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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Hur återförsäljare kan arbeta med sitt varumärke – En fallstudie 

bland klädåterförsäljare i Halmstad 

 

Seminariedatum:  2011-06-01. 

 

Ämne/kurs:   Företagsekonomi 61-90, självständigt uppsatsarbete,15hp. 

 

Författare:   Sarah Björk och Niklas Järnliden. 

 

Handledare:  Lars Püss. 

 

Nyckelord: Varumärke, återförsäljare, klädbutiker, den strategiska 

varumärkesplattformen 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka klädåterförsäljare i 

mellanprissegmentet för att ta reda på vilka strategier som 

ligger till grund i arbetet med att stärka sitt varumärke. Studien 

syftar även till att ta fram skillnader och likheter som finns 

mellan dessa och även ta reda på vad detta beror på.   

Frågeställning: Hur arbetar klädåterförsäljare med att stärka sitt varumärke? 

Teori:  Teorin inleds med en presentation av Melins (1999) 

varumärkesplattform. Därefter presenteras en reviderad modell 

med olika begrepp som används vid varumärkesbyggandet. 

Metod: Till uppsatsen har en kvalitativ metod samt en fallstudie med 

fyra företag använts. 

Empiri: Personliga intervjuer med butiksansvariga från MQ, JC, 

Brothers & Sisters samt Premium Jeans & Ekipering i 

Halmstad. 

Slutsats: Undersökningen har visat på att återförsäljare i 

mellanprissegmentet differentierar sig mest genom att utveckla 

en stark identitet kring varumärket. Personligheten involverar 

butiksatmosfär, sortiment samt marknadskommunikation. I 

större kedjor har verksamheten valt att förlägga ansvaret för 

detta på ledningsnivå, vilket underlättar för butiker på lokal 

nivå. Genom att centralstyra dessa strategier kan verksamheten 

dels försäkra sig om att kedjan styrs i den riktning företaget vill 

och följer positioneringskonceptet. Dels kan butiksansvariga 

hänge sig åt att arbeta med verksamheternas kärnvärde, som är 

service. Service, kvalitet och hållbarhet har även varit de 

främsta strategierna för att differentiera dem från lågpriskedjor.   



 

 

Abstract 

 

Title: How retailers can work with their brand – A case study among 

clothing retailers in Halmstad. 

Seminar date:  2011-06-01. 

Course/subject: Business administration 61-90, Independent dissertation work, 

15 hp 

Authors:  Sarah Björk and Niklas Järnliden. 

Advisor:  Lars Püss. 

Key words:  Brand, retailer, clothing stores, the strategic brand platform. 

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate fashion retailers in 

the mid-price segment in order to understand which strategies 

is the foundation of the work with strengthening their brand. 

Another purpose of the thesis is to discover differences and si-

milarities that exist between fashion retailers, and also to find 

the cause of this. 

Question at issue:  How do fashion retailers work to strengthen their brand? 

Theory: The theory opens with a presentation of Melins (1999) the stra-

tegic brand platform. A revised model with various concepts 

regarding the brand building process will then be presented. 

Methodology: For the thesis a qualitative case study with four companies has 

been used.   

Empirical foundation: Personal interviews with store managers from MQ, JC, Broth-

ers & Sisters and Premium Jeans & Ekipering in Halmstad. 

Conclusions: The study has shown that retailers in the mid-price segment 

differentiate their brand through developing a strong company 

identity around the brand. The personality involves store at-

mosphere, merchandise and advertising. Larger companies 

have chosen to lay the responsibility on management level, 

which facilitates on store level. By controlling the strategies on 

a central level the company can make sure that the stores are 

steered in the direction that the company wants them to be 

steered in, and also that they follow the positioning-concept. 

The company can also devote its efforts to working with its 

core value, which is service. Service, quality and durability 

have been the main strategies to differentiate them from low-

price chains.   
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund samt en kort problemdiskussion 
om ämnet och varför det ska behandlas. Fortsättningsvis beskrivs 
frågeställning, syfte, avgränsningar och definit ioner. 

1.1 Bakgrund 

Varumärkning har funnits i alla tider men i varierande form. Det moderna 

varumärket, som liknar vårt sätt att utmärka en produkt, framkom på 1800-talet. I 

USA och Storbritannien var detta ett resultat av den industriella revolutionen och den 

massproduktion som efterföljde. Utbudet ökade i takt med masskommunikation och 

massdistribution där folket blev överrösta med reklam. Därmed var det moderna 

varumärket fött. Varudistributionen har förändrats sedan 1800-talet då handeln efter 

den industriella revolutionen gick från traditionella marknadsplatser till återförsäljare. 

Fram till 1960-talet var det än en gång populärt med massiva reklamkampanjer. 

Situationen förändrades dock då detaljisterna istället valde att lansera sina 

varumärken. Det nuvarande tänket med att värdera varumärket som en resurs och ett 

strategiskt konkurrensmedel är relativt nytt. Närmare bestämt sedan 1980- och 1990-

talet (Melin, 1999). Under denna tid började allt fler företag att redovisa sina 

varumärken i balansräkningen. Detta gav i sin tur upphov till en debatt om huruvida 

det var av god redovisningssed (Melin, 1999). Nuförtiden är det självklart att värdera 

sitt varumärke som en immateriell tillgång precis som vilken materiell tillgång som 

helst. Det har även kommit att lagstadgats för skydd av loggor, mönster och namn i 

immaterialrätten. Detta har medfört att varumärkets betydelse fått en laglig 

uppbackning [1]. 

Numer har många forskare förstått betydelsen av varumärket som ett strategiskt 

konkurrensmedel (Kapferer, 2008; Melin, 1997; Doyle & Stern, 2006; Kotler, 

Armstrong, Saunders & Wong, 2001). Ett etablerat varumärke är den svåraste faktorn 

för konkurrenter att kopiera. Vilka andra faktorer än just ett starkt varumärke kan 

förklara varför Coca Cola fortfarande är marknadsledare trots att Pepsi vinner med 

hästlängder i blindtester? (Melin, 1999).  

Fördelarna med att arbeta med sitt varumärke är många och ett starkt varumärke för 

många företag bör vara det främsta målet. Det kan bland annat leda till ett mindre 

sårbart företag i konkurrenskraftiga marknader, större marginaler, återkommande och 

mindre priskänsliga konsumenter (Delgado- Ballestar & Munuera-Alemán, 2005). 

Det gäller dock att ständigt fostra och utveckla sitt varumärke (Leiser, 2004; Belén 

del Río, Vázques & Iglesias, 2001). Ett starkt varumärke är inte bara ett företag, en 

logga eller reklam. Idag handlar starka varumärken om vad konsumenter associerar 

det med, såsom förväntningar och känslor (Leiser, 2004). 

Kan alla former av företag etablera sitt varumärke? När det kommer till företag som 

är försäljare till andras varumärken, även kallat återförsäljare eller distributörer, finns 

en viss skillnad gentemot verksamheter som säljer sina egna produkter. Det finns 

bland annat tydliga indikationer på att pris är en stor faktor till varför vissa 

återförsäljare är mer lyckade än andra, då konsumenter tenderar att vara mer 

priskänsliga när det kommer till återförsäljare och väljer oftast den återförsäljaren 

med lägst pris (Kapferer, 2008). Det har även visat sig att återförsäljare har svårt att 
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välja varumärkesstrategi eftersom företagen ofta har bristande kontroll i tillverkning, 

kostnader, prissättning, kvalitet, differentiering, design och handelsvaror. Denna 

bristande kontroll ger även problematik kring vilken positioneringsstrategi 

verksamheten ska välja (McColl & Moore, 2010). Andra problem som visat sig vad 

gäller återförsäljare, är varumärkesportföljen. För att det ska vara lönsamt att sälja 

externa varumärken gäller det att kunna leverera ett unikt utbud, vilket är svårt då det 

inte finns någon garanti för att ingen annan återförsäljare säljer samma sortiment 

(McColl & Moore, 2010).  

1.2 Problemdiskussion 

Sverige befinner sig i en återhämtning från den rådande lågkonjunkturen som startade 

2008 [3; 7]. Det finns dock indikationer på att svenska folket fortfarande är 

återhållsamma och inte spenderar lika mycket pengar som väntat på kläder [3]. Det 

har även skett missväxt i bomullsodlingarna i Pakistan och Kina vilket har resulterat i 

att världsmarknadspriset på bomull har fördubblats på ett halvår [3; 4; 5]. Det ökade 

bomullspriset beror även på att ekonomin i Kina blir allt bättre, vilket i sin tur har lett 

till en allt högre efterfrågan på kläder i landet. Kostnaderna har även ökat vad gäller 

transport då oljepriset stigit kraftigt [3; 4; 6]. Tillverkningsländer som Kina, där en 

stor del av svenska kläder tillverkas i befinner sig i inflation, vilket har resulterat i 

ökade löner i fabrikerna. De ökade lönerna är även ett resultat av brist på arbetskraft 

då många klädfabriker har fått lägga ned sedan finanskrisen. Detta har lett till ökade 

kostnader för svenska klädföretag [3]. 

Utöver de ökade kostnaderna och de minskade intäkterna för klädföretagen så 

befinner sig Sverige även i en oerhört konkurrenskraftig och mogen marknad. 

Utbudet är oändligt och variationen av återförsäljare ökar stadigt både från inhemska 

och utländska företag [3; 6].  

Denna avhållsamhet från konsumenter gemensamt med ökade kostnader och en 

oerhört konkurrenskraftig marknad, har gjort det svårt för företag i klädbranschen att 

överleva [3]. Trots att många andra marknader har visat på en uppgång så har 

klädmarknaden under åren 2010 och 2011 varit en marknad som påverkats kraftigt av 

finanskrisen [6]. För att överhuvudtaget stanna kvar på marknaden gäller det för 

företagen att differentiera sig från sina konkurrenter. Tidigare diskussion under 

problembakgrund framkom det att ett sätt att differentiera sin verksamhet är genom 

sitt varumärke, vilket författarna tror kan vara ett sätt att överleva och att sticka ut på 

marknaden. Denna problembild anser författarna till denna uppsats är bäst att reda ut 

genom att få en bild ur butiksansvarigas perspektiv. 

1.3 Frågeställning 

Hur arbetar klädåterförsäljare för att stärka sitt varumärke? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka klädåterförsäljare i mellanprissegmentet för att 

ta reda på vilka strategier som ligger till grund i arbetet med att stärka sitt varumärke. 

Studien syftar även till att ta fram skillnader och likheter som finns mellan dessa och 

även ta reda på vad detta beror på.   
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på att ta reda på de åtgärder som används av företag 

vid den varumärkesuppbyggande processen och vid arbetet med varumärket. 

Utgångspunkten kommer att tas i Melin (1999) strategiska varumärkesplattform. 

Författarna till denna uppsats har dock valt att genom andra författare anpassa 

modellen direkt till den studie som genomförs om hur klädåterförsäljare arbetar med 

sitt varumärke. De teorier som väljs kommer endast att ses ur ett företagsperspektiv 

och inte ett konsumentperspektiv då kundens uppfattning inte är relevant för 

uppsatsens frågeställning. 

1.6 Definitioner 

Externa varumärken: Återförsäljare producerar inte plaggen, utan köper in av andra 

leverantörer för försäljning (McColl & Moore, 2010). 

Interna varumärken: Produkter som produceras av återförsäljaren och säljs under 

återförsäljarens namn eller varumärke, via återförsäljarens egna butiker (McColl & 

Moore, 2010). 

Återförsäljare: Butik som säljer andras varumärken, även kallad distributör. I 

uppsatsen kommer främst återförsäljare att nyttjas [8]. 

Varumärke: Det finns många definitioner av vad ett starkt varumärke är (Kotler et al., 

2001; Doyle & Stern, 2006) dock ville författarna till uppsatsen definiera vad ett 

varumärke är rent praktiskt där av blir varumärkeslagen (1§ 2 st, VmL) aktuell. 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja 

varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls 

i en annan.  
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2. Teoretisk Referensram 

I detta avsnitt redogörs olika åtgärder som anses v iktiga i arbetet med 
varumärket. Först förklaras den strategiska varumärkesplattformen och därefter 
beskrivs en reviderad modell som är utformad av författarna ti ll  denna uppsats.  
De begrepp som tas upp i modellen kommer sedan förklaras med hjälp av 
relevant teori.  

2.1 Den Strategiska Varumärkesplattformen 

En förutsättning för företag att bygga upp och etablera sitt varumärke är att det 

medför ett värde för både märkesinnehavaren såväl som för konsumenten. Den 

strategiska varumärkesplattformen beskriver riktlinjer för företag i en 

varumärkesuppbyggande process. Denna består av sex begrepp med en bestämd följd 

(Melin, 1999, s. 47). 

Med varumärkesplattformen som utgångspunkt har författarna till denna uppsats valt 

att modifiera den ursprungliga modellen så att den kan anpassas till återförsäljare i 

klädbranschen. Den reviderade modellen består nu av sju delar som tar sin 

utgångspunkt i den interna kommunikationen. 

 

Figur 1. Den strategiska varumärkesplattformen (anpassad för klädåterförsäljare) 

2.1.1 Intern Kommunikation  

I konkurrenskraftiga marknader där konsumenter har en oändlig variation av företag 

och varumärken att välja mellan är det viktigt för företag att differentiera sitt 

varumärke (Melin, 1999; Aaker, 2010). Det har visat sig att förutom pris och kvalitet, 

värdesätter konsumenter kundservice som en viktig faktor i ett köpbeslut (Thomson & 

Hecker, 2008). Kundservice är så pass viktigt i konkurrenskraftiga marknader att 

kunder har en förmåga att byta företag om de har blivit bemötta av dålig kundservice. 

