av framgången än så länge beror på just 
varumärket och menar att svenska konsumenter köper på grund av att det står Make Up Store 
på produkten. Detta då det är ett starkt etablerat varumärke som associeras med bra kvalitet. 
”God kvalitet säljer och det är många konsumenter villiga att betala några tior extra för”. 
Vad gäller varumärkets framgång, framhåller Linda även vikten av att butikspersonalen måste 
ta sig tid och förklara för kunden vad som gör Make Up Store unikt och varför de ska välja 
just de här produkterna.  
 
Butikspersonalens kunskap är en annan viktig aspekt, enligt Linda. Personalen lär kunderna 
hur man använder produkterna för att därigenom skapa en god relation till kunden. Enligt 
respondenten så vill Make Up Store fånga upp kunden så att den får en wow- känsla när den 
lämnar butiken, använder produkterna samt att den får kunden att vilja komma tillbaka. Linda 
beskriver även vikten av Make Up Store club, som är företagets kundklubb. Enligt henne är 
detta ett sätt att knyta kunder till företaget. Medlemskapet erbjuder kunden 10 % rabatt vid 
varje köp. Hon berättar även att man använder sig av e-mail samt postutskick fyllda med 
erbjudande, i syfte om att påminna kunderna om företagets existens. För ett aktivt och seriöst 
medlemskap har företaget valt att ta ut en kontantsumma på 100 kr för att komma med i 
klubben 
 
 

Marknadskommunikation 

 

Make Up Store tror inte på helsidors annonser i magasin. ”Det tar många helsidesannonser 

innan kunden lyfter på rumpan och gå in i butiken”, säger Linda. För de pengarna som det 
kostar att annonsera i magasin kan man göra så mycket mer samt sprida budskapen så mycket 
snabbare, säger Linda. Hon menar att Make Up Stores marknadsstrategi är att attackera direkt 
när man kommer in på en marknad och därigenom komma åt de viktigaste personerna. Dessa 
kan vara de som hörs och syns mest, vare sig det är den mest kändaste personen eller en aktiv 
bloggare, fortsätter hon. Linda menar att denna kategori ska man förse med de bästa 
produkterna, sådana som de verkligen kommer att älska och använda. Det gäller att vara 
frikostig med giveaways, menar Linda. Reklam i form av vad bloggare skriver eller hur kända 
personer uttalar sig om varumärket, klubberbjudanden samt VIP-evenemang är den bästa 
PR:n för företaget, säger Linda. ”Vi försöker att attackera så många som möjligt, med så små 

medel som möjligt”. Bakgrunden till att Make Up Store använder sig av så begränsade 
marknadsföringsmetoder är att företaget anser att folk inte kan veta vad Make Up Store är för 
något före dem har testat märket och dess produkter, avslutar Linda.   
 
 
4.3.3 Framtiden för Make Up Store 
  

Företaget Make Up Store är verksamt inom kosmetikbranschen, men har även under årens 
lopp utvidgat sitt varumärke genom att lansera smycken, väskor, necessärer m.m., berättar 
Linda. Vad gäller framtiden har företaget i dagarna signerat kontrakt gällande den första 
butiken i New York. Under året planeras ytterligare 5-6 butiker att etableras i Malaysia. 
Företaget kommer även inom en snar framtid att gå in i Korea. ”En snöboll är igång, vi rullar 

ganska snabbt nu”, fortsätter hon. Make Up Store växer med en otroligt snabb takt idag, en 
vision som även företaget vill upprätthålla i framtida, menar Linda. ”Vi har små soldater i 



28 
 

hela världen som kämpar i vårt namn”. Dessa jobbar hela tiden aktivt för att deras territorium 
ska växa och vara gynnsamt, fortsätter Linda. Med avseende på produktutbudet kommer 
företaget på kunders begäran att i framtiden utöka sortimentet med hud och 
kroppsvårdprodukter. ”En ny utmaning”, avslutar Linda. 
 
 

4.4 Intervju med Greta Sjöbom, pressansvarig 
 
 
4.4.1 Varumärkets historia 
 
Idén om Make Up Store föddes under en period som Mika Liias drev en makeup artist skola, 
Make Up School, menar Greta. Mika var inte nöjd med de kosmetikprodukter som fanns på 
marknaden, då utbudet inte erbjöd tillräckligt bra och kvalitativ makeup. Detta resulterade i 
tanken om ett eget kosmetikmärke. Han drog igång i liten skala och handplockade produkter 
från de bästa leverantörerna. Under 1996 öppnade Mika upp portarna till den första Make Up 
Store butiken i Stockholm och varumärkets utveckling startade. Enligt Greta så fanns det en 
oerhörd kunskap om kosmetik hos Mika, dock saknade han teoretisk utbildning inom 
varumärkesuppbyggnad. Även om Mika saknande utbildning, hade han med sig mycket 
kunskap och lärdomar sedan uppbyggnaden av varunamnet Make Up School. Varumärkets 
utveckling har varit och är än idag mycket gynnsam, enligt Greta ”Företaget har alltid haft 

ett gott rykte och lyckats behålla detta”. Make Up Store har dessutom alltid varit otroligt 
lyhörda, menar Greta. En öppenhet som hon tror har varit till stor fördel för företagets 
utveckling. Make Up Stores otroliga expansion har resulterat i att företaget har anställt fler 
medarbetare undan för undan, vilket har gjort att kunskapen om uppbyggande av varumärken 
har fördjupats. Rätt man har nu placerats på rätt plats, vilket har gjort att kunskapen och 
professionaliteten verkligen har ökat, enligt Greta. 
 
 
4.4.2 Varumärkets uppbyggnad 
 
Uppbyggnad och strategier 

 

För att bygga upp ett varumärke och göra det starkt och konkurrenskraftigt är det mycket 
viktigt att någon form av strategi ligger bakom alla beslut, menar Greta. Företaget med Mika 
som frontfigur har sedan starten tryckt på företagets koncept och därigenom hela tiden byggt 
detta starkare. Hon anser vidare att företaget alltid har varit mycket privilegierat, då man har 
varit verksam i en bransch, där andra gjort undersökningar om kundens uppfattningar och 
värderingar om varumärket Make Up Store. Företaget har därför aldrig tagit hjälp av 
konsulter för detta ändamål, fortsätter hon. Vidare menar Greta att man känner av på kontoret 
om man lyckats med olika kampanjer, mycket tack vare att det är ett franchising företag.     
 