Intern 
kommnikation

Butiksattribut

Märkesidentitet

Kärnvärde

Positionering

Marknads-
kommunikation

Varumärkeslojalitet
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På så vis är service direkt kopplat till kundens upplevd värde (Thomson & Hecker, 

2000; Kotler et al., 2001) då frontpersonalen är företagets ansikte utåt (Rogers, Clow 

& Kash, 1994). Låg produktivitet grundar sig ofta i hög personalomsättning (Rogers 

et al., 1994; McColl & Moore, 2010; Hurley & Estelami, 2007) samt vantrivsel på 

arbetsplatsen (Rogers et al., 1994).  

Detta innebär med andra ord att den interna kommunikationen måste fungera för att 

den externa kommunikationen även ska göra det (Kotler et al., 2001). För att öka 

produktiviteten i kundbemötandet bör verksamheten därmed arbeta aktivt med 

rekrytering och utbildning (Rogers et al., 1994) och visa på aktivt ledarskap genom att 

förklara för personalen hur de ska agera i bemötandet med kunden (Rogers et al., 

1994; Lloyd & Luk, 2011). Det är även viktigt att informera de anställda om grunden 

och syftet med verksamheten. Dels ska alla i organisationen förstå företagets mål, 

vision och även ha en vilja att sträva för att företaget ska växa. Detta bör bygga på ett 

helhjärtat engagemang i hela organisationen (Thomson & Hecken, 2000; Kalla, 

2005). Engagemang och känsla kan liknas vid bränsle i en bil, utan det kommer 

verksamheten inte långt. Det finns mycket emotionella känslor hos personalen, 

ångest, stress och frustration är vanligt vilket kan yttra sig i att företaget får ett dåligt 

rykte. En positiv energi hos personalen kan däremot få företaget att sträva framåt. Om 

personalen är tillfredsställda, engagerade och vet sitt syfte, så kan detta istället leda 

till ett gott rykte och en vilja att ta hand om företagets externa intressenter (Thomson 

& Hecker, 2000).  

Den interna kommunikationen har även till syfte att sprida en kunskap hos de 

anställda. En högre kunskap kan leda till effektivitet hos de anställda, en högre 

motivation samt en känsla av trygghet (Kalla, 2005). Det är även viktigt att de 

anställda vet vad de får göra och inte får göra. Med ett ökat ansvar kommer även ökad 

frihet där det krävs att personalen inte frångår vad företaget förväntar sig av dem. 

Med detta sagt är det även viktigt att personalen har ansvar att tillfredsställa 

konsumenten, vilket innebär en ökad tillförlitlighet från ledningens sida som kan 

främja personalens kreativitet och möjlighet att lösa problem själva (Rogers et al., 

1994).  

Personal som accepterar och arbetar efter verksamhetens mål och engagerar sig i det, 

presterar bättre på arbetsplatsen samt rekommenderar verksamheten till kunder, 

potentiell rekrytering och andra intressenter. Med andra ord fungerar dessa 

engagerade personer som ambassadörer för varumärket. Det finns dock tre olika roller 

som personal kan anta i sin engagemangsnivå, exempelvis åskådare, som förstår 

organisationsmålen men har inte drivkraften att stötta dem. De finns de som är högt 

motiverade att stötta verksamhetens mål men samtidigt inte förstår vilka målen är 

eller hur de ska uppnå dem, dessa kallas för lösa kanoner. Sedan finns det de som är 

omedvetna och inte bryr sig om verksamhetens mål, dessa kallas för svaga länkar 

(Thomson & Hecker, 2000). I stora verksamheter där ett ökat avstånd mellan ledning 

och övrig personal finns, kan alternativa metoder till kommunikation uppnås. 

Exempelvis genom forum eller intranät där personalen kan ta del av information för 

att på så sätt främja ett mer öppet klimat (Murgolo-Poore & Pitt, 2001).   
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2.1.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

Attribut som kan ligga till grund för differentieringsmöjligheter för återförsäljare kan 

vara ett överlägset pris relativt konkurrenter som säljer samma varumärken. Till 

skillnad från märkesinnehavaren, där ett starkt varumärke kan innebära en minskad 

priskänslighet är det en annorlunda situation för återförsäljare. Vid köp har det visat 

sig att konsumenter väljer den återförsäljare som kan garantera lägst pris. Det är 

denna priskänslighet som innebär att återförsäljare har svårt att utveckla en lojal 

kundgrupp till butiken (Kapferer, 2008).  

Återförsäljare kan istället differentiera sig genom en unik varumärkesportfölj 

(Kapferer, 2008; McColl & Moore, 2010). Detta kan dock vara ett otryggt 

tillvägagångssätt då det inte finns någon garanti för att någon annan återförsäljare tar 

in ett liknande sortiment, med ett lägre pris. Det har även visat sig att det kan uppstå 

problematik kring vilken positioneringsstrategi återförsäljaren ska använda sig av. 

Detta eftersom återförsäljarna inte styr utbudet, vilket kan innebära att återförsäljarens 

tilltänka image krockar med hur de externa varumärkenas kollektion ser ut. Ett 

exempel är om återförsäljaren vill stå för den absolut bästa kvaliteten, skulle 

kvaliteten brista hos ett extern varumärke, kan det skada återförsäljarens rykte 

(McColl & Moore, 2010).  

Återförsäljare kan även ägna sig åt försäljning av egna varumärken, vilket innebär att 

de tar hand om design, leverantörskedja och inköp själva. Med andra ord att 

återförsäljare säljer både externa varumärken och interna varumärken (Parrish, 2009). 

Genom att tillverka och sälja egna varumärken elimineras problematik och tid vad 

gäller kontroll över tillverkning, design och lagerhantering. Därmed blir det lättare att 

välja differentiering- och positioneringsstrategi (McColl & Moore, 2010). När 

verksamheten tar fram egna produkter kan verksamheten antingen namnge 

produkterna med företagets namn eller hitta på något helt nytt. Fördelen med att 

namnge produkten med företagets namn är att märkesinnehavaren kan överföra 

verksamhetens associerade värden till produkten. Det gäller då att inte produkten 

avviker mycket från företagets identitet och image. Det är då ett bättre alternativ att 

hitta på ett helt annat namn för att inte mista sin trovärdighet (McColl & Moore, 

2010).  

Ett attraktivt sortiment har visat sig vara en av de främsta anledningarna till varför 

vissa butiker är mer önskvärda än andra, där ett oattraktivt sortiment kan leda till att 

återförsäljaren tappar kontakten med sina konsumenter (Paulins & Geitsfeld, 2003). 

Vad som avgör huruvida ett sortiment är attraktivt eller inte bör i sin tur anpassas för 

den tilltänkta målgruppen (Paulins & Geitsfeld, 2003; Easey, 2009). Vid en central 

inköpsprocess kan vissa problem härledas till sortimentet. Bland annat att inte det 

tilltänkta sortimentet attraherar målgruppen. Dessa problem har dock butiksansvariga 

kunnat förutspå på lokal nivå, bättre än inköparna på ledningsnivå men inte kunnat 

göra något åt. Andra problem forskare har funnit på butiksnivå är resursallokering och 

distribution samt att lager tar slut för fort vid reklamkampanjer (McColl & Moore, 

2010).  

Genom att kontinuerligt förbättra utbudet och ge en större variation av de produkter 

som säljs så kan ett företag lättare behålla lojaliteten hos kunderna. Det innebär i 

praktiken att se till att kunderna bland annat får många olika storlekar och färger att 
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välja mellan samt att leveranstiderna minskar för att kunderna inte ska behöva vänta 

för länge om de beställer något. Kunderna får genom detta arbete en anledning till att 

fortsätta komma tillbaka till företaget då utbudet alltid förändras och förnyas på något 

sätt (Aaker, 2010). 

KUNDSERVICE 

Andra butiksattribut som har visat sig viktiga för klädbutiker, för att behålla och öka 

sin kundgrupp, är att erhålla god service. Det har framkommit att konsumenter inte 

ser shopping enbart som en rationell eller funktionell aktivitet utan även som en 

fritidssyssla. Detta innebär att återförsäljare behöver tänka på att leverera överlägsen 

service och ett överlägset bemötande till kunden (Brïdson & Evans, 2004).  

Det är enklare i teorin än vad det är i praktiken att förstå vad konsumenten vill ha. För 

att underlätta detta analysarbete kan vissa åtgärder vidtas, bland annat ett system för 

klagomål och förslag. För att ta reda på hur företaget kan förbättra sig kan ett 

alternativ till klagomålsystemet vara en förslagslåda eller enkät som delas ut till 

konsumenterna. Företag kan även använda sig av enkäter för kundtillfredsställelse. 

För att företaget ska få en helhetssyn bör ett komplement till klagomål och förslags 

system upprättas. Företaget bör även ta hänsyn till vad konsumenten uppskattar. 

Denna analys kan genomföras med hjälp av frågeformulär eller via telefon (Kotler et 

al., 2001). Denna sortens information är viktig, särskilt för serviceföretag. Genom att 

få en kunskap om vad konsumenterna anser kan företaget utvecklas och förbättras. 

Klagomålen ska inte ses som en negativ del utan som en chans att lära sig något nytt 

som tillåter företaget att utvecklas. Systemen syftar inte bara till att skapa en lösning 

på de problemen som kunderna har, utan även till att ge en djupare förståelse av 

kundernas behov. Detta gör det lättare för företaget i framtiden att se till att kunderna 

är nöjda (Bosch & Enríquez, 2005). 

I större kedjor kan företag använda sig av så kallade spökhandlare för att ta reda på 

hur kundservicen sköts. Det innebär att undersökarna testar personalen som jobbar i 

butiken. Genom att pressa dem med frågor och klagomål får de fram hur personalen 

hanterar frågorna och vad som kan göras bättre (Kotler et al., 2001). Spökhandlare 

kan även användas för att se om personalen agerar på det sätt som förväntas av dem, 

för att på så sätt kunna finjustera bemötandet och identifiera de aspekter som behöver 

tränas mer på. Det är viktigt att feedback från spökhandlarna kommer omgående 

eftersom förslag på förbättringar och även positiva kommentarer kan ges direkt till 

personalen vilket gör det lättare för personalen att förbättra sig. Detta kan också 

motivera de anställda att hela tiden agera på ett bra sätt mot kunderna då de inte vet 

om kunden är en spökhandlare eller inte (Erstad, 1998). För att få reda på vad som gör 

att konsumenter väljer ett annat varumärke kan företaget utföra kundanalyser (Kotler 

et al., 2001).  

BUTIKSATMOSFÄR 

Även butiksatmosfär och styling har visat sig vara mycket viktigt för 

klädåterförsäljare. Butiksatmosfären innebär placering av varor, hur varor exponeras 

och hur lokalen ser ut. Detta är faktorer som påverkar konsumentens upplevelse i 

butiken (Tiggemann & Lacey, 2009; Miller, Capbell, Littrell & Travnieck, 2005; 

Easey, 2009; Eckman, Lunn, Damhorst & Kadolph, 1990). Hur kläderna framställs 

kallas ofta för styling, och är de distinkta skillnader som individualiserar plaggen och 

därmed ligger till grund för positioneringsmöjligheter. Style är hur plaggen framställs, 

hur dess synliga funktioner framställs samt i vilket sammanhang plaggen syns i 
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(Tiggemann et al., 2005; Easey, 2009; Eckman et al., 1990). I större kedjor där styling 

utformas på central nivå, har det framkommit viss problematik gällande detta. Bland 

annat då butiksansvariga på lokal nivå hävdar att de har högre kännedom om sin 

marknad och vet vad som säljer och eftersträvar då viss frihet i beslut angående den 

visuella framställningen. Denna frihet kan dock innebära att varumärket inte blir 

konsekvent (McColl & Moore, 2010). 

Butiksatmosfären innefattar även musik. Musik har visat sig ha en stor betydelse när 

det gäller att påverka kunderna vid köp i butiken. Det främsta syftet med musik är att 

engagera, underhålla och skapa en trevlig erfarenhet för kunden. Musik beskrivs vara 

något som påverkar kunderna under hela vistelsen i butiken och som de inte kan 

ignorera (Jain & Bagdade, 2011). En effekt av bakgrundsmusik i en butik kan vara att 

kunderna spenderar mer tid och pengar där om de gillar musiken som spelas 

(Herrington & Capella, 1996). Val av musik är viktigt och bör samspela och stämma 

överens med produktutbudet (Jain & Bagdade, 2011). Musiken bör kontinuerligt 

förändras och anpassas utefter vad som är aktuellt i musikvärlden. Detta kan ske 

genom att till exempel ändra musik vid olika säsonger för att på så sätt se till att den 

musik som spelas intresserar och engagerar kunderna (Broekemier, Marquardt & 

Gentry, 2008). 

PRODUKTKVALITET 

Produktkvalitet är ett relativt begrepp och hör ofta ihop med vilka associationer 

konsumenterna har till varumärket (Forsythe, 1991; Mazursky and Jacoby, 1986 

genom Newman & Patel, 2003). Detta kan medföra problem då återförsäljare säljer 

externa varumärken och dessa är bristfälliga i kvaliteten, vilket i sin tur innebär att 

konsumenten även får dåliga associationer till återförsäljarens namn (McColl & 

Moore, 2010). Även om begreppet är diffust så finns det vissa faktorer som förändrar 

konsumentens uppfattning om kvalitet, så som exklusiva material eller pris. 

Exempelvis uppfattas egyptisk bomull mer exklusivt än vanligt bomull och därmed 

får konsumenten uppfattningen av att plagget är av bra kvalitet (Brown & Rice, 

1998). Ett högre pris kan även förändra konsumentens uppfattning om produkten och 

även indikera på högre kvalitet (Melin, 1999; Kapferer, 2008). Kvaliteten bör dock 

vara anpassad till den målgrupp företaget har valt att fokusera på (Easey, 2009) samt 

det valda prissegmentet (Kapferer, 2008). Återförsäljare som har försäljning av 

interna varumärken har uppvisat problematik gällande bristande kvalitet hos 

tillverkarna, och att detta kan leda till att de tvingas byta tillverkare vilket är 

tidkrävande (McColl & Moore, 2010). 

2.1.3 Märkesidentitet 

Märkesidentitet är ett företags självuppfattning, det vill säga hur de vill uppfattas utåt. 

Märkesidentitet är även vad varumärket står för, samt dess syfte och mening (Melin, 

1999). En stark märkesidentitet kan genom att vara unik resultera i en 

differentieringsfördel gentemot konkurrenterna på marknaden (Ghodeswar, 2008). 

Enligt Aaker (2010) är identiteten uppbyggd av associationer. 

Varumärkesidentitet är en unik kombination av varumärkesassociationer som 

varumärkets strateger strävar efter att utveckla eller bibehålla. Dessa 

associationer representerar vad varumärket står för och innebär ett löfte till 

konsumenterna från organisationens medlemmar (Fritt översatt, Aaker, 2010, 

s. 68) 
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Märkesidentitetens uppbyggnad består av två viktiga faktorer, namnval och 

personlighet (Melin, 1999) 

NAMNVAL 

Namnet är det viktigaste kännetecknet för en märkesprodukt vilket gör att det är av 

stor betydelse att skaffa sig ett starkt och konkurrenskraftigt namn. Val av namn är ett 

beslut som inte bör tas förhastat utan istället noggrant planeras och formuleras för att 

se till att det blir så bra som möjligt. De viktigaste egenskaperna för ett namn är att 

det är enkelt och lätt att känna igen samt att det ska fungera som en differentierande 

faktor gentemot andra konkurrenter (Turley & Moore, 1995). Namnet syftar även till 

att skapa ett medvetande om företaget hos konsumenterna vilket förhoppningsvis gör 

det lättare att bli lojal mot företaget (Bristow, Schneider & Schuler, 2002). Utöver 

detta bör namnet även vara unikt för att kunna sticka ut bland mängden (Belén del 

Río, Vázquez & Iglesias, 2001). 

Vid val av namn bör olika faktorer noga tänkas över. Namnet ska inte vara för långt 

eller komplext, det ska vara enkelt att stava till, komma ihåg och kunna uttala.  

Det ska även vara fritt från negativa betydelser. Påhittade namn eller fantasinamn kan 

vara bra att använda sig av då de lättare går att varumärkesregistrera, vilket skapar en 

säkerhet från att andra aktörer försöker kopiera något (Turley & Moore, 1995). 

Namnet kan även vara suggestivt, där kopplingar till verksamheten beskrivs eller 

deskriptivt som berättar något om produktens egenskaper eller produktens 

användningsområde. Deskriptiva namn kan inte registreras som varumärken då 

namnet talar om en produkts beteckning, exempelvis att namnet innehåller innovation 

eller kvalitet (Melin, 1999).  

PERSONLIGHET 

För att konsumenten lättare ska kunna relatera till produkten kan företaget ge 

varumärket en personlighet (Melin, 1999). Varumärkespersonlighet kan även fungera 

som en differentieringsstrategi (Lin, 2010). Syftet är att göra produkten/varumärket 

mer mänsklig i hopp om att en speciell typ av karaktärsdrag ska attrahera företagets 

tilltänkta målgrupp. Konsumenter tenderar nämligen att köpa märkesprodukter som 

relaterar till konsumentens självuppfattning eller önskade uppfattning (Melin, 1999; 

Tiggemann & Lacey, 2009; Easey, 2009). Inom klädbranschen har det visat sig att 

återförsäljare som endast försöker tillfredsställa och anspela på konsumenters 

basbehov inte vinner konkurrensfördelar. Istället är det viktigt att återförsäljare lyfter 

fram, fostrar och utvecklar både symboliska och distinkta fördelar som deras plagg 

medför (Brïdson & Evans, 2004). Personligheten kan uttryckas i ålder, kön eller olika 

personliga drag så som tuff eller pålitlig (Aaker, 2010). Ett exempel är att det 

förmodligen är större sannolikhet att Marlboro röks av män. På grund av att den 

personlighet företaget har byggt upp kring varumärket associeras med macho män 

(Lin, 2010). 

2.1.4 Kärnvärde 

Ett företag bör ha tydliga och klara kärnvärden. Dessa kan vara nedskrivna och tydligt 

definierade eller bara ses som en självklarhet inom företaget. Det är mycket viktigt i 

varumärkesarbetet att veta vad företaget står för, vilka kärnvärden de har, samt vilka 

värden konsumenterna förknippar de med. De kärnvärden som företaget jobbar efter 

måste stämma överens med hur konsumenterna uppfattar företaget. För att lyckas 

långsiktigt med de valda kärnvärdena krävs det att dessa arbetas med ute i företaget så 
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att konsumenterna får samma uppfattning som företaget vill förmedla ut (Urde, 2009). 

För att lyckas med detta bör kärnvärdena vara kommunicerbara så kunden lätt ska 

förstå de, samt även unika för att kunna differentiera sig mot konkurrenterna. 

Kärnvärdena bör också bygga på de produktattribut och den märkesidentitet 

verksamheten har valt som differentieringsstrategi (Melin, 1999).  

Företagets kärnvärden ska fungera som en plats varifrån alla strategier som företaget 

använder sig av ska komma ifrån. Kärnvärdena ska också fungera som riktlinjer 

varifrån all intern och extern varumärkesuppbyggande kommunikation ska utgå ifrån 

(Kotler et al., 2001). De kärnvärden som företaget valt ska ses som långvariga, men 

de måste även kunna vara dynamiska och anpassas allt eftersom samhället eller 

organisationen förändras (Urde, 2003).  

Kärnvärdena bör genomsyra hela organisationen där alla ska vara medvetna och 

engagerad i att föra verksamheten framåt. Återförsäljare kan utveckla kärnvärden 

baserat på en överlägsen produkt, service eller kvalitet. Återförsäljare kan även 

fokusera på en lågprisstrategi. Detta leder dock till att kvalitet, personal och service 

sätts i andra hand och inte anses vara lika viktigt (Birtwistle & Freathy, 1998). 

Företag som verkar i servicebetonade branscher fokuserar ofta på kundens upplevelse 

av verksamheten. Det blir då lämpligt att arbeta med service som det största 

kärnvärdet då det går ut på att ge kunderna en bra upplevelse (Melin, 1999; Aaker, 

2010). 

2.1.5 Positionering  

Positionering är ett centralt begrepp inom marknadsföring och syftar till att 

märkesinnehavaren ska positionera en märkesprodukt i konsumentens medvetande 

(Melin, 1997; Ghodeswar, 2008), genom viktiga attribut som differentierar de mot 

konkurrenterna (Kotler et al., 2001). För att produkten ska uppfattas som 

märkesinnehavaren vill, presenteras produktens differentierade egenskaper i hopp om 

att på lång sikt skapa märkeslojalitet (Melin, 1999). Positioneringen bör grunda sig på 

relevanta kärnvärden som levererar något till konsumenten, antingen emotionella eller 

funktionella värden. Exempelvis grundar sig Volvos positionering på deras kärnvärde 

att vara säker och BMWs kärnvärde på att ge körglädje (Melin, 1999). Ett starkt 

varumärke finns inte utan ett positioneringskoncept (Kapferer, 2008).  

Positioneringen går ut på att först identifiera den kundgrupp som företaget ska rikta in 

sig på (Kotler et al., 2001). Företaget bör sedan anpassa en produkt som lockar den 

tilltänkta målgruppen (Easey, 2009). Positioneringskonceptet utgörs genom att 

företaget differentierar sig gentemot sina konkurrenter och väljer vilka 

konkurrensfördelar som ska ligga till grund för positioneringen (Kotler et al., 2001). 

Differentieringsstrategin bör sedan anpassas för att locka den tilltänka målgruppen 

(Easey, 2009). Positionering har en stor betydelse för klädåterförsäljare eftersom det 

skapar olika konkurrensfördelar som tillåter de att differentiera sig gentemot de 

konkurrenter som finns på marknaden. (Birtwistle & Shearer, 2000; Birtwistle & 

Freathy, 1998; Ghodeswar, 2008). Företag kan välja olika positioneringsstrategier för 

att differentiera sig. Detta genom till exempel en kombination av pris- och 

produktpositionering som kan leda till viktiga konkurrensfördelar (Birtwistle & 

Shearer, 2000). Detta kan även innebära en långsiktig överlevnad för dessa företag 

(Birtwistle & Freathy, 1998). Det är viktigt att de fördelar som företaget väljer, till 

exempel att kunna erbjuda en överlägsen kvalitet eller service, verkligen stämmer 
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överens med verkligheten. Skulle de konkurrensfördelar som företaget väljer inte 

stämma överens med verkligen kan det leda till missnöjda kunder eftersom företaget 

inte håller vad de lovar (Kotler et al., 2001). Det är kundens associationer som ligger 

till grund för företagets positioneringsmöjligheter. Detta innebär att företaget är 

beroende av att kunden associerar företaget så som företaget vill. Kundens 

tillfredställelse är i sin tur gapet mellan vad kunden förväntade sig före köpet och vad 

kundens faktiska upplevelse med köpet är. Ett exempel på detta är om ett företag 

lovar absolut bästa kundnöjdhet, då kommer automatiskt kundens förväntningar 

skjuta i höjden. Om sedan inte företaget lever upp till vad de lovat kommer kunden att 

förknippa företaget med denna upplevelse (Kapferer, 2008). 

Positioneringen handlar om att bestämma var företaget konkurrerar och vilket val av 

konkurrensfördel som företaget väljer att använda sig av. Problem som kan uppstå 

med positioneringen är att segmentet kan vara oattraktivt på grund av att det är för 

litet eller att det inte är vinstgivande. Det kan också vara problem om de 

konkurrensfördelar som företaget väljer att utmärka inte intresserar mottagarna och 

även om produktens kostnader är för höga. Detta kan då leda till att företaget inte blir 

konkurrenskraftigt (Doyle & Stern, 2006).  

2.1.6 Marknadskommunikation 

För att positionering ska lyckas och bli framgångsrik krävs det att positioneringen är 

kommunicerbar, samt att företaget framhäver sin differentierade fördel genom 

marknadskommunikation. Det vill säga att företaget talar och tilltalar sin målgrupp 

(Aaker, 2010). Målet med marknadskommunikationen är att den ska genomsyras av 

positioneringskonceptet och att detta har till syfte att informera, övertyga och 

påminna konsumenten om företagets konkurrensfördelar. Informationen som 

företaget vill förmedla till kunderna överförs därför till ett budskap som sedan förs 

vidare ut till kunderna (Ghodeswar, 2008; Melin, 1999).  

En effektiv marknadskommunikation är en viktig del för många klädåterförsäljare 

som befinner sig på en marknad där det råder hög konkurrens. Syftet är att 

konsumenter ska uppmärksamma och intressera sig för varumärket och vad de har att 

erbjuda. För att kommunikationen ska vara effektiv ska den utgå från de värden 

företaget står för samt de konkurrensfördelar som de vill förmedla (Cheng, Hines & 

Grime, 2008). Det har dock visat sig att konsumenter vill att kommunikationen ska 

bygga på funktionella, snarare än emotionella värden, det vill säga konkreta plagg 

med pris (Brïdson & Evans, 2004). Företaget bör även se till att de budskap som de 

kommunicerar externt genom olika medier som till exempel tv, radio och tidningar är 

enhetlig med företagets kärnvärden samt är unikt (Kapferer, 2008).  

2.1.7 Varumärkeslojalitet 

Lojalitet är en viktig del i att behålla en bred bas av lojala kunder till varumärket. 

Anledningen till att det är så viktigt för företag att kontinuerligt arbeta med detta är på 

grund av att varumärkeslojalitet är något som hela tiden avtar, vilket gör att företaget 

måste ta till åtgärder för att se till att varumärkeslojaliteten förblir hög (Melin, 1999). 

Det är viktigt för olika sorters återförsäljare, av bland annat kläder, att kontinuerligt 

arbeta med att behålla de lojala kunderna då de ofta gör återkommande köp hos 

företaget. Den främsta anledningen är att det är mer kostnadseffektivt att behålla och 

ta hand om sina nuvarande kunder än att endast ägna sig åt att locka nya. Det är även 
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ett krav för att dessa återförsäljare ska kunna klara av att överleva på lång sikt, då 

endast engångsförsäljningar hjälper till att klara av kortsiktiga mål, men inte 

långsiktiga (Gable, Fiorito & Topol, 2008). En annan anledning till varför arbetet med 

att stärka varumärkeslojaliten är viktigt är på grund av att nöjda kunder som är lojala 

till ett varumärke ofta sprider vidare budskapet till sin familj, sina vänner och sina 

kollegor. Detta kan leda till att personer som aldrig besökt företaget innan blir nya 

kunder och som i sin tur också delar med sig av budskapet till ännu fler personer. När 

budskapet om hur bra företaget är sprider sig bland människor kan detta leda till att 

företagets varumärke förstärks då de blir förknippade på ett positivt sätt av 

konsumenterna, det vill säga en spridning av god word of mouth 
1
(Gould, 1995).  