 

Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik 

 

Att Make Up Store valdes till varunamn grundas på två anledningar, menar Greta. M:et står 
för och symboliserar Vd:n och grundaren Mika. Medan hela varunamnet har sitt ursprung från 
Make Up School. Det är viktigt att framhäva att Make Up Store ska symbolisera ett lärande 
kosmetik märke, säger Greta. Företagets grundidé är att butikspersonalen ska ha god kunskap, 
vilket de också har då alla genomgår en10-20 veckors makeup artist utbildning. Denna 
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kunskap ska sedan förmedlas och läras ut till kunden, fortsätter hon. Syftet med detta är att 
kunden först ska lära sig i butiken, för att sedan gå hem och göra det själv och bli nöjd över 
resultatet. Detta är nyckeln till återkommande kunder, menar hon. Greta anser att varumärket 
Make Up Store ska förknippas i första hand som ett lärande kosmetikmärke men även med 
god kvalitet, kunskap, kurser samt produkter inom en medelprisnivå. 
 

 

Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store  

 

På dagens marknad finns en uppsjö av kosmetikmärken. För att konkurrera på marknaden 
måste man komma med något utöver det vanliga, anser Greta. Så långt tycker hon att Make 
Up Store har lyckats mycket bra. För henne förknippas företaget med att det erbjuder det lilla 
extra genom den personliga servicen som butikerna ger i form av professionella makeup 
artister. För Greta förknippas Make Up Store även med dess butiksutformning som kan liknas 
vid en godisbutik där man kan testa, känna och klämma på det mångfaldiga utbudet. 
Varumärket innefattar en enorm bredd av produkter, där alla kan hitta något som passar just 
dem, ”Vi har någonting för alla” avslutar Greta.  
 
 

Varumärkets betydelse för företaget 

 

Varumärket Make Up Store har en enorm betydelse för företaget. Detta är något som Make 
Up Store i stor utsträckning vill trycka på och som även ingår i hur företaget vill 
marknadsföra sig, säger Greta. Företaget är mycket tydligt med att man jobbar inom skönhet, 
men Greta menar att de vill att varumärket ska förmedla så mycket mer än att de enbart är 
verksamma inom detta område. Varumärket ska även reflektera alla de värderingar som 
företaget har samt det man faktiskt bidrar med, fortsätter hon. Detta innebär alltifrån 
parfymfria produkter, avståndstagande till djurtester till stödjande av olika nyttoprojekt. Dessa 
nyttoprojekt kan till exempel innebära att måla nya ögonbryn på cancerpatienter, fortsätter 
hon. Detta är ett sätt att skapa mervärde åt såväl varumärket som företaget. Make Up Store är 
i det stora hela ett ganska så brett varumärke, som innefattas av mycket, avslutar Greta. 
 
 

Bidragande faktorer till varumärkets framgång 

 
Greta menar att varumärket Make Up Stores framgång grundar sig i ett antal olika faktorer 
och anser vidare att det är en kombination av olika faktorer som har gjort dem framgångsrika 
på marknaden. Personligen tror hon att merparten av denna framgång grundar sig i just 
företagets kvalitativa produkter och inte varumärket i sig. Detta märker man menar Greta, då 
företagets grundare Mika inte gjorde några personliga intervjuer de första tio åren med 
motiveringen ”produkterna ska tala för sig själva”.  
 
Butikspersonalens kunskaper är en annan mycket viktig faktor till företagets framgång säger 
Greta, där de lär kunderna att använda produkterna för att därigenom skapa en god relation till 
kunden. Det är viktigt att man skapar goda ambassadörer för ett varumärke för att det ska nå 
framgång. ”Detta lyckas vi oftast med” menar Greta, då de flesta kunder som lämnar butiken 
är mycket nöjda. Detta är en viktig förutsättning för att kunden ska återkomma till butiken. 
”Nöjda kunder är nyckeln till framgång” säger Greta. För att bibehålla våra ambassadörer så 
har vi även en kundklubb, Make Up Store club. Denna erbjuder kunden 10 % rabatt vid varje 
köp. Vi gör även kontinuerliga utskick med erbjudande via e-mail och post, där huvudsyftet är 
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att påminna våra kunder om Make Up Store. Ett företags koncept sprids oftast ganska snabbt, 
vilket även kan vara en bidragande faktor till framgång. Detta märks, menar Greta, då många 
som tar sig till butiken är nyfikna på det mångfaldiga utbudet. Enlig Greta har Make Up Store 
något som det kallar för de 4 k:na, vilket representerar företagets kärnvärden. De ska 
symbolisera hur Make Up Store internt bedriver sin verksamhet samt hur man arbetar med sitt 
fokus på kvalitet, kunskap, kurser och kunder. Egenskaper som resulterat i framgång för oss, 
avslutar respondenten. 
 

 

Marknadskommunikation 

 
I varumärkets begynnelse skulle företaget inte använda sig av särskilt mycket annonsering, 
säger Greta. Då skulle enbart butiker öppnas som erbjöd produkter och kurser. Varumärket 
skulle tala för sig själv som Mika sa. När företaget så småningom expanderade mer och mer, 
menar Greta att de insåg att de var tvungna att börja annonsera mer, i syfte att informera vart 
de fanns. Men trots detta försöker företaget ändå att jobba så lite som möjligt med annonser, 
enligt Greta.  

 

Make Up Stores mål är att genom kurserna försöka få kunderna så nöjda att de sedan sprider 
och berättar om sina erfarenheter av produkterna vidare till sina tio bästa vänner. 
Marknadsföring av varumärket i form av word-of-mouth är guld värd, menar Greta. I den 
sparsamma marknadsföring företaget gör, försöker man att vara extra tydlig med att de är ett 
lärande kosmetikmärke, menar Greta. Det är ju just genom detta marknadsföringsknep 
företaget ska försöka ta marknadsandelar. Företaget Make Up Stores vision idag och i 
framtiden är att försöka ta sig fram utan att behöva köpa särskilt mycket utrymme i tidningar 
och liknande, avslutar Greta. 
 
 
4.4.3  Framtiden för Make Up Store 
 
Företaget Make Up Store har växt otroligt fort på bara 12 år. Även om företaget växer i en 
snabb takt är det viktigt att man inte växer ur kostymen, menar Greta. Hon betonar att det är 
av stor vikt att man håller kvar sin fokusering på företagets fyra k, kvalitet, kunskap, kurser 
och kunder. Vidare säger hon att man även i fortsättningen ska trycka på att man är det 
lärande kosmetikmärket, vilket är företagets grundidé, avslutar Greta. 
 

 
4.5 Intervju med Butik A, Make Up Store 
 
 
4.5.1 Varumärkets uppbyggnad 
 
Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik 
 
Butiksförsäljaren i butik A, anser att varumärket Make Up Store symboliseras med svensk 
kvalitet. Svensk kvalitet anses väldigt bra och har oftast positivt rykte om sig, menar butik A. 
Vidare menar hon att varumärket ska symbolisera en bredd, där det finns något för alla 
oavsett om man är ljus eller mörk i hyn. Make Up Stores smink ska även passa både till 
vardag och till fest, betonar försäljaren. Varumärket förmedlar även dess prisklass, som enligt 
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Butik A ligger på en mellannivå, en prisklass någonstans mellan varumärkena Isadora och 
Dior. 
 