För att försäkra sig om att företaget tillfredsställer dess uttänka målgrupp kan 

kundundersökningarna genomföras (Greig, 2003). Detta kan sedan användas av 

företaget i framtiden för att förbättra kundernas framtida upplevelser och på så sätt 

göra kunderna ännu mer nöjda. Dessa undersökningar kan också användas för att 

förbättra kvaliteten på den service som erbjuds hos företaget. Visar det sig i 

undersökningarna att konsumenterna inte tycker samma som företaget så blir det då 

viktigt att åtgärda detta genom att till exempel ändra på kommunikationen så att den 

på ett bättre sätt förmedlar bilden av varumärket (Powers & Valentine, 2009). 

Lojalitetsprogram är ett utmärkt sätt för återförsäljare att använda sig av när det gäller 

att behålla befintliga konsumenter. Genom att sända ut information, reklam samt 

bonuscheckar kan företaget uppmuntra konsumenten att återvända. Kunder som är 

med i dessa program har också en högre lojalitet till företaget och varumärket och 

därför spenderar de mer där än en person som inte är med i programmen (Gable et al., 

2008). Ett sätt för företag att binda konsumenterna till företaget är genom kundlubbar. 

Detta på grund av att det finns ett starkt samband mellan kundklubbar och 

kundlojalitet då kunderna känner sig mer delaktiga i företaget (Stauss, Chojnacki, 

Decker & Hoffman, 2001).  

 

 

                                                 

1
 Personlig kommunikation av en produkt mellan konsumenter och grannar, vänner, familj och kollegor 

(Fritt översatt, Kotler et al., 2001, s. 639). 
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3. Metod 

I följande avsnitt kommer vald metod att framställas. Kapitlet börjar med att 
beskriva ansats, metod och upplägg. Sedan presenteras faktorer och urval 
bakom fallstudie. Sedan kommer den typ av datainsamling som använts att 
presenteras. Til l sist analysmetod samt reliabil itet och validitet.  

3.1 Deduktiv ansats 

Vid en undersökning bör undersökaren välja hur denne ska förhålla teori och 

verklighet till varandra. Undersökaren kan välja att arbeta genom en deduktiv eller 

induktiv ansats för att förhålla teorin och verkligheten till varandra (Patel & 

Davidson, 2003). 

Den deduktiva ansatsen används när forskarna utgår från befintlig teori för att skapa 

sig hypoteser om hur verkligheten skulle kunna se ut, detta är även kallat bevisandets 

väg (Patel & Davidsson, 2003). Dessa antaganden och hypoteser prövas sedan 

empiriskt för att ligga till grund till slutsatsen. Fördelen med detta tillvägagångssätt är 

enligt Patel och Davidson (2003) att objektiviteten i uppsatsen går att stärka på ett bra 

sätt då utgångspunkten av materialet tas i teorin. Den induktiva ansatsen utgår istället 

ifrån den information som samlats in vid empirin för att sedan kunna forma teorier. 

Den här ansatsen är även kallad för upptäckarens väg (Patel & Davidson, 2003). Detta 

tillvägagångssätt ställer krav på att forskarna inte har någon direkt förkunskap om 

själva ämnet och att de inte använder sig av några tidigare teorier. Fördelen med detta 

är att forskarna då kan gå in utan några som helst bestämda bilder av hur resultatet 

kommer att bli, vilket kan skapa en mer korrekt bild av den insamlade datan (ibid). 

I uppsatsen kommer en deduktiv ansats att användas eftersom befintliga teorier ligger 

till grund för genomförandet av de empiriska undersökningarna (Patel & Davidson, 

2003; Jacobsen, 2009). Syftet är att testa teorierna i verkligheten (Jacobsen, 2009; 

Johannessen & Tufte, 2003). Det blir därför inte aktuellt med en induktiv ansats då 

den inriktar sig på att samla in empiri först och sedan utefter det utforma teorier. 

Viss kritik finns vid en deduktiv ansats. Den främsta kritiken är att redan existerande 

teorier kan hämma uppsatsen till att komma fram till nya unika slutsatser (Jacobsen, 

2009; Patel & Davidson, 2003). Eftersom syftet i denna uppsats utgår från att tidigare 

forskning visar på att det är viktigt med varumärkeshantering i konkurrenskraftiga 

marknader, är det därmed relevant för uppsatsen att undersöka om teorin utförs i 

praktiken. 

3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ eller en kvantitativ ansats handlar i grund och botten om hur undersökaren 

väljer att samla in information som ett specifikt fenomen (Johannessen & Tufte 2003). 

Den kvalitativa ansatsen har till syfte att få en djupare förståelse kring fenomenet 

forskaren vill undersöka i form av meningar och handlingar (Jacobsen, 2009). Detta 

är även kallat mjuk data (Johannessen & Tufte, 2003). Denna ansats låter 

undersökaren komma nära det fenomen som blir betraktat, interaktionen sker öppet 
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mellan undersökaren och uppgiftslämnare och tillåter undersökaren att delta i 

processen (Olsson & Sörensen, 2008). Den här metoden passar bra då forskaren vill 

utreda fenomenet på djupet eller inte vet så mycket om ämnet innan och behöver 

explorera, eller utveckla nya teorier och hypoteser. Det passar även bra att använda 

sig av en kvalitativ ansats om forskaren vill vara öppen inför oväntade händelser 

(Jacobsen, 2009). Den vanligaste undersökningsmetoden i den kvalitativa ansatsen är 

intervjuer som fungerar bra för att kunna tränga in på djupet. Denna metod är flexibel 

då den kan anpassas efter den uppkomna situationen och uppföljning med den 

intervjuade är möjlig (Eliasson, 2010). Vid en kvalitativ ansats kan även data samlas 

in genom observationsanteckningar eller andra dokument som är av relevans för 

undersökningen (Johannessen & Tufte, 2003).  

Vid en kvantitativ metod är syftet att förklara få variabler på många enheter. Här talas 

det istället om siffror (Jacobsen, 2009). Det kan även vara att undersökaren 

omvandlar ord till en form av mätbar enhet (Johannessen & Tufte, 2003). En 

kvantitativ metod passar bäst då forskaren vill beskriva omfattning eller hur 

förekommande ett fenomen är. Det är även lämpligt att använda sig av denna metod 

om forskaren vill undersöka många enheter och vill generalisera sin slutsats till en 

större population (Johannessen & Tufte, 2003; Jacobsen, 2009; Eliasson, 2010). Det 

lämpar sig även att använda sig av en kvantitativ ansats då undersökaren vill pröva 

hypoteser och teorier (Jacobsen, 2009).   

Uppsatsens frågeställning är beskrivande, vilket innebär att uppsatsen ska utreda hur 

ett fenomen förhåller sig vid en given tidpunkt. Det är inte meningen att uppsatsen ska 

förklara ett orsak-verkan samband, därmed är en förklarande frågeställning 

uteslutande (Jacobsen, 2009). Eftersom uppsatsen kommer att utgå ifrån en 

beskrivande frågeställning är därmed en kvalitativ metod passande (Jacobsen, 2009). 

En kvalitativ ansats är även lämplig då författarna till uppsatsen vill vara öppna för 

detaljer och förändringar under intervjuns gång samt att tolka svaren ställt mot teorin. 

Författarna kan dra en generell slutsats, det vill säga stärka den externa giltigheten, 

eftersom de intervjuade personerna besitter den kunskap som är relevant för 

uppsatsen, samt att de överlag kan tala för hela kedjan de arbetar för (Jacobsen, 2009; 

Johannessen & Tufte, 2003).  

3.3 Intensivt upplägg 

När en undersökning ska ske måste den person som vill undersöka fenomenet välja 

vilken relation forskaren vill ha till de enheter som ska undersökas. Här kan 

undersökaren välja två vägar, antingen att syftet är att generalisera, därmed att stärka 

den externa validiteten. Då är det lämpligt att få fram ytlig information från många 

enheter. Andra alternativet är att individualisera slutsatsen och därmed stärka den 

interna validiteten. Då använder undersökaren få enheter men försöker gå in på djupet 

och få fram många variabler. Det ultimata är att kombinera ett intensivt och extensivt 

upplägg med många variabler och många enheter. Detta är dock svårt på grund av 

resursskäl (Jacobsen, 2009). 

Vid val av ett djupt, med andra ord intensivt upplägg handlar det om hur 

undersökaren vill närma sig fenomenet, det vill säga de enheter som ska undersökas. 

Det är meningen att undersökaren vill utreda få enheter på djupet där syftet är att få 

fram en helhetsbild av enheterna som ska undersöka, i den kontext enheterna ingår i. 
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De enheter som talas om är ofta intervjupersoner som är relevanta för de områden 

som ska undersökas som på något sätt har god insikt om det som ska utredas.  

Det extensiva upplägget är däremot är när undersökaren vill utforska ett fenomen på 

bredden, det vill säga undersöka många enheter relativt ytligt. Det extensiva 

upplägget passar om undersökaren inte söker efter detaljer utan mer ytlig information 

och använder sig av få variabler. Detta upplägg är även passande om utforskaren vill 

generalisera sitt problem, det vill säga att individuella skillnader och nyanser 

försvinner så att resultatet blir gemensamt för många (Jacobsen, 2009). 

I uppsatsen kommer ett intensivt upplägg att användas, då undersökningen kommer 

att behandla få enheter men många variabler. Nackdelen med detta upplägg är att 

slutsatsen om det behandlade fenomenen endast kan göras på de enheter som har 

undersökts och därmed blir det svårt att generalisera (Jacobsen, 2009). Denna uppsats 

har en beskrivande frågeställning där författarna vill undersöka hur klädåterförsäljare 

arbetar med sitt varumärke. Avsikten i uppsatsen är inte att generalisera, utan enbart 

undersöka hur klädbutiker förhåller sig till detta problem, därmed blir ett extensivt 

upplägg inaktuellt för detta ändamål (ibid). 

3.4 Fallstudier   

Det finns fem olika sorters studier som kan användas i en undersökning, experiment, 

survey, analys av källor, historiska studier samt fallstudier (Yin, 2007). 

Undersökningen kommer att byggas på fallstudier då de beskrivs rikta sig till en 

beskrivande frågeställning, vilket är fallet i denna uppsats. En fallstudie kräver inte 

heller något kontroll av beteendet samt fokuserar även på aktuella händelser (ibid). 

Detta är något som väljs då författarna till uppsatsen vill ta reda på hur 

klädåterförsäljare för tillfället arbetar med sitt varumärke. Fallstudier används också 

för att gå in på djupet på de olika enskilda fallen som studeras för att på så sätt kunna 

få en bättre inblick för en specifik händelse. Det används också för att kunna testa 

tidigare forskning och teorier (Jacobsen, 2009). De främsta nackdelarna med en 

fallstudie är om forskarna inte är noggranna och konsekventa under insamlingen av 

datan. Vilket kan innebära att den inte blir korrekt. Fallstudier är även mycket tids- 

och kostnadskrävande vilket bör tas i åtanke innan fallstudie väljs som studiemetod 

(Yin, 2007). 

3.4.1 Urval av företag 

Vid en kvalitativ metod är det självklart att undersökarna inte kan välja ut allt för 

många enheter att intervjua. Det faller sig även naturligt att detta sätt att samla in 

information inte går att generalisera för en hel population. De enheter som är 

relevanta för undersökningen ska avgöras efter vilken avsikt författarna har med 

undersökningen. Urvalsprocessen kan ske genom slumpmässigt urval, genom att 

undersökarna delar upp populationen i olika grupper för att sedan slumpmässigt välja 

några av dem. Urvalet kan även baseras på det typiska, extrema eller genom 

snöbollsmetoden (Jacobsen, 2009). Studiens urval har baserats på att välja ut personer 

med kunskap och erfarenhet om det valda ämnet (Jacobsen, 2009), även kallat 

målinriktat urval (Bryman, 2011). 
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TYP AV FÖRETAG  

De företag som ska undersökas ska vara renodlade klädbutiker vars huvudfokus ligger 

på att sälja kläder. Sportbutiker, mataffärer och liknande företag som delvis säljer 

kläder blir därför inte aktuella för uppsatsen. 

VARUMÄRKEN  

Företagen som undersöks ska också vara återförsäljare enligt vår frågeställning. Detta 

innebär att de säljer kläder som kommer från flera olika varumärken istället för att 

bara sälja kläder från ett specifikt varumärke. 

PRISSEGMENT 

Företagen ska ligga i mellanprissegmentet, detta för att kunna jämföra företagen mot 

varandra. Då strategier skiljer sig allt för mycket vid lågpris eller premium segmentet 

för att kunna jämföra dessa, Exempel gällande service, kvalitet och butikslayout.  

Efter urvalet bestämts föll lotten naturligt på att undersöka butikerna i Halmstad 

centrum, då det har ett flertal butiker som överensstämmer med ovanstående kriterier. 

I urvalet om nio stycken ringdes eller besöktes dessa om förfrågningar om dessa 

företag var villiga att ställa upp på intervju. Av de nio företag som tillfrågats och som 

passade in på de beskrivna kriterierna var de fyra företag som valde att ställa upp på 

intervju.  
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Respondent 

benämns 

som 

Butiken 

ingår i 

en kedja 

Butiken är 

Fristående 

Antal 

butiker 

Respondentens roll 

I butiken 

Butiken 

benämns 

som 

Johanna 

Andersson 

X  110 Butikschef MQ 

Sandra 

Lindström 

X  200 Butikschef JC 

Magnus 

Ziegler 

X  132 Franchisetagare Brothers 

& Sisters 

Mikael 

Norgren 

 X 1 Butiksägare/delägare Premium 

Jeans & 

Ekipering 

Tabell 2. Urval av respondenter 

 

När de utvalda butiksansvariga kontaktades fick de även ta del av ett dokument där 

syfte, mål med uppsatsen framkom samt vilka krav från respondenterna som var 

aktuella. Urvalet i denna uppsats kommer att göras genom att välja ut respondenter 

med god kunskap om det valda ämnet. Enligt Bryman (2011) är detta ett strategiskt 

val där undersökarna väljer de personer som är högst relevanta för att utreda 

problemformuleringen för att på så sätt få ut så mycket information som möjligt.  

Jacobsen (2009) beskriver dock att detta är ett svårt sätt att basera sitt urval på 

eftersom undersökarna inte på förhand kan veta hur goda källor till information de är. 

Eftersom uppsatsens syfte är att utreda hur klädåterförsäljare gör för att arbeta med 

sitt varumärke, är det högst relevant att de intervjuade personerna är personer som har 

god kunskap om butikens dagliga drift och branschen som helhet. Dessa personer som 

författarna till uppsatsen kommer att basera sitt urval på är butikschefer och 

butiksägare som har många år av erfarenhet att driva en butik och är i kontakt med ett 

flertal olika intressenter. Om urvalet istället baseras på att intervjua butiksbiträden kan 

författarna till uppsatsen anta att de inte får en fullständig bild av problemet som ska 

utredas.  

3.5 Sekundärdata och Primärdata 

Sekundärdata är information som är insamlad av andra forskare. Det är således inte 

information som forskaren samlat in själv. Sekundärdata kan vara av både kvalitativ 

och kvantitativ karaktär. Kvalitativ data är texter som forskare samlar in och tolkar 

(Jacobsen, 2009). Dessa dokument kan exempelvis vara litteratur, tidningar och filmer 

(Patel & Davidson, 2003). Kvantitativ data är underlag för kvantitativa analyser och 

kan ges i uttryck i form av dokument som innehåller statistik eller räkenskaper 

(Jacobsen, 2009).  

Vart och vad undersökarna väljer att samla in sekundärinformationen bör styras av 

vad författarna vill få ut i undersökningen, så att de kan få en sådan rättvis och 
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belysande bild av ämnet som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Det viktiga är att 

undersökarna får fram en så sanningsenlig dokumentation som möjligt. Därför måste 

undersökarna se dokumentationen ur ett kritiskt perspektiv, det vill säga ifrågasätta 

syftet med dokumentationen och när dokumentationen upprättades (ibid). 

Primärdata är till skillnad från sekundärdata, data insamlad av forskaren själv. 

Forskaren går därmed direkt till den primära informationskällan. Det finns tre olika 

former av primärdata, nämligen intervju, enkät eller frågeformulär (Jacobsen, 2009).  

3.5.1 Litteraturundersökning 

För att få en större förståelse för ämnet har en litteraturundersökning genomförts. 

Detta genomfördes mellan den 17 januari 2011 till den 15 maj 2011. Databaserna som 

har använts är Emerald och Google Scholar via Högskolan i Halmstad men även i 

databasen LIBHUB via Lunds Universitet. Sökorden som har använts för att söka 

relevant information har varit fashion, sedan har vi kombinerat detta sökord med: 

Branding, Communication, marketing, industry, marketing, store brand, retailing, 

consumer behaviour, e-shop, core value, positioning, identity, loyalty, image, 

personality.  

3.5.2 Intervju som Undersökningsmetod  

Vid en insamling av kvalitativ data kan intervjuer vara ett tillvägagångssätt. 

Intervjuerna kan vara utformade på olika sätt, antingen som en individuell öppen 

intervju (Jacobsen, 2009; Patel & Davidson, 2003) eller i form av en gruppintervju 

(Jacobsen, 2009). Det kan även ske genom enkäter per post eller enkät där 

undersökaren lämnar enkäten personligen och därmed kan svara på frågor som 

personen som ska undersökas kan ha (Patel & Davidson, 2003). Då ett få antal 

enheter ska undersökas för undersökningen blir en öppen intervju aktuell (Jacobsen, 

2009). Uppsatsens intervjuguide har upprättats enligt Jacobsen (2009) på ett delvis 

strukturerat sätt. Detta kan minska den så kallade intervjuareffekten som reducerar 

studiens tillförlitlighet, då respondenterna uppmuntras till reflektion vid öppna frågor. 

Den teoretiska referensramen har legat till grund för intervjuguiden med enbart öppna 

svar. I de fall ja- och nej frågor har varit aktuella har följdfrågor tillkommit, vilket har 

säkerställt att intervjun har fått ut den relevanta information undersökarna var ute 

efter (Jacobsen, 2009; Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Jacobsen (2009) är 

informerat samtycke viktigt vid intervjuer. Med detta i ryggen informerades samtliga 

respondenter om vad deras medverkan bidrar till samt vad syftet är med 

undersökningen.  

Under intervjuernas genomförande medverkade båda två undersökarna till studien, 

där den ena parten var aktiv och ställde frågor medan den andra parten antecknade. 

Detta förfarande medför att det empiriska materialet stärks och risken för egna 

tolkningar minskas (Denscombe, 2009; Jacobsen, 2009). För att öka säkerheten och 

försäkra att inte några detaljer förbises spelades intervjuerna in (Jacobsen, 2009). 

3.6 Analysmetod 

En analysprocess består av tre olika faser beskrivning, systematisering och 

kombination. Beskrivning är den insamlade empirin där det är viktigt för 

undersökarna att vara objektiv. För att få en så grundlig och detaljerad bild som 
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möjligt. Datan som samlas in bör spelas in eller på annat sätt dokumenteras (Jacobsen, 

2009). Systematisering innebär att undersökaren systematiserar/kategorisera datan, 

främst för att reducera irrelevant intervjumaterial. Det innebär att datan som samlas in 

måste kategoriseras (systematiseras) och förkortas. Kombination innebär att 

undersökarna (efter att de har kategoriserat datan ska tolka informationen och leta 

efter meningar orsaker och liknande för att på så sätt få fram intressanta förhållanden 

(ibid). 

Författarna till uppsatsen har transkriberat intervjumaterialet från ljud till skriven text, 

främst för att få en så korrekt och lättöverskådlig bild som möjligt. Materialet har 

sedan systematiserats/ kategoriserats efter intervjuguiden som i sin tur kan 

återkopplas till teorin. 

Eftersom uppsatsen har en deduktiv ansats, innebär det att författarna till uppsatsen 

har utgått från den teoretiska referensramen och sedan utvecklat en intervjuguide som 

har legat till grund för intervjuerna. Varje företag har sedan analyserats enskilt, ställt 

mot teori. I den andra fasen, kallat mellanfalls analysen, har företagen jämförts med 

varandra. För att försöka se likheter och skillnader mellan de olika företagen och hur 

de arbetar med att stärka sitt varumärke. Till sist kommer modellen tas upp och även 

frågeställningen att försöka besvaras med hjälp av jämförelserna mellan företagen 

(Yin, 2007).  

Genom att utgå från den teoretiska referensramen har operationaliseringen 

genomförts. Detta för att kopplingen mellan teori och intervjuguide ska vara tydlig 

och lätt att följa. Först nämns den varumärkesbyggande processen och därefter nämns 

de olika begreppen som är kopplade till denna, nämligen, intern kommunikation, 

butiksattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation 

och slutligen varumärkeslojalitet. 

I operationaliseringsschemat (se figur 2) härleds därefter de frågor som finns i 

intervjuguiden till de olika begreppen för att skapa en bättre överblick kring vilka 

frågor som hör till vilken del. 
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Figur 2. Operationaliseringschema 

3.7 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet används för att beskriva om undersökningen som genomförs är tillförlitlig, 

trovärdig och användbar. Uppsatsen ska kunna upprepas och genomföras vid andra 

tillfällen och då ge samma resultat. Reliabilitet kan uppnås genom att frågorna som 

ställs i en intervju inte är ledande och att frågorna formuleras på ett liknande sätt till 

intervjupersonerna (Ejvegård, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Jacobsen, 2009). 

För att öka reliabiliteten är det bra att spela in intervjun. Skulle anteckningar föras 

istället för en inspelning så är det risk att svar glöms bort och att det inte blir lika 

detaljerat som under en inspelning (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011). Den 

största fördelen med att spela in intervjun är att de svar som framkommer kan 

registeraras på ett korrekt sätt och även att ingen information som framkommer under 

intervjun kommer att gå förlorad (Patel & Davidson, 2003). Tre av intervjuerna 

spelades in för att stärka trovärdigheten samt att se till att den information som 
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används i empirin är korrekt. Det underlättar också i efterhand då intervjupersonerna 

inte kan feltolkas eller felciteras (ibid).  

Författarna genomförde intervjun med Magnus Ziegler genom att ta anteckningar för 

hand istället för att spela in den på grund av att intervjupersonen inte ville ställa upp 

på det. Intervjun genomfördes även på kortare tid än de andra intervjuerna då Ziegler 

inte hade tid att besvara alla frågor.  Författarna är medvetna om att detta kan minska 

trovärdigheten av intervjun då det finns risk att informationen som kom fram kan 

feltolkas eller glömmas bort (Bryman, 2011). För att minska misstolkningarna 

kommer även intervjuguiden att skickas ut till intervjupersonerna i god tid så att de 

blir väl medvetna om vilken typ av frågor som kommer att ställas. Författarna till 

denna uppsats är medvetna om att detta kan leda till att intervjuerna kan bli 

kortfattade om respondenterna förberett svar. Författarna till uppsatsen anser dock att 

detta inte kommer vara ett problem för att det blir enklare att gå in på djupet om 

respondenterna haft tid att förbereda sig. Intervjun bör äga rum på en plats där 

intervjupersonen känner sig trygg för att på så sätt skapa ett lugn vilket gör att en 

bättre diskussion kan skapas (Denscombe, 2009). Författarna till denna uppsats valde 

därför att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats, inne i butikerna 

för att på så sätt kunna skapa en trygghet och få fram en bättre och lugnare diskussion 

vilket gör att det framtagna materialet blir bättre (ibid). 

Validitet används för att se om undersökningen mäter det som det är meningen att den 

ska mäta (Patel & Davidson, 2003; Ejvegård, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). De 

argument som författarna tar upp i uppsatsen ska vara hållbara, välgrundade, 

försvarbara, vägande och övertygande. Tolkningarna som författarna väljer att göra 

ska vara genomtänkta och utgå från det empiriska underlaget (Kvale & Brinkmann, 

2009). Tolkningarna ska även stämma överens med verkligheten för att på så sätt se 

till att informationen är sanningsenlig (Olsson & Sörensen, 2008). De respondenter 

som valts ut till intervjuerna har alla stor erfarenhet av att arbeta och ha ett stort 

ansvar i butik. De är också alla samtliga butikschefer eller butiksägare vilket innebär 

att de är högst ansvariga för butiken de jobbar i. Detta medför också en god validitet 

då författarna till denna uppsats tror att dessa personer besitter den kunskap som 

behövs för att på ett bra sätt kunna svara på de frågor som ställs. De frågor som ställs 

har också sin utgångspunkt i teorin vilket minskar risken för att de som författarna till 

uppsatsen vill få ut inte är relevant.  
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4. Empiri 

Nedan presenteras det empiriska urvalet som är baserat på intervjumaterial från 
fyra olika företag, samt viss information från respektive företags hemsida. 
Empirin från varje respondent presenteras var för sig.  

4.1 MQ  

MQ är en klädkedja som under 50 års tid har varit aktiv på marknaden. MQ var dock 

fram till 1993 en frivillig fackkedja och efter 1993 antog butikerna franchiseliknande 

styrning. År 2006 köptes samtliga butiker upp av investmentbolaget Cap Man, som då 

gick in som majoritetsägare i MQ. För tillfället har kedjan110 butiker runt om i landet 

och har etablerat sig som en av Sverige ledande varumärkeskedjor. Förhoppningen är 

att expandera till andra länder i Norden [10]. De externa varumärkena som säljs är 

bland annat, Björn Borg, Bondelid, Calvin Klein, Diesel, Fred Perry, G-Star, InWear, 

Levis, Lyle & Scott, Maison Scott, Mango, New balance, Peak Performance, Raw 

Correct Line, Reunion, Scotch and Soda, Stockholm, Zoul. MQs interna varumärken 

är Bläck, 356 Sunshine samt Blueprint [11]. Johanna Andersson, butikschef för MQ i 

Halmstad har varit anställd i 10 år. Hon har därmed varit med under perioden då 

butikerna nästintill var självstyrda fram till nu, när de är centralstyrda. Andersson 

beskriver sin position som butikschef som spännande och en kraftig utmaning, men 

även väldigt roligt då hon har ett stort intresse för mode.   