 

Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store  

 

Butiksförsäljaren i butik A tror att man förknippar Make Up Store med ett företag som 
erbjuder ett mycket brett utbud av kosmetikprodukter. Vidare menar hon att varumärket för 
henne innebär att när en kund kommer in i en Make Up Store butik så ska de hitta just det de 
söker, då varumärket erbjuder en enorm mångfald inom både produkter och färgskalor. ”Vi 

har ett sortiment som erbjuder något för allt och alla”, säger butik A. Detta i jämförelse med 
andra märken som kanske inte har samma bredd, anser hon. Vårt mångfaldiga utbud är en 
stark konkurrensfördel på marknaden, menar butik A. Detta är Make Up Stores styrka, enligt 
butiken.  
 

 

Varumärkets betydelse för företaget 

 

Ett varumärke spelar oavsett vilken bransch man är verksam inom en mycket stor roll i dagens 
konkurrensutsatta värd, menar butik A. I Make Up Stores fall anser butiksförsäljaren i butik A 
att varumärket har mycket stor betydelse innan man har provat på företagets produkter. 
Eftersom man då ser varumärket som ett i mängden bland många andra kosmetikmärken som 
erbjuds på marknaden. Det är därmed mycket viktigt att varumärket på något sätt förmedlar 
och symbolisera produkternas karaktär, menar butik A. För dem som redan har provat på 
Make Up Stores produkter och förknippar dem med vissa värden, anser butik A att 
varumärket inte har lika stor betydelse. I detta fall övergår fokusen istället på produkterna. I 
denna situation anser hon att det är viktigt att företaget uppfyller de egenskaper och kvalitéer 
de utlovat, annars kan just varumärket bli lidande, menar butik A. 
 

 

Bidragande faktorer till företagets framgång 

 
Företaget har nått enorm framgång de senaste åren och framförallt gjort detta på mycket kort 
tid, menar butik A. Make Up Stores framgång ligger i företagets framtagna koncept där man 
bedriver sminkkurser, anser butiksförsäljaren, vilket vi som butik trycker mycket på. Om man 
köper kosmetikprodukter för 495 kronor, blir man gratis sminkad, samt få tips och råd om vad 
som passar just kundens hudtyp och färg.  
 
Makeup artisterna som alltid finns tillgängliga i butikerna är där för att lära kunden hur man 
ska använda produkterna, menar butik A. En kund som kommer in i butiken med exempelvis 
ringar runt ögonen och som med butiksförsäljarens hjälp sedan lämnar butiken utan dessa, 
resulterar ofta i att kunden blir mycket glad och nöjd, fortsätter hon. Detta gör att de senare 
återkommer för att testa någon annan produkt, säger butiksförsäljaren. En bidragande del till 
framgången är definitivt nöjda kunder, menar hon. Ett sätt att skapa detta är just genom Make 
Up Stores koncept med lärande kurser, fortsätter butik A. Word-of-mouth är en annan 
betydande faktor för företagets framgång, säger butiksförsäljaren i butik A. 
 
En annan aspekt i framgången ligger i att alla anställda försöker göra ett så bra jobb som 
möjligt, säger hon. En förutsättning för detta är att man hela tiden lyssnar på kunden, för att 
på bästa sätt kunna tillmötesgå deras önskemål. Att pracka på en kund produkter den 
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egentligen inte behöver leder till missnöjdhet, vilket påverkar kundens syn på företaget menar 
butik A. ”Vårt mål är att ingen ska behöva gå härifrån missnöjd” avslutar butiksförsäljaren. 
 
 
Marknadskommunikation 

 
Make Up Stores motto är att annonsera i en ganska så begränsad mängd, menar butiken. 
Företaget försöker istället förmedla varumärkets existens genom kurserna och word-of mouth. 
Butik A menar att mestadels av den annonsering som sker, sköts via huvudkontoret i 
Stockholm. Under särskilda högtider samt vid lokala events görs vis annonsering i ortens 
lokaltidning, säger butiksförsäljaren. 
 
 
4.6 Intervju med butik B, Make Up Store 
 
 
4.6.1 Varumärkets uppbyggnad 
 
Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik 

 

Intervjurespondenten i butik B anser att Make Up Store som varumärke framförallt 
symboliserar kvalitativa produkter. Hon menar vidare att Make Up Store i många 
sammanhang förknippas med ett varumärke med god underliggande kunskap inom 
kosmetiken. Butiksansvarig i butik B, anser vidare att varumärket i mångas ögon ses som 
något lyxigt samt något utöver det vanliga. Då vi har utbildade makeup artister i våra affärer, 
symboliserar varumärket även god service, menar butiken. 
 
 

Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store  

 

För Butiksansvarig i butik B förknippas Make Up Store med produkter av hög kvalitet. ”Vi 

har ett pigment i våra ögonskuggor som är oslagbart”, säger hon. Vidare anser butik B att för 
henne är Make Up Store ett företag som erbjuder makeup till mycket bra priser i förhållande 
till den kvalitet produkterna erbjuder.  
 
 
Varumärkets betydelse för företaget  

 

Allt det vi gör i butikerna samt de produkter vi säljer måste både hålla hög klass och god 
kvalitet. Om inte företaget uppfyller det som varumärket symboliserar så kommer kunderna 
att tappa förtroende för Make Up Store, menar butik B. Varumärket är med andra ord 
superviktigt för ett företag, säger hon. Den butiksansvariga tror även att det är svårt att 
reparera ett en gång skadat varumärke.  
 
 

Bidragande faktorer till företagets framgång 

 

Butik B anser att det finns många faktorer som har gjort Make Up Store framgångsrikt. 
Företaget har till skillnad mot många av sina konkurrenter en form av nytänkande där man 
förutom företagets produkter erbjuder lärande kurser. Syftet med detta är att utbilda kunden i 
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hur man använder sminket, för att få bästa resultat. ”Kunder som blir imponerade av 

resultatet, blir en återkommande nöjd kund”, säger hon.  Detta är en viktig aspekt med tanke 
på bidragande faktorer till företagets framgång, menar butik B. ”I våra butiker får kunderna 

hjälp direkt på golvet av professionella makeup artister” vilket ger ett proffsigt intryck, säger 
butik B. Spontana sminkningar görs ibland på kunder i butiken, i syfte att visa produkternas 
egenskaper, menar den butiksansvariga. Många av dessa spontansminkningar resulterar ofta i 
att kunden blir mycket nöjd, vilket i framtiden kan resultera i återköp, säger butik B. 
 