4.1.1 Intern kommunikation 

Andersson beskriver att den interna kommunikationen inom företaget är en viktig del, 

främst för att personalen ska veta hur de ska agera i olika situationer. 

Kommunikationen mellan ledning och butikspersonal sker främst mellan ett intranät. 

Personalen kan kontinuerligt ta del av ny information och även dela med sig av sina 

upplevelser. Andersson beskriver också att kommunikationen mellan henne som 

butikschef och butiksbiträdena är viktig då hon kan få de anställda att förstå värdet av 

att arbeta med servicen och med intresset och viljan av att hjälpa kunderna med det de 

behöver. Enligt Andersson kommer MQ fortsättningsvis som kedja satsa väldigt 

mycket resurser på internutbildningar, då det anses vara en viktig bit för att kunna 

utveckla personalen samt att öka engagemanget hos de anställda. Andersson berättar 

även att hon som butikschef blivit upplärd om verksamhetens övergripande strategier 

genom möten, introduktion samt via informationsportal. 

4.1.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

Respondenten beskriver att MQ har ett brett produktutbud och erbjuder plagg som är 

dressade, trendiga, sportiga samt fritidskläder. Huvudsyftet med detta är att MQ ska 

tillgodose dess uttalade målgrupp som är män och kvinnor i åldern 15-60 år. 

Prissegmentet är varierande, där de interna varumärkena har ett lägre pris än de 

externa. Dock poängterar Andersson att hon tror att konsumenterna upplever MQ som 

något dyrare, som reaktion prövade kedjan att sänka priserna på deras interna 

varumärken. Efter ett tag ville de emellertid satsa mer på hållbarhet och då tittade de 

över kvaliteten och beslöt sig då för att återigen höja priserna.  
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Andersson menar att de just nu säljer mest av de interna varumärkena och att de 

eftersträvar att sälja mest av det.  De externa varumärkena ska fungera som ett 

komplement till de interna. Vid frågan om hur inköpsprocessen ser ut, svarar 

Andersson: 

Nu sitter inte vi med inköp själva här, vi får leveranser centralt uppifrån. På 

vårt huvudkontor så har vi ju designers och assistenter, controllers allt så det 

är en stor process innan plaggen kommer till butiken. Men vi designar själva, 

och köper in plaggen från våra fabriker. Men vi kan inte styra det i butiken 

och vi ser inte hur det går tillväga. 

Det framgår dock att varorna är flexibla att förflytta till andra butiker om ett visst 

varumärke inte säljer som förväntat. Detta är något som är tidskrävande. Andersson 

förklarar vidare att huvudkontoret förhandlar om vilka externa varumärken de ska 

sälja. Undersökarna till undersökningen ställde frågan om MQ har någon uppfattning 

om vad som efterfrågas på marknaden samt hur de får reda på denna information. På 

detta svarade Andersson att det ligger oerhört mycket arbete bakom 

varumärkesportföljen samt att deras interna kollektioner är väl utarbetade av 

designerteam som jobbar efter kommersiella trender. 

KUNDSERVICE 

Kundservice är en viktig del för Andersson och hennes butik. På frågan om vad hon 

vill förmedla via sin personal till konsumenterna svarar hon: ”service, kunskap och ett 

intresse av att hjälpa kunden.” Kompetensen och intresset har utvecklats genom att 

personalen har arbetat i butiken under många år, dock ser hon ingen koppling mellan 

låg personalomsättning och bättre service. 

Andersson förklarar att hennes butik inte har utvecklat något kundbemötande, men att 

butiksbiträdena får lära sig det mesta via säljutbildningar. Respondenten förklarar 

även att det är viktigt att butiksbiträdena får och även aktivt tar eget ansvar, så som att 

återta och reklamera söndriga plagg. Det finns dock undantag och gränsfall då de bör 

rådfråga butikschefen. Andersson beskriver att hon och hennes anställda behandlar 

missnöjda konsumenter på ett bredare plan än endast genom reklamation. 

Det är bättre att vi tar emot det speciellt när det är våra egna varumärken då 

det är vårt ansikte utåt som står på spel, då försöker vi lösa det här i butiken. 

Och är det något vi själva upptäcker, att det inte ser så där jätte okej ut, så har 

vi ett forum där vi, som butikschefer kan lägga in en kommentar eller ett 

önskemål eller en fråga. Så det är väldigt mycket information som cirkuleras 

runt hela tiden och de lyssnar på oss och så, som senare går vidare till 

designers. 

BUTIKSATMOSFÄR 

Andersson beskriver vidare att butiksatmosfären är utformad efter ett enhetligt 

koncept som gäller för alla butiker i kedjan. Dels skickas det ut skivor med musik 

som ska spelas, samt att en butikskommunikatör kontinuerligt arbetar i butikerna. 

Genom en butikskommunikatör ser huvudkontoret till att butikerna följer rådande 

kampanjer. Butikskommunikatörens arbete omfattar hur plaggen placeras, hängs upp 

på dockor samt hur skyltfönstret ser ut, Andersson beskriver att ”Det är jätteviktigt, 

hur vi placerar dockor, skyltar et cetera. Från det lilla till det stora hela. Vi lämnar 

inget åt slumpen, det är detaljerna som gör helheten.” 
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PRODUKTKVALITET 

Andersson beskriver vidare att MQ har ett kontor i Shanghai som arbetar med att 

kontrollera processen från bomullsodling till färdigt plagg. Detta är något som 

konsumenterna får ta del av genom en tidning som skickas ut till konsumenterna samt 

att det står information på deras hemsida. Även om kvalitet är ledordet så har MQ gått 

ifrån att sälja ekologiskt märka produkter till att begränsa det till baskläder som 

toppar, t-shirtar och linnen. 

4.1.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL 

Namnet MQ uppkom i slutet på åttiotalet. Från att från början heta Detex AB där 

herrsidan hette Man Group och damsidan hette Modegruppen, bytte de i slutet på 

sjuttiotalet namn till MAN och QVINNY. Drygt 10 år senare slog de ihop MAN och 

QVINNY till en gemensam profil som numer kallas MQ [10].  Grundtanken bakom 

varumärket enligt Andersson är kvalitet och hållbarhet.  

Ja, tanken är ju, eller historien bakom varumärket är ju att vi ska ha bra 

kvalitet och ett hållbart mode så kunderna ska känna att de kan använda 

plagget ofta och längre (…) Men då är gäller ju att ha det bästa, från inköp till 

fabriker till produktion, kvalitet allt, det hör ju ihop. 

PERSONLIGHET 

Den personlighet Andersson vill och tror sig förmedlar i butiken är en vanlig person 

som lever det urbana livet.  

Jag ser en positiv människa som gillar att hänga med men som inte behöver 

det allra senaste. En positiv kille och tjej, man och kvinna som gillar mode, 

gillar att klä sig. Det behöver inte vara det trendigaste som sagt. En positiv 

människa, positivitet jag tror det är det. 

Andersson tror att konsumenterna associerar verksamheten på detta vis då 

butikspersonalen ofta får respons på att de håller en hög standard på servicen och 

alltid är positiva. Då undersökarna till uppsatsen ställde frågan vilka emotionella 

värden MQ tror att de uppfyller, svarade Andersson bland annat genom trygghet. 

Jag tror vi fyller mycket känslan av trygghet och trivsel, att det både är ett bra 

plagg kunden går härifrån med och sen att relationen mellan kund och 

personal är bra så att de känner sig trygga. Det är viktigt att vi som står ute i 

butikerna är ärliga och vågar vara raka ärliga och tydliga så får de en trygg 

känsla, en positiv. 

4.1.4 Kärnvärde 

Andersson beskriver att det är en trygghet att de alltid har haft samma kärnvärden att 

sträva mot. Hon beskriver följande: 

Kvalitet, att vi är snabba och att vi strävar efter kundrelationer, vi vill och kan 

ännu mer. Vi har kärnvärden och det tycker jag ska finnas på alla företag. För 

det är något som vi jobbat med sen vi var privatägda till nu. 

Respondenten förtydligar att de arbetar med detta varje dag i försäljningsarbetet. 

Detta görs genom att finnas där och snabbt lösa problem som kunden har. Det är där 
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relationen mellan kund och personal uppstår och om de sköter situationen bra, 

förhoppningsvis behålls. Vägen har dock varit lång. Andersson beskriver: 

Jag har ju varit med både på i den privata butiken och nu för kedjan. Så som vi 

jobbade när jag började här var det ju servicen och försäljningen som var det 

viktigaste, det var vår roll i butiken. Men så har det ju nu varit en lång resa 

under de här första åren som kedja, det var mycket fokus på försäljning, det 

här med finanskrisen, vi skulle hålla tillbaka, skära ned på anställdas timmar, 

men nu är det tillbaka igen på att vara mer serviceinriktade. Det är precis som 

en cirkel som har blivit sluten.  

Andersson beskriver vidare att hon och en stor del av personalen som arbetar i 

butiken har jobbat där under många år, och har fått se butiken och kedjans utveckling.  

4.1.5 Positionering 

Andersson beskriver att deras vision är att bli marknadsledande på jeans, och att de 

för tillfället ligger snäppet över andra kedjor enligt HUI (Handelsutredningsinstitut). 

Hon tror att strategin till att nå deras vision är ”Rätt mix av varumärken, hållbart 

mode som håller längre (…) struktur på inköp, rätt sortiment samt ett kommersiellt 

mode.” 

4.1.6 Marknadskommunikation 

Respondenten berättar att MQ förmedlar sin reklam främst genom deras kundklubb. 

De har även haft reklam på billboards, men det är något som inte har varit aktuellt 

sedan julas. All marknadskommunikation sker därmed centralt där Andersson 

beskriver att hon inte har någon direkt chans att påverka detta. Däremot får hon ta del 

av kampanjinformation som hon sedan kan använda för att se till med hjälp av 

butikskommunikatören att skyltdockor och liknande följer kampanjerna. Andersson 

beskriver även att deras skyltfönster är ett sätt att locka konsumenter att besöka 

butiken. Även detta styrs av kampanjer och ska följa samma röda tråd. 

4.1.7 Varumärkeslojalitet 

När undersökarna till uppsatsen frågade hur respondenten definierar en lojal kund, 

svarar hon medlemmar i kundklubben samt de kunder som återkommande. 

Kundklubben har för närvarande ungefär 310,000 medlemmar i Sverige. Till 

medlemmarna skickas nyhetsbrev och annan information samt bonuscheckar 

beroende för hur mycket de tidigare har handlat för. Kundundersökningar genomförs 

via kundklubben via huvudkontorets initativ. Butikerna får dock ta del av resultaten 

via intranätet. Andersson eftersträvar att göra sådana undersökningar på lokal nivå. 

4.2 JC - Jeans & Clothes 

Den allra första JC-butiken öppnade 1963 i Helsingborg. Sedan dess har JC spridit sig 

till, förutom hemlandet Sverige, även Norge och Finland. Numer finns det 200 butiker 

fördelat i dessa tre länder. Passionen var och är kärlek till jeans och kläder som kan 

bäras till jeans. Numer är JC ägda av företaget Retail And Brands (RNB group), där 

hälften av butikerna är franchiseägda och andra hälften ägs av RNB group. De externa 

varumärkena JC säljer är bland annat Nudie jeans, Replay, Levi´s, G-star RAW, 

Wrangler, Tiger of Sweden, Diesel och Lee. De interna varumärkena är Crocker, 

Crocker Pep! JC, JC + Ida Sjöstedt, Marwin, JC Marwin Sports [9].  
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Sandra Lindström, som är butikschef i Halmstad sedan hösten 2010 ,beskriver att 

deras butik var den andra JC butiken som öppnades efter butiken i Helsingborg. 

Lindström har tidigare erfarenhet av att ha varit butikschef i en annan butik. Eftersom 

JC skulle byta inriktning från franchise till helt och hållet ägt av kedjan, tyckte 

Lindström att det skulle bli en rolig utmaning med nya idéer som det ofta blir vid ett 

ägarbyte.  

4.2.1 Intern kommunikation 

Lindström beskriver att det är svårt att nå målet att vara en butik som ska leverera 

hundraprocentig kundnöjdhet. Detta eftersom hon är ny som butikschef samtidigt som 

resterande personal i butiken vill ha sina viljor igenom där hon anser hon måste 

kompromissa fram en lösning. Hon beskriver dock att det är hon som är butikschef 

och därmed måste se till att butiken drivs inom de ramar JC har lagt upp, och som 

kedjan vill. Kommunikationen mellan henne och butikspersonalen består till stor del 

av praktisk information. 

Vi har morgonmöten på en kvart, där vi går igenom dagen. Vi börjar 

egentligen med gårdagen, siffrorna och hur det gick, lite nyckeltal. Hur det 

följdes upp, och sedan nya mål för kommande dag. Och sen lite tider, vem gör 

vad och när gör man någonting. Luncherna, den som börjar först går först på 

lunch. Så det är ganska så strukturerat. Det är jätteviktigt, med rutiner. Vad 

gör man vem gör vad och hur följer man upp att det faktiskt är gjort. Det är ju 

för att göra det så lättarbetat som möjligt. 

Det finns utbildningar för alla anställda, dels nätbaserade utbildningar som alla får 

söka till som anställd och dels utbildningar tillsammans med övriga butiker i 

koncernen (Polarn och pyret och Brothers & Sisters). Det finns även 

butikschefsutbildningar att söka. Lindström behövde dock inte den formen av 

utbildning då hon har varit butikschef för en annan kedja samt att hon fick stöd från 

regionchefen när hon tillträdde som chef. 