Butiksansvariga i butik B säger att ”Vi vill inte tvinga på kunder produkter, det är super 

viktigt att lyssna på vad den specifika kunden verkligen är ute efter”, än en gång i syfte om att 
få en nöjd kund. En annan bidragande faktor till framgången tror hon ligger i att alla butiker 
ser likadana ut. Vilket gör att konsumenten känner igen konceptet oavsett vilken stad och land 
man befinner sig i. Det tydliga konceptet tror hon också förmedlar en kvalitetskänsla.  

 
 

Marknadskommunikation 

 

Marknadsföringen för Make Up Store är relativt begränsad, men under jul och andra högtider 
görs annonseringar i den lokala pressen, säger butik B. För att marknadsföra varumärket i 
staden där butik B är belägen, deltar de i en rad olika lokala aktiviteter som exempelvis 
modevisningar, säger den butiksansvariga. Butiken har även i några enstaka fall bidragit med 
sponsring, vilket är ett bra sätt att synas, menar butik B. Många tjejer bokar tider för 
sminkning inför utekvällar, vilket är ett annat bra sätt att göra indirekt reklam och samtidigt 
visa upp resultat vid användning av våra produkter, menar butik B. Även word-of-mouth har 
stor genomslagskraft i marknadsföringssammanhang, menar butiken, vilket skapar goda 
förutsättningar och nyfikenhet bland kunderna.  
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5. ANALYS 
 

I analysdelen kommer insamlad empiri och författarnas valda teorier att vävas samman samt 

jämföras för att se hur väl Make Up Stores varumärkesuppbyggnadsprocess stämmer överens 

med teorier inom valt ämnesområde. 
 

 
 
5.1 Varumärkets uppbyggnad 
 
Uppbyggnad och strategier 

 

Melin (1999) anser att den strategiska varumärkesplattformen fungerar som ett verktyg för att 
bygga upp vårda och utveckla ett starkt varumärke. Linda menar att företaget alltid har gått 
sin egen väg och arbetat utifrån den vision och det koncept de trott på. Vi har därmed 
utvecklat en tillvägagångsstrategi anpassad utifrån detta. Denna strategi bygger främst på det 
lärande kosmetikmärket och en bredd som ska förmedla en värld av färger, fortsätter hon. 
Greta menar att det är jätte viktigt att en stark strategi ligger till grund vid utvecklandet av nya 
varumärken. Företaget har sedan dess begynnelse använt sig av grundarens strategi för 
utveckla varumärket och bygga det starkare, menar båda respondenterna. Greta anser även att 
man märker av på kontoret när de lyckats med strategierna som företaget använt sig av. En 
bidragande faktor till detta är att företaget arbetar utifrån ett franchieskoncept, säger Greta.  
 
 

Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik 

 
Ett företags logotype är av stor betydelse, då denna är förknippad med något budskap 
företaget vill förmedla (Melin, 1999). Både Greta och Linda menar att logotypen för Make Up 
Store är förknippad med M:et i Mika, företagets grundare. Hela varunamnet har däremot sitt 
ursprung från Mikas tidigare entreprenörstid, Make Up School, säger Greta. Keller (1998) 
menar att symboler är mycket värdefulla tillgångar för företag.  
 
Ett varumärke är laddat med olika typer av löften som kunden kan förväntas ta del av (Keller 
& Kotler, 2006). Både Greta och Linda anser att Make Up Store ska symboliseras som ett 
lärande kosmetikmärke. Företagets grundidé är att butikspersonalen som innehar makeup 
utbildning ska förmedla denna kunskap till kunderna, säger Greta. Varumärket ska även 
genom detta symbolisera hög grad av service, säger butik B. Linda menar att dagens kvinnor 
inte är födda med kunskapen att sminka sig, vilket gör att man måste lära sig någonstans. 
”Det är svårt att göra storslagna sminkningar utan att se ut som en clown”, anser Linda. 
Tanken om att lära kunden att sminka sig, kan vara nyckeln till framtida återköp, säger Greta. 
Vidare menar Linda och butik A att varumärket ska symbolisera ”en värld av färger”, ett 
varumärke som erbjuder något för alla oavsett dess yttre. Butik B tycker även att varumärket 
ska symbolisera något lyxigt, något utöver det vanliga. Om ett varumärke uppfyller de löften 
det är laddat med samt framhåller dess unika värden, skapas trovärdighet hos konsumenten 
(Keller & Kotler, 2006). Melin (1999) menar även att det är av stor vikt att konsumenternas 
uppfattning av varumärket stämmer överens med vad märkesinnehavaren vill att varumärket 
ska symbolisera.  
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Vriens & Hofstede (2000) menar att produktattribut ger oss information om vad det är man får 
vid köp av en specifik produkt. Denna upplyser om produktens innehåll, pris samt dess 
kvalitet (Melin, 1999). Greta anser att Make Up Store trycker mycket på att dess produkter 
inte är testade på djur samt att samtliga produkter är fria från tillsatt parfym. Butik A och 
Greta menar att varumärket förmedlar en mellanprisnivå, en prisklass mellan varumärkena 
Isadora och Dior. Även Linda menar att företaget med dess varumärke erbjuder mycket 
prisvärda produkter. ”Väljer man oss får man mycket för pengarna”. Kotler (2005) anser att 
varumärket kan reflektera en viss typ av användare. Linda understryker att produkterna inte är 
riktade mot en specifik målgrupp. Alla ska ha råd med Make Up Stores produkter, vare sig 
man är student eller arbetare, fortsätter hon.  
 
Melin (1999) menar att konsumentens kvalitetsuppfattning har stor betydelse för ett 
varumärkes framgång. Då den upplevda kvalitén inte alltid är densamma som den faktiska. 
Samtliga respondenter är överens om att Make Up Store förknippas och associeras med ett 
varumärke som erbjuder högkvalitativa produkter. Butik A anser däremot att varumärket även 
associeras med svensk kvalitet. Produkter från Sverige anses oftast väldigt högkvalitativa, 
menar butik B. Enligt Kotler (2005) kan varumärke fungera som en kulturbärare, det vill säga 
att det representerar en viss kultur. Att varumärket garanterar svensk kvalitet är något som 
varumärket aldrig använt sig av i PR sammanhang, menar Linda. 
 
Vidare anser Uggla (2001) att varumärket genom dess attribut kan fungera som ett 
differentieringsinstrument, som särskiljer produkterna från konkurrenterna. Detta kan ske 
genom att företaget fokuserar på just produkten, priset, kvalitén, platsen eller en kombination 
av dessa. Melin (1999) menar även att dessa faktorer kan utgöra varumärkets 
konkurrensfördelar, vilket kan resultera i att konsumenten är villig att betala för något mer än 
bara produkten Greta samt butik A anser att företaget differentierar sig genom sin mångfald, 
där de erbjuder något för alla. Vår mångfald är en stark konkurrensfördel på marknaden 
menar butik A. Linda menar även att företaget trycker mycket på dess höga kvalitet för att 
differentiera varumärket. Butik B följer detta resonemanget och menar att Make Up Store 
erbjuder mycket bra priser i förhållande till den kvalitet produkterna erbjuder. 
 
Enligt Melin (1999) kan förpackningen fungera som produktens ansikte utåt i situationer då 
konsumenten har svårt att avgöra produktens egenskaper. Linda menar att Make Up Store 
använder sig av ett genomgående svart tema hos företagets förpackningar, i syfte att framhäva 
produkternas färger. Det genomgående temat genereras även i att varumärkets produkter blir 
lättare att känna igen, säger Linda. Uggla (2001) anser att god varumärkesidentifikation 
underlättar för framtida återköp, då produktens förpackning är lätt att känna igen. 
 
I grund och botten är varumärket alla de faktorer som gör en organisation till vad den är och 
vad den kan bli (Brown, 2007). 
 

 

Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store  

 

Lojalitet till ett varumärke handlar om att ge upp något till förmån för något annat (Uggla, 
2001). Märkesinnehavarens lojalitet till företagets varumärke samt medvetenhet om vad det 
egna varumärket står för är en viktig del i varumärkesuppbyggnadsprocessen (Nilsson, 2000). 
Detta är vidare en förutsättning för märkeslojala konsumenter (Melin, 1999). 
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Greta menar att för henne står Make Up Store för företaget som erbjuder det lilla extra i form 
av den personliga servicen från professionella makeup artister som finns i butiken. Vidare 
anser hon att en annan faktor är att butikerna liknas vid en godisaffär, där man kan klämma, 
känna och plocka på sig produkter. För Greta liksom för butik A erbjuder varumärket Make 
Up Store något för allt och alla, då varumärket i deras tycke har en enorm bredd. Vidare 
menar butik A att denna bredd är Make Up Stores styrka i jämförelse med andra varumärken. 
”Vi har ett pigment i våra ögonskuggor som är oslagbart”, säger butik B.  

 

Kvalitet aspekten är något som både butik B och Linda framhäver som en association till 
varumärket Make Up Store. Butik B menar att varumärket för henne förknippas med makeup 
till mycket bra priser i förhållande till dess kvalitet. Detta tycker även Linda. För henne är 
Make Up Store ett varumärke där alla ska ha råd oavsett om man är student eller arbetare. 
Urde (1997) anser att en central aspekt vid varumärkesuppbyggnad är att få de anställda att 
identifiera sig med varumärket. Detta kan senare resultera i stolthet för varumärket bland 
personalen samt förutsättningar för en god framtida lönsamhet. 
 

 

Varumärkets betydelse för företaget 

 

Den värdefullaste tillgången ett företag kan äga är varumärket och det kapital det medför, 
menar (Kalkowski, 2007).  Samtliga respondenter anser att varumärket Make Up Store har 
och har haft en enorm betydelse för företaget. Butik A tycker att oavsett vilken bransch man 
är verksam inom så spelar varumärket en mycket stor roll i dagens konkurrensutsatta värld. 
Vidare menar Linda att varumärket Make Up Store har och har haft en jätte stor betydelse för 
företagets utveckling.  
 
Enligt Kotler (2005) är den grundläggande målsättningen med skapandet samt innehavet av 
ett starkt varumärke att bygga upp brand equity. Detta innebär det mervärde och kapital som 
ett företags varumärke genererar genom att utrusta en produkt med det. Vidare menar Keller 
(2003) att begreppet även innefattar den extra vinst ett företag får genom att det innehar ett 
starkt varumärke. Greta anser att företaget är tydliga med att de jobbar inom skönhet, men de 
vill att varumärket ska förmedla så mycket mer än att de bara är verksamma inom 
kosmetikbranschen. Hon anser även att varumärket ska förmedla alla de värderingar företaget 
har samt de nyttoprojekt de stödjer. Att inneha ett varumärke med denna bredd är mycket 
betydelsefullt samt ett sätt att skapa mervärde åt både varunamnet och företaget, menar hon. 
För att lyckas förmedla det mervärde som Make Up Store symboliserar är det viktigt att allt 
det de gör i butiken samt de produkter de säljer stämmer överens med vad  
varumärket ska associeras med, anser butik B. Detta är av mycket stor betydelse för att inte 
kunderna ska tappa förtroende för företagets varumärke, fortsätter butiken. 
 
Melin (1999) anser att ett företag genom sitt varumärke kan förmedla ett mervärde till kunden 
som i sin tur kan bidra till ett ökat mervärde för företaget. Genom detta osynliga kontrakt 
mellan köparen och säljaren skapas med tiden märkeslojalitet. Linda menar att i varumärkets 
begynnelse fick Make Up Store jobba sig in på nya marknader eftersom varumärket var okänt. 
I dagsläget har de däremot hamnat i en position där varumärket Make Up Store har en mycket 
betydande roll för företaget. Varumärket efterfrågas nu på de marknader där de ännu inte är 
verksamma, ”då har man verkligen lyckats med sitt varumärke”, säger Linda. Butik A menar 
att företagets varumärke har en väldigt stor betydelse innan man har provat dess produkter, 
det vill säga vad varumärket symboliserar samt förknippas med. Eftersom det i detta läge är 
ett varumärke i mängden, säger butik A. Däremot anser butiken att för dem som har provat 
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Make Up Stores utbud, är det produkterna i sig som är betydelsefulla och förmedlar ett 
mervärde och inte varumärket.  
 
För att inte varumärkets värde ska sjunka måste företaget behandla det som en värdefull 
tillgång (Kotler, 2005). Butik A menar att det är mycket viktigt att företaget uppfyller de 
egenskaper och kvalitéer som varumärket utlovar, annars kan varumärket bli lidande. Även 
butik B anser att det är av stor vikt att företaget uppfyller det varumärket symboliserar, då det 
är svårt att reparera ett en gång skadat varumärke. 
 