Lindström beskriver även att servicen och den interna kommunikationen brast hos de 

förra ägarna, de hade ingen tydligt riktning med hur de skulle hantera kunderna och 

de resulterade i missnöjdhet och att kunderna ansåg att JC inte var serviceinriktade. 

Detta beskriver Lindström är på både gott och ont då hon inte kan göra mer än att be 

om ursäkt och försöka gottgöra det som skett, men att varumärket kan ha fått sig en 

törn. Det goda i det hela är att konsumenterna blir glatt överraskade när de numer är 

inne i butiken, vilket gör att de även kan vända den negativa trenden.  

4.2.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

JCs produktutbud består främst jeans som dominerar deras sortiment, där finns alla 

möjliga modellen från klassiska Levi´s jeans för den äldre kvinnan och herren, till den 

supersmala cigarettbrallan till den yngre målgruppen. Det övriga sortimentet präglas 

av plagg som kunden kan bära till jeans. Jeans är deras stöttepelare och är en trygghet 

då detta plagg inte varierar lika kraftigt som andra plagg. Deras målgrupp beskrivs 

bredare än vad som generellt är uttalat. Ur ett marknadsföringsperspektiv riktar sig all 

reklam till killar och tjejer mellan 14-20 år, därav är den uttalade målgruppen 

någonstans där emellan. 
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Lindström poängterar att de inte kan konkurrera med butiker som har en lägre 

prisstrategi, så JC håller sig i mellanprissegmentet. JC har deras egna varumärken 

som är något billigare, både överdelar samt jeans och andra underdelar. De har 

externa varumärken som är något dyrare främst jeans men även T-shirtar och skjortor 

som då är lite dyrare än deras egna interna varumärke. Detta beskriver respondenten 

är fördelaktigt då de når en bredare målgrupp, genom att ha ett bredare utbud och ett 

varierande prissegment. Vidare förklarar hon även att försäljningsmässigt är siffrorna 

är jämnt fördelade mellan interna och externa varumärken. Lindström beskriver att JC 

levererar baskläder som ändå ligger i fas med vad som är trendigt, de har 

kontinuerliga uppdaterade leveranser till butiken och konsumenten behöver aldrig 

tröttna. 

Lindström beskriver vidare att JC har genomgått en förändring i och med ägarbytet, 

detta har bland annat inneburit ett ökat utbud av andra kläder, förutom jeans i butiken. 

Utbudet bestäms numer centralt uppifrån vilket gör att produktutbudet ser något 

annorlunda ut än tidigare. Lindström menar på att kunderna inte har märkt av 

förändringen i den mån hon hade hoppats på, just på grund av att det har blivit 

stämplade som ett genuint jeansföretag med ett relativt litet övrigt klädutbud, precis 

som det såg ut innan ägarskiftet.  

Lindström beskriver även att hon liksom övriga butikschefer som jobbar inom JC inte 

har något att göra med inköpen. Processen styrs centralt. Lagret är efterfrågestyrt 

vilket innebär att allt eftersom efterfrågan ökar eller minskar utökas eller stryps 

utbudet. Lindström menar att det finns bättre personal med bättre kompetens för den 

saken och att det redan finns tillräckligt med arbete i butiken på en lokal nivå. 

Respondenten tillägger att ju större förhandlingarna är desto bättre priser får JC för 

plaggen de köper in. JC har samma utbud i alla butiker, mer eller mindre. Desto större 

butiker, desto större utbud och chans till fler externa varumärken, det vill säga är 

utbudet något omsättningsbaserat och kan skifta något. Lindström beskriver dock att 

om butikschefen på lokal nivå får in kläder som de inte tycker alls skulle fungera eller 

inte attrahera kunderna, har butiken möjlighet att välja att placera plaggen på ett 

mindre säljande ställe, på så sätt har butikscheferna fortfarande chans att sätta sin 

prägel på butiken. Följdfrågan till denna typ av strategi var hur JC förhåller sig till 

olika marknader, Lindström beskriver att: 

Men fördelen för oss är att vi inte sticker ut så mycket utan det, visst vi har 

riktigt vida jeans nu men har vi 10,000 par jeans hemma så är det 25 par av 

dem som ser ut så. 

Lindström ser det enbart positivt och anser att det skulle vara svårt att hålla ihop ett 

varumärke om varje butikschef skulle ha något att säga till om i inköpsprocessen och 

att alternativet för de som skulle vilja det är att starta något eget. 

KUNDSERVICE 

Lindström anser att processen till en god kundservice börjar vid 

personalrekryteringen. Hon poängterar att många som jobbar som butiksbiträde tar 

lätt på yrket samt är oengagerade vilket kan förstöra för varumärket. Av den 

anledningen strävar Lindström efter att rekrytera den bästa personalen, vilket hon tror 

att hon för tillfället har i sin butik.   

Mötet mellan butiksbiträdena, det vill säga frontpersonalen, och konsumenten är 

oerhört kritiskt enligt Lindström. Hon påstår att det är direkt avgörande om huruvida 
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kunden återkommer eller inte. Det finns dock inget uttalat kundbemötande, endast att 

personalen ska finnas där för kunden, vara uppmärksam, hjälpsam och trevlig. 

Butikspersonalen har även befogenhet att ta emot och godkänna felaktiga varor för att 

göra kunden så nöjd som möjligt. Lindström anser att kunderna gör henne och kedjan 

en tjänst genom att komma in med plagg som gått sönder, det ger JC en chans att testa 

om plagget och förbättra det i framtiden. Om kunderna inte berättar vad som är fel är 

det svårt att veta hur JC ska förbättras, säger Lindström. 

JC erbjuder även kringtjänster förutom ett vänligt bemötande. För att stödja och växa 

i dess varugrupp, ingår uppläggning av jeans i priset. Lindström beskriver att det inte 

är många butiker eller kedjor som erbjuder den servicen idag, och att det oftast kostar 

100 kronor extra, och att butiker skickar vidare dem till en sömmerska. I JC har de en 

symaskin ståendes i butiken där uppläggningen sköts. Lindström anser att detta är en 

stor fördel och att de lockar kunder att köpa jeans hos dem.  

Lindström beskriver att hon har för sig att JC använder sig av spökhandlare. Detta är 

något som hon i och för sig ska inte hon vara medveten om, men att hon läste det i en 

via JC´s forum som gjordes tidigare. Hon anser att JC i Halmstad inte nödvändigtvis 

behöver besökas av en spökhandlare. Detta eftersom de har så mycket de behöver 

ordna upp. Men samtidigt tillägger hon att det är ett bra sätt då butikspersonalen har 

arbetat ihop flera år och blivit blind för sitt eget beteende, eller vägrar inse att det 

bemötande som kunden får inte är det bästa. Då menar Lindström att ett nytt 

perspektiv kan ge en aha upplevelse.  

BUTIKSATMOSFÄR 

Butiken är utformad efter ett koncept där en expoansvarig bestämmer hur plaggen ska 

placeras och skyltdockorna ska se ut. Lindström beskriver att hennes egen roll är att 

fungera som ett bollplank mot expoansvarige, på grund av att hon själv tänker 

strategiskt hur de ska sälja mer. Expoansvarig tänker mer på att det ska vara estetiskt 

snyggt i butiken, men de kompromissar fram en lösning ihop. Det har även 

analyserats fram olika lägen för plaggen att vara placerade i butiken. Exempelvis att 

vid en reklamkampanj ska kläderna som presenteras vara placerade på A-lägen i 

butiken. Lindström beskriver fortsättningsvis att det är oerhört viktigt hur plaggen är 

placerade och hur dockorna är stylade. Och att hon märker av en högre försäljning på 

de plagg som utmärks. 

Butiksatmosfären består även av musik. Uttalat ska det vara en rockig och popig 

genre i alla butiker. Vid årsskiftet, ska alla JC butiker spela samma musik. Det ska 

vara skivor med likadant innehåll som skickas ut till alla butikerna. Detta koncept har 

dock inte etablerats fullt ut, men syftet med musiken är att det ska vara något 

snabbare, men kommersiellt så att de flesta kan ta till sig den. Respondenten beskriver 

att hon hoppas att butiken förmedlar inspiration och energi till kunderna som kommer 

in. Det är just dessa två faktorer de jobbar för och mot när de ska arbeta med butikens 

atmosfär.  

PRODUKTKVALITET 

Lindström beskriver att de inom RNB har de en kvalitetsavdelning som granskar alla 

plagg innan de släpps ut till butikerna. Hon beskriver vidare att det är en oerhörd 

trygghet att veta detta, då vet hon att de levererar kvalitetsmässigt bra kläder. Hon 

menar dock att måndagsexemplar alltid finns och visst kan det slinka in plagg som 

inte håller måttet. All reklamation rapporteras till kvalitetsavdelningen så att de 

ständigt kan jobba med att undvika framtida liknande fel.  
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4.2.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL 

I början av 1960 -talet, då JC öppnade sin första butik stod JC för Junior Center. Då 

ville märkesinnehavaren leverera kläder endast till Juniorer. Emellertid valde ägarna 

att byta namn till JC, Jeans & Clothes [9]. Numer har de tagit bort barnkläderna och 

fokuserar istället på en något äldre målgrupp. De har dock utökat storlekarna till xxs-

xl, för att fånga en yngre målgrupp. Lindström beskriver att JCs logga förknippas med 

deras varugrupp.  

Jag tror att JC är förknippat med jeans direkt, om man frågar hundra personer 

så tror jag att de flesta skulle svara ”jeans”. Blå skylt, blå logga, det skriker 

jeans när jag tänker på det. Sen när man tänker på lite på trygghet på något vis, 

på grund av att det är ett svenskt varumärke, det har funnits länge. 

Följdfrågan som ställdes huruvida loggan och varumärket i sig har någon historia 

bakom sig, svarar hon att hon inte vet eftersom hon är ny på positionen. 

PERSONLIGHET 

Vid frågan om vilken personlighet Lindström anser att varumärket JC har svarar hon 

att hon ser en framåt människa som är rockig och tuff.  Hon tror också att 

konsumenterna ser JC på detta viset. Detta eftersom deras starka varumärke gör 

kunden mer vågad i sin stil, då det är mer accepterat och mindre riskfyllt att köpa ett 

plagg på JC än i någon okänd butik. Lindström beskriver vidare att hon tror att 

konsumenterna blir lite mer tuffa i sitt utförande på grund av att de är medvetna om 

att företaget är väletablerat samt att plaggen inte innebär en väldigt stor förminskning 

i plånboken.  

De emotionella värden som Lindström beskriver att kunden får ut av ett köp är att hon 

tror att kunden känner en trygghet och att det är trendigt. Det är okej att handla här för 

att JC står för trendiga och bra kläder. Samtidigt tror Lindström att kunden får en 

trygghet i köpet när konsumenten vet att om kläderna går sönder eller inte uppfyller 

de förväntningar som finns så är det bara att reklamera. Lindström beskriver även att 

JCs plagg har synts i sammanhang som Idol, samt att de har gjort designersamarbeten 

med bland annat svenska designers som Ida Sjöstedt och Elin Nyström som har varit 

ett sätt att attrahera konsumenternas självbild och önskad självbild. 

4.2.4 Kärnvärde 

Lindström poängterar ett par gånger att de inte kan konkurrera med priset, de ska 

dock leverera andra värden. Det främsta funktionella värdet JC förmedlar är att de ska 

stå för absolut bästa service. Enligt respondenten själv är det oerhört viktigt, speciellt i 

jeansbranschen då många kunder drar sig från att köpa jeans för att de inte hittar de 

rätta. Lindström beskriver att kärnan i deras verksamhet är att de säljer jeans. De 

säljer andra kläder utöver jeans men just denim är vad de alltid har sålt och varit bäst 

på. Det är och har alltid varit deras långsiktiga mål.  

Vi försöker inte konkurrera med Veromoda eller Ginatricot med deras priser, 

vi ska försöka överleva på det vi är bra på, jeans. Så in med jeans i varje 

sektion, in med jeans, jeansväst jeansjacka. Det ska genomsyras av jeans 

överallt. Det är det vi lever av. Där kan man verkligen säga att vi gör visionen 

till verklighet, det är något vi [dagligen] kan jobba med. 
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4.2.5 Positionering 

Lindström beskriver att hon inte vet vilket positioneringskoncept företaget har. Dock 

beskrev hon JC´s vision som är att marknadsledande på jeans, något som de har 

uppnått på herrsidan. På damsidan är det lite trögare, trots större utbud och lägre pris 

är JC inte marknadsledande på damsidan. Hon vet inte heller strategier till att nå ut till 

dessa. 

Lindström beskriver hennes och JC´s vision som snarlik:  

Jc:s vision är då att vara marknadsledande på jeans, både på kille och tjej. Det 

är vi i dagsläget, iallafall på kille och herr. Och erbjuda mode [till allt] som 

kan bära till jeans. Men jeansen är alltid i fokus. 

4.2.6 Marknadskommunikation 

På vägen in till JC så uppfattade undersökarna till uppsatsen att butiken inte har något 

skyltfönster i samma bemärkelse som övriga butiker i Halmstad. Det finns inget 

podie, utan fönsterna är stora där utsikten utifrån sträcker sig över en stor del av 

butikens interiör. Lindström förklarar detta genom att hävda att hela butiken är ett 

skyltfönster. Detta stämmer överens då två skyltdockor står placerade längre in i 

butiken istället för bland kläderna. Dessa dockor bestäms centralt hur de ska se ut, de 

och annonseringen följer de rådande kampanjerna.  