 

Bidragande faktorer till varumärkets framgång 

 

Porter (1986) anser att positionering är ett sätt att placera sitt varumärke på rätt ställe i 
kundens medvetande. Ståhl (2007) bygger vidare på detta resonemang och anser att om man 
lyckas göra detta framgångsrikt så kan det ge upphov till märkeskännedom, 
märkesassociationer samt märkeslojalitet. Han anser vidare att mervärdet och de förmåner 
som märket associeras med skiljer varumärket från konkurrenterna och gör det unikt. Både 
Linda och Greta menar att det är en kombination av varumärket och produkterna som har 
gjort Make Up Store unikt. Deras meningar skiljer sig dock en aning då Linda tror att 
merparten av framgången beror på varumärket i sig som associeras med god kvalitet, medan 
Greta lyfter fram varumärkets kvalitativa produkter som den främsta faktorn. En åsikt som 
alla respondenterna är eniga i är att personalens kunskap är en viktig del i konceptet Make Up 
Store. Kunskapen ligger till grund för hur mycket kunden lär sig om sminket och därigenom 
också hur hög utbildningsnivån blir. Denna faktor är enligt respondenterna även starkt knuten 
till den framtida relationen till kunderna. Det är på detta sätt man skapar goda ambassadörer 
till varumärket säger bland annat Greta. Butikerna anser att Make Up Stores koncept med 
möjligheten att sminka kunderna i butiken och även genomföra spontansminkningar av 
utbildade makeup artister gör att märkesassociationen och lojaliteten till varumärket stärks. 
Butik A menar även att den individuella hjälpen med att ta fram smink för individens olika 
förutsättningar även är en del i framgången. 
 
Författarna Porter (1986), Doyle & Stern (2006) samt Melin (1999) använder sig av 
begreppen psykologisk positionering och produkt positionering för att illustrera att företag 
kan positionera sig på olika sätt mot konsumenten. I Make Up Stores fall så ligger 
positioneringen inom det psykologiska planet främst på kunskapen om sminket och dess 
användning enligt respondenterna. Linda beskriver detta till exempel genom att företaget vill 
fånga upp kunderna så att de får en wow-känsla. Inom produkt positioneringen så anser Linda 
att kvaliteten på produkterna gör att konsumenterna är beredda att betala lite extra för dessa. 
Butik B menar att Make Up Store erbjuder kvalitativa produkter till en liten peng. 
 
Vad varumärket står för, vad som gör det unikt samt vad som ger det mening benämner Uggla 
(2001) som varumärkets märkesidentitet. Kotler (2005) beskriver vidare varumärkets identitet 
som ett löfte till kunden om att leverera vissa egenskaper och fördelar som varumärket 
innehar inom en viss tidsram. Kapferer (1998) och Aaker (2002) menar att ett företag kan 
uttrycka sin identitet på ett flertal olika sätt och nivåer exempelvis genom dess produkter, 
visuella symboler, karaktär samt dess organisation. Linda menar att det är viktigt att 
butikspersonalen tar sig tid och förklarar för kunden vad som gör Make Up Store unikt och 
varför man skall välja just dem. Greta följer detta resonemanget och anser att det är viktigt att 
kunderna som lämnar butiken är nöjda. Detta skapar enligt henne en viktig förutsättning för 
att kunderna skall komma tillbaka och handla igen. ”Nöjda kunder är nyckeln till framgång”, 
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säger hon. Greta nämner även det breda utbudet som butiken kan erbjuda som i sin tur skapar 
nyfikenhet hos kunderna och gör att de kommer tillbaka. Detta resonemang delas även med 
butik A. Både butik A och B menar att de anställda alltid försöker att lyssna på kundens 
önskemål för att kunna erbjuda denna en så bra produkt som möjligt. De anser att man aldrig 
ska tvinga på kunden produkter som den egentligen inte vill ha, då detta kan skapa missnöje 
och resultera i att kunden inte återkommer. Butik B menar utöver detta att Make Up Stores 
affärsidé med butiker som ser likadana ut oavsett vilket land eller stad man befinner sig i 
skapar en kvalitetskänsla. Make Up Store club nämns av både Linda och Greta. Linda menar 
att klubben som kostar 100 kronor per år är ett mycket bra sätt att knyta kunder till företaget. 
Kontakten med kunden görs via post eller e-mail och innehåller olika erbjudanden som har 
som främsta syfte att påminna konsumenterna om företagets existens, menar både Greta och 
Linda. Utöver erbjudandena så ger klubben alltid 10 % rabatt på alla varor berättar de två 
respondenterna. Uggla (2001) anser att begreppet marknadsidentitet har blivit allt viktigare 
som ett resultat av att produktattributen är relativt lätta att imitera. Märkesidentiteten som 
konkurrensmedel har därmed blivit viktigare och även förmågan att förmedla ett emotionellt 
mervärde till konsumenterna.                                      
 

Ett företagets kärnvärden visar hur man driver sin verksamhet (Lagergren, 1998). Dessa 
värden påverkar hela organisationen på alla nivåer. Klara och definierade kärnvärden är 
grundläggande i den varumärkesuppbyggande processen (Urde, 2003). Melin menar att ett 
unikt kärnvärde kan vara företagets konkurrensmedel gentemot konkurrenterna samt en 
bidragande faktor för framgång. Enlig Greta har Make Up Store något som de kallar för de 4 
k:na, vilket representerar företagets kärnvärden. Dessa ska symbolisera hur Make Up Store 
bedriver sin verksamhet samt hur de arbetar med sitt fokus på kvalitet, kunskap, kurser och 
kunder, säger Greta. Egenskaper som har resulterat i framgång för oss, avslutar respondenten. 
 

 
Marknadskommunikation 

 

Enligt Melin (1999) så är marknadskommunikationen en central aspekt för ett framgångsrikt 
varumärkes uppbyggande. Det är enligt honom viktigt att informera, övertyga och påminna 
konsumenten om de konkurrensfördelar som en viss märkesprodukt har. Samtliga 
intervjurespondenterna antyder att Make Up Store inte använder speciellt mycket pengar till 
kommersiell reklam för att nå ut till kunderna. Linda anser att de pengar det kostar att 
annonsera i magasin kan användas bättre och mer effektivt på andra sätt. Hon menar att 
företaget istället skall attackera direkt när det kommer in på en ny marknad för att komma åt 
de viktigaste personerna. Ett annat sätt enligt henne är att vara frikostig med giveaways samt 
hålla olika VIP-events för de trogna kunderna. Greta menar att en av anledningarna till att 
företaget lägger relativt lite resurser på reklam bygger på Mikas uttryckliga vilja att 
varumärket skulle tala för sig själv. Denna grundtanke har enligt Greta modifierats lite då 
företaget idag som ett resultat av expansionen måste göra viss reklam för att berätta var de 
finns. Butikerna A och B menar att det vid vissa högtider och lokala events görs lite reklam i 
lokalpressen. Den sistnämnda butiken har även till viss del varit med och sponsrat olika 
tillställningar, där företagets produkter har kunnat visas upp i olika sammanhang.  
 
Det är av stor vikt hur företagets budskap förmedlas till konsumenten. Marknads 
kommunikation kan användas på flera olika sätt och nivåer och kan även liknas med mer eller 
mindre intima konversationer med konsumenten. Detta kan till exempel ske genom det tryckta 
ordet, förekomst på Internet, service till kunden eller med hjälp av word-of-mouth, enligt 
(Doyle & Stern, 2006). Greta och butik A tycker att det är servicen till kunderna genom 
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kurserna som har gjort företaget känt och framgångsrikt. De anser att genom att visa och lära 
kunderna hur de skall använda sminket, så skapas förutsättningar för att dessa ska komma 
tillbaka. Detta kan senare resultera i att kunden berättar vidare om sina erfarenheter av 
företaget och produkterna till sina vänner och bekanta (word-of-mouth). Även butik A och 
indirekt även Linda anser att företaget använder sig av word-of-mouth i sin 
marknadskommunikation.  
 
Greta betonar även att företaget använder sig i allra högsta grad av att de är ett lärande 
kosmetikmärke i den marknadsföringen de gör genom olika kanaler. I denna marknadsföring 
framhävs just kurserna men även företagets konceptidé. Ett faktum som även Melin (1999) 
och Syverson (2008) tar up då de båda anser att marknadskommunikationen skall kopplas 
samman med företagets positioneringsstrategi.    
 
 
5.2 Framtiden för Make Up Store 
 
Melin (1999) anser att ett varumärke kan fungera som en tillväxtgenerator den dag då 
varumärket uppnått ett visst mått av stabilitet. I denna situation har företaget en grund att stå 
på med lojala kunder. Detta gör att företaget kan agera utifrån en styrkeposition på marknaden 
samt exempelvis utvidga varumärkets inre värden i form märkesutvidgning. Greta menar att 
företaget med dess varumärke har vuxit i raketfart under de år det har varit verksamt. Även 
om företaget växer i otrolig takt är det viktigt att man inte växer ur kostymen, anser Greta. 
”En snöboll är igång, vi rullar ganska snabbt nu”, säger Linda. Företaget expanderar hela 
tiden. Under kommande år ska butiker i New York, ett antal butiker i Malaysia samt i Korea 
att öppnas, säger Linda. Företaget Make Up Store är verksamt inom kosmetikbranschen, men 
har även under årens lopp utvidgat sitt varumärke genom att lansera smycken, väskor, 
necessärer med mera, fortsätter Linda. På kundens begäran kommer företaget i framtiden att 
utöka sortimentet med kroppsvårdprodukter, säger hon. Att Make Up Store är ett lärande 
kosmetikamärke, är något som företaget även ska trycka på i framtiden, ”detta är företagets 

grundidé”, menar Greta. Make Up Store har sedan starten i många avseenden gått sin egen 
väg och inte följt trenderna på marknaden, fortsätter hon. Detta har resulterat i en 
styrkeposition på marknaden för Make Up Store, då det i stor utsträckning fungerat och 
fungerar som trendsättare, avslutar Linda.  
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6. SLUTSATSER 
 
I studiens sista kapitel redogör författarna för de slutsatser som gjorts utifrån studiens 

resultat och analys, för att kunna besvara problemformuleringen. Kapitlet avslutas med 

reflektioner kring vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

 
 

6.1 Slutsatser 
 
Vi som har författat denna studie är väl medvetna om dess risk för generaliseringar, då vi i vår 
studie har studerat hur ett företag i en specifik bransch har gjort för att bygga upp sitt 
varumärke. Vår intention är att genom slutsatsen försöka lyfta fram de delmoment som krävs 
för att på kort tid bygga upp ett starkt varumärke i en etablerad bransch. Det finns dock 
faktorer i vår studie som skulle kunna beaktas av företag som levererar eller producera helt 
skilda produkter och tjänster än vårt fallföretag.  
 

Vad krävs för att på kort tid bygga upp ett starkt varumärke inom en etablerad bransch? 

 
Enligt vår studie finns det en rad olika komponenter som krävs för att framgångsrikt bygga 
upp ett starkt varumärke. Forskningen har visat att det är av stor vikt att ett företag har en 
stadig grund att arbeta utifrån. Denna består dels av att företaget måste ha en stark vision som 
alla i organisationen är väl införstådda med och strävar efter att uppnå. Företaget måste även 
ha en välutvecklad strategi som handlar om hur man ska gå till väga för att nå framgång med 
sitt varumärke. En förutsättning för detta är att det i företaget finns en god kunskap i den 
bransch som man är verksam inom. En annan viktig del är att samtliga på alla nivåer inom 
företaget är märkeslojala till sitt varumärke. Inom företaget måste det även finnas en vilja att 
hela tiden våga gå sin egen väg. Utöver dessa aspekter har forskningen påvisat att det är 
viktigt att företaget håller fast vid sina kärnvärden, då dessa enligt vår studie är starkt 
förknippade med varumärkets framgång. 
  
Undersökningen har även visat att en del i uppbyggnadsprocessen handlar om vikten av att 
skapa en stark symbolism kring varumärket. Detta eftersom symbolismen spelar en viktig roll 
vid alla köpbeslut. Utifrån detta resonemang är det även av stor vikt att varumärket uppfyller 
de egenskaper och kvaliteter som det utlovar. Annars riskerar företaget att tappa kunder och 
därmed också andelar av marknaden. Studien har även visat att för att bygga ett starkt 
varumärke är det viktigt att symbolismen avspeglar vilket kundsegment som företaget vill nå 
ut till. Vår forskning visade att kundsegmentet inte behöver vara helt specifik, utan att det 
även går att vända sig till stora grupper på marknaden.  
 
Studiens resultat visar även vikten av att differentiera sig och därigenom skapa ett unikt 
varumärke med en säregen identitet. Syftet med detta är att komma ifrån att ”bara” vara ett 
märke bland många. Utifrån vår forskning har vi dragit slutsatsen att faktorer som kvalitet, 
kunskap, bredd samt produktlayout kan vara viktiga inslag vid utvecklandet av ett 
framgångsrikt koncept. Undersökningen har visat att detta kan resultera i en konkurrensfördel 
för företag, då kunden är villig att betala för något mer än bara produkten. 
 
Att placera varumärket på rätt ställe i kundens tankevärld, har enligt vår studie visat sig vara 
mycket viktigt i uppbyggnadsfasen av ett varumärke. Vi anser utifrån vårt resultat att ett sätt 
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att göra detta är genom att erbjuda konsumenten något utöver det vanlig. Om man lyckas göra 
detta på ett framgångsrikt sätt, så kommer konsumenten att komma ihåg produkten och 
associera den med vissa egenskaper. Detta kan då resultera i framtida återköp enligt vår 
forskning. En annan faktor som studien har påvisat är att man också bör knyta kunden till 
företaget på något sätt, exempelvis genom en kundklubb. Denna har som främsta funktion att 
behålla kundernas lojalitet genom rabatterade priser och förmånliga erbjudanden. 
 