Lindström beskriver att JC kommunicerar utåt med annonsering, genom appar till 

mobiltelefoner samt genom deras hemsida. De här tillvägagångssätten är ett resultat 

av att de vill nå en yngre målgrupp och fokuserar att rikta reklamen till dessa. 

Anledningen är att denna yngre målgrupp är mer beroende och lättare tar in reklam än 

äldre. JC har även synts till som sponsor för Idol som de sponsrade genom kläder till 

deltagarna i programmet. Plaggen som visades i tv fick god försäljande respons. De 

plagg som visades var även märkta med Idolloggan, så att kunderna snabbt fick reda 

på att det just var de plaggen. 

Lindström beskriver att JC numer endast marknadsför sitt eget varumärke. Den 

senaste tiden har de satsat oerhört mycket på kampanjer på just detta. Hon nämner 

även att endast deras egna varumärken syns utifrån, det vill säga om inte kunden vet 

sedan tidigare att JC säljer externa varumärken så får kunden därmed inte reda på det 

om de inte går in i butiken.  

Det allra bästa marknadsföringsknepet enligt Lindström är att visa upp kläderna på de 

som arbetar i butiken. Kunder blir alltid nyfikna på plaggen som visas i en helhet 

snarare än att plaggen är placerade var för sig i butiken. Det är dock inget krav i 

butiken att butiksbiträdena bär JCs kläder, däremot anser hon att det hör till jobbet på 

något sätt och att de som jobbar där representerar kläderna som säljs. ”Har man ett par 

Kappahl jeans på sig så kanske det är där man ska jobba, man måste kunna stå för 

modet själv.” Lindström beskriver även att de kläder som bärs också är av strategisk 

betydelse. De kläderna som visas på butiksbiträden eller henne själv ska även finnas 

på en väl synlig plats i butiken. Hon beskriver även att dessa kläder attraherar 

kunderna och säljs i större omfattning än andra kläder. 

Lindström beskriver även att JC figurerar i andra forum än just de traditionella 

reklamsammanhangen såsom i tidningar och magasin, exempelvis Sofis mode. Hon 

beskriver vidare att JC även har gjort ett antal samarbeten med kända svenska 
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designers, såsom Ida Sjöstedt och Elin (Stylein) Nyström, som Lindström vidare 

menar på att det visar att JC hänger med på marknaden. Detta är dock ingenting som 

butiker på lokal nivå är involverade i.  

All reklam utåt sett sker på initiativ på central nivå, butiker på lokal nivå får inte vara 

med och bestämma utförande eller placering. Lindström ser detta som en bra strateg i 

då hon tror ”Ju mer likt märkta desto mer genomslagskraft får det”. Hon baserar detta 

antagande på att försäljningsvolymen ökar på de plagg som syns utåt.  

Innehållet i all reklam anspelar ofta på funktionella värden, plaggen visas tillsammans 

med ett utsatt pris. Ofta är annonseringen uppbyggt genom att visa en kille och en tjej 

på var sin annonseringsplats, sedan på en fristående tredje bild där killen och tjejen 

figurerar tillsammans. Lindström beskriver att bilderna är bra på så sätt att modellerna 

inte är supersmala och de inte är supertrendiga, de är normala som JC står för menar 

Lindström. 

4.2.7 Varumärkeslojalitet 

Lindström beskriver att en strategi att få återkommande kunder är att ha en 

medlemsklubb där JC formar erbjudanden, reklam och bonuscheckar för att knyta sig 

an konsumenterna. Lindström berättar även att det sker marknadsundersökningar som 

sköts centralt, ut mot de kunder som är medlemmar i kundklubben. Dessa 

undersökningar får butikerna sedan ta del av. Vid frågan om hur hon definierar en 

lojal kund svarar hon helt enkelt klubbmedlemmar. Hon tror även att lojaliteten kan 

stärkas genom att tillfredsställa kunden med sitt köp och även genom hela 

köpupplevelsen. När frågan kom om vad hon tror påverkar kunden i sitt framtida val 

tror hon på att hitta den rätta jeansmodellen. 

Genom att presentera och hitta en jeansmodell som man är bekväm och trygg 

i. Sen så tror jag att om man trivs i sina jeans men behöver en ny färg så ska 

det ganska mycket till innan man går till en annan affär för att leta efter en 

precis likadan modell, om man inte känner för att byta. 

4.3 Brothers & Sisters 

Brothers startade sin första butik 1993 och har numer 73 stycken butiker i Sverige 

samt 7 stycken i Finland. Sisters startade upp några år senare, närmare bestämt år 

2000 och har 52 stycken butiker runt om i landet [12]. De externa varumärkena 

Sisters & Brothers har i sitt sortiment är bland annat Diddi, Hilfiger Denim, NYPD, 

Page, Pearls for girls, Replay, ROCK´N BLUE.  Lee, samt interna varumärken Riley, 

Riley Black, East West, Blueridge, och SISTERS [13; 14]. Magnus Ziegler är 

franchisetagare och har varit det sedan 2004, han beskriver att kedjan köptes upp av 

RNB 2006 då Brothers & Sisters ingick i JC koncernen.  

4.3.1 Intern kommunikation 

Interna utbildningar i kedjan finns att tillgå, men är en frivillighet både för 

butiksägare och för övrig anställd personal. Magnus Ziegler beskriver att de anställda 

som jobbar i butiken vet vad de ska göra, hur de ska uppträda och vad som förväntas 

av dem. Han menar även på att han litar på att personalens egen personliga 

bedömning i olika situationer. De anställda har även ansvar att hantera reklamation 

eller andra problem som kan uppstå. Detta för att underlätta för kunderna.  
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4.3.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

Sortimentet som Brothers & Sisters säljer är dressade baskläder, trendigt och 

businesskläder. Ziegler förklarar att deras strategiska varugrupp är byxor och jeans. 

Inköpsprocessen är delvis centralt styrt, de interna varumärkena kan Ziegler själv inte 

påverka men han beskriver att de har en viss frihet vid inköp av de externa 

varumärkena. Inköpssystemen är även efterfrågestyrt vilket innebär att kontinuerliga 

leveranser sker i takt med att efterfrågan ökar. Butiken säljer mer av interna 

varumärken än de externa, Försäljningssiffrorna består till 40 % av externa 

varumärken och till 60 % av de interna varumärkena. Detta beskriver Ziegler som 

positivt då det är de interna varumärkena de vill satsa på allra mest. De externa 

varumärkena ska fungera som en extra krydda eller ett dragplåster till de interna 

varumärkena. Brothers & Sisters befinner sig enligt Ziegler i ett mellanprissegment. 

De externa varumärkena är något dyrare och de interna är lite billigare. Han förklarar 

dock att de i butiken inte fokuserar på produktens pris. Det allra viktigaste är 

kvaliteten och att se till att alla kläder är hållbara.  

KUNDSERVICE 

Service är något som är viktigt i Zieglers verksamhet då han tror att hans främsta 

konkonkurrensfördel gentemot lågpriskedjor är att erhålla överlägsen service. Samt 

att kunna inspirera sina konsumenter genom att visa upp ett helhetskoncept via sina 

skyltdockor eller via butiksbiträden. Butiken i Halmstad präglas inte av ett utarbetat 

kundbemötande utan individualitet. Vid frågan om de har utvecklat ett 

kundbemötande menar Ziegler att ”Det vore konstigt och påklistrat att göra så. 

Grunden är dock alltid att man ska vara serviceinriktade och att vi ska ge inspiration 

till våra kunder. Spökhandlare används inte då det inte används för tillfället i 

franchiseägda butiker. Ziegler beskriver att han tror att det säkert är bra att använda 

sig av i framtiden och att det är något som Brothers & Sisters kommer att börja 

genomföra vid senare tillfällen. 

BUTIKSATMOSFÄR 

Konceptet som Ziegler jobbar med i Halmstad ska vara genomgående i de flesta 

Brothers & Sisters butikerna runt om i Sverige. Detta för att kunderna på ett lättare 

sätt ska veta vad de får när de besöker en Brothers & Sisters butik. De har resurser att 

använda sig av i form av en butikskommunikatör, men Ziegler beskriver att de ofta 

klär dockorna själva. Fortsättningsvis beskriver han att kampanjer som involverar 

deras interna varumärken är obligatoriskt för alla butiker, det vill säga dockorna måste 

se ut och bära de plagg som kampanjen involverar. Han beskriver även att han har sett 

en ökad försäljning av de plagg som butiksbiträdena har på sig och skyltdockorna då 

han anser att detta ger inspiration till stressade män och kvinnor ”Stressade män och 

kvinnor hinner inte leta i evigheter då är det mycket lättare att sno stilen från dockan 

eller oss rakt av.” Helhetsupplevelsen i butiken är något som Ziegler anser är viktigt 

och beskriver: ”Estetiken i butiken är allt, det konsumenten hör, luktar och ser är det 

som skapar framtida associationer för butiken.” 

PRODUKTKVALITET 

Kedjan Brothers & Sisters arbetar kontinuerligt med att kvalitetstesta sina plagg. De 

har en kvalitetsavdelning där en så kallad kvalitetskontrollant som regelbundet 

undersöker och kontrollerar fabrikerna så att plaggen och arbetsmiljön utvecklas inom 

RNB´s policy samt regelverk som finns. De har även ekologiska plagg som är 
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miljömärkta under namnet Green effort. Enligt Ziegler ska även kvalitet alltid 

genomsyra konsumentens köpupplevelse då han menar att ”den upplevda kvaliteten 

ska alltid vara högre än priset.” 

4.3.3 Märkesidentitet: 

NAMNVAL 

På Brothers hemsida [15] kan läsaren härleda namnet Brothers till just en bror, 

meningen är att de ska skapa en känsla av att konsument och butik är en stor familj. 

Detta ska utvecklas till en långsiktig relation med hjälp av hög service ”Brothers är 

kompisen som du alltid kan vända dig till med stilrelaterade 

frågor”(http://www.brothers.se/sv/OM/). 

PERSONLIGHET 

Ziegler beskriver att butiken i Halmstad vill associeras kring liknande personlighet 

som sin målgrupp. Vilket är karriärs kvinnor och karriärs män i åldern 20-45 år som 

är intresserade av prisvärda produkter och mode. Det emotionella värde som han vill 

förmedla till sina konsumenter ska vara positivt genom sin personal samt sortiment. 

4.3.4 Kärnvärden 

De kärnvärden Ziegler har i sin verksamhet är att ständigt utvecklas, sträva framåt, 

expandera och hänga med hur marknaden utvecklas. Han menar även på att de dels 

vill vara en butik i en kedja, men ändå inte tappar den lokala anknytningen. Även 

mode, kvalitet, inspiration och service anges som viktiga delar.  

4.3.5 Positionering 

Ziegler beskriver att syftet och visionen med verksamheten är att bli marknadsledande 

i Halmstad. Strategin till att nå det målet är att inspirera konsumenterna genom att 

leverera ett helhetskoncept, samt genom överlägsen service. 

4.3.6 Marknadskommunikation 

Brothers & Sisters använder sig av utomhusreklam, annonser och liknande för att nå 

konsumenterna på marknaden. Detta sker på en central nivå, men viss kommunikation 

är dock anpassad till den lokala marknaden. Enligt Ziegler har de i Halmstad varit 

med i tidningar samt radio. Det blir genom kommunikationen lättare att synas och 

kunna nå ut till kunderna. Ziegler förklarar att kommunikationen både förmedlar 

emotionella värden och praktiska värden beroende på vilket plagg som visas. 

Om en vindjacka ska visas så framgår de rent funktionella värdena i annonsen, 

men om en kostym däremot marknadsförs är det andra värden man vill 

förmedla, så som en känsla.  

Ziegler beskriver att deras mest effektiva marknadsföring är genom plaggen som syns 

på skyltdockor och butiksbiträden. Men tillägger även att han ser en ökad försäljning 

av de plagg som synts i reklamsammanhang. Kampanjer är enligt Ziegler dock 

centralstyrt, så vid vissa tillfällen måste de följa kampanjerna och visa specifika saker 

på sina skyltdockor till exempel. Detta gäller dock enbart de interna och därmed inte 

de externa varumärkena.  
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4.3.7 Varumärkeslojalitet 

Ziegler beskriver att det inte sker några kundundersökningar på lokal nivå, endast på 

central nivå. De undersökningar som görs är interna mot kunder i kundklubben samt 

externa, då mot konsumenter som inte är medlemmar i kundklubben. Dock får 

butikerna på lokal nivå ta del av svaren. De butiker som är franchiseägda använder sig 

inte av någon spökhandlare. Ziegler menar att det endast görs i kedjeägda butiker men 

att det säkert kommer att användas i övriga butiker så småningom. Detta är något som 

han i framtiden välkomnar. Lojaliteten beskrivs vara en stor del i arbetet då det är 

viktigt att kunderna fortsätter komma tillbaka för att handla i butiken. Detta är även 

något som Ziegler anser är viktigare just för butiker som befinner sig i lite mindre 

städer som Halmstad. De använder sig främst av kundklubben för att skapa lojalitet 

till kunderna. Detta genom olika utskick och informationsbrev om olika kampanjer 

och liknande. 

4.4 Premium - Jeans & Ekipering 

Premium Jeans & Ekipering är en fristående butik som öppnade upp portarna för 

första gången i slutet av mars 2011. Butiken drivs av Mikael Norgren och Christopher 

Öberg. Respondenten som intervjuas är