För att visa att varumärket existerar så måste man använda sig av marknadskommunikation på 
olika nivåer enligt studien. Detta kan ske på många sätt beroende på hur företagets 
marknadsstrategi ser ut. Enligt vår forskning så är det viktigt att i ett tidigt stadium i 
uppbyggandet marknadsföra sitt varumärke. Studiens resultat belyser även vikten av att 
attackera direkt när man kommer in på en ny marknad. Detta i syfte om att komma åt de 
viktigaste personerna, som sedan via egna erfarenheter av varumärket sprider kunskap om 
dess existens vidare i form av word-of-mouth. Studien visar även att andra 
marknadsföringskanaler än de traditionella är viktiga att beakta och kan vara väl så träffsäkra. 
Exempel på sådana är som redan nämnts word-of-mouth men även bloggar, events med mera.    
 
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det har under studiens gång uppkommit flera aspekter och frågor som vi anser intressanta för 
vidare forskning.  En idé som har uppkommit under studiens gång var att det vore intressant 
och spännande att komplettera vår forskning med en kvantitativ metod. Detta för att se om 
kunderna verkligen uppfattar varumärket med dess produkter så som respondenterna har 
beskrivit dem. Ett annat förslag är att ta in mer infallsvinklar i studien. Detta skulle kunna 
göras genom att jämföra hur olika kosmetikföretag byggt upp sina varumärken, utifrån sina 
strategier och tillvägagångssätt. Hur ska Make Up Store göra för att kunna behålla sitt starka 
och konkurrenskraftiga varumärke är en annan infallsvinkel som vore mycket intressant att 
studera. Detta eftersom bevarandet av ett starkt varumärke kan vara nog så svårt som 
uppbyggnaden av det.  
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Intervjuer 
 
Make Up Store 
Produktutvecklare & inköpsansvarig, Linda Bentefour 2008-04-07 
 
Pressansvarig, Greta Sjöbom, 2008-04-08 
 
Butiksförsäljare, Make Up Store, butik A, 2008-04-10  
 
Butiksansvarig, Make Up Store, butik B, 2008-04-10 
 
 
Underlag 
 
Reklamfolder från Make Up Store, 2008-03-06



 

Bilaga 1. Intervjuguide, Make Up Stores huvudkontor 
 
 
Inledning 
 

 Vilken position har du idag? 
 

 Har du haft någon position tidigare i företaget? 
 

 Vad har du för arbetsuppgifter idag? 
 
 
Företaget Make Up Store 
 

 Företagets historia 
 

 Affärsidén/Vision 
 

 Antal anställda 
 

 Omsättning 
 

 Antal butiker/Är samtliga franchiseägda 
 

 Globalt belägna 
 

 Enhetliga butiker, enhetlig klädsel 
 
 
Varumärkets historia 
 

 Fanns det någon varumärkesuppbyggnads kunskap vid företagets start, hur ser dessa ut 
idag?  

 
 Vilka personer inom företaget har haft nyckelroller under uppbyggnadsprocessen? 

 
 Hur har de inblandade vid uppbyggnaden av varumärket fått sin kunskap? 

 
 
Uppbyggnad och strategier 
 

 Hur har varumärket utvecklats? Dess uppbyggnad, strategier och tillvägagångssätt? 
 
 
Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik 
 

 Varför valdes Make Up Store till varumärkets namn? 
 



 

 Vad står varumärket för/symboliserar det för er(märkesinnehavaren)?    
 

 Vilka funktioner anser ni att ert varumärke innehar? ( Informationsbärare, 
identitetsbärare, tillväxtgenerator) 

 
 Vad vill ni att kunden ska associera med varumärket? 

 
 
Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store 
  

 Vad innefattar Make Up Store i dina ögon? 
 

 Vad gör att konsumenten väljer Make Up Store framför andra kosmetikamärken? 
 
 
Varumärkets betydelse för företaget 
 

 Vilken betydelse har varumärket för företaget?  
 
 
Bidragande faktorer till varumärkets framgång 
 

 Vilka är de bidragande faktorerna till varumärkets framgång? ( Är det varumärket i sig 
eller själva produkten)  

 
 Både varumärket och företaget har samma namn? ( Är det varumärket som gjort 

produkterna kända eller är det produkterna som gjort varumärket känt) 
 

 Hur har kopplingarna mellan varumärket och kunden byggts upp?(Skapa förtroende, 
behålla kunderna, återköp, erbjuder ngt speciellt)  

 
 
Marknadskommunikation 
 

 Hur har ni gjort för att på kort tid göra varumärket känt på marknaden?(Finns det 
någon strategi) 

 
 Vilka kommunikationsmedel har använts/används? (Word-of-mouth, tv, 

modetidningar, Internet) 
 
 
Framtiden för Make Up Store 
 

 Hur ser du på framtiden för ert varumärke/framtida planer? 
 

 Hur ska ni behålla varumärkets styrka? 
 
 
 



 

Bilaga 2. Intervjuguide, Make Up Stores butiker  
 
 
 
Inledning 
 

 Vilken position har du idag? 
 

 Har du haft någon position tidigare inom företaget? 
 

 Vad har du för arbetsuppgifter idag? 
 
 
Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik 
 

 Vad står varumärket för/symboliserar det för er(märkesinnehavaren)?    
 

 Vilka funktioner anser ni att ert varumärke innehar? ( Informationsbärare, 
identitetsbärare, tillväxtgenerator) 

 
 Vad vill ni att kunden ska associera med varumärket? 

 
 
Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store 

 
 Vad innefattar Make Up Store i dina ögon? 

 
 Vad gör att konsumenten väljer Make Up Store framför andra kosmetikamärke? 

 
 
Varumärkets betydelse för företaget 
 

 Vilken betydelse har varumärket för företaget?  
 
 
Bidragande faktorer till företagets framgång 
 

 Vilka är de bidragande faktorerna till varumärkets framgång? ( Är det varumärket i sig 
eller själva produkten)  

 
 Hur har kopplingarna mellan varumärket och kunden byggts upp?(Skapat förtroende, 

behålla kunderna, återköp, erbjuder ngt speciellt)  
 
 
Marknadskommunikation 
 

 Hur har ni gjort för att på kort tid göra varumärket känt på marknaden? (Finns det 
någon strategi) 



 

 
 Vilka kommunikationsmedel har använts/används? (Word-of-mouth, tv, 

modetidningar, Internet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. Utskick av ämneskategorier  
 
 
 
Ämneskategorier 
 

 Varumärkets historia 
 

 Uppbyggnad och strategier 
 

 Varumärkets namn, funktion samt dess symbolik  
 

 Märkesinnehavarens lojalitet till varumärket Make Up Store 
 

 Varumärkets betydelse för företaget 
 

 Bidragande faktorer till företagets framgång 
 

 Marknadskommunikation 
 

 Framtiden för Make Up Store 
 


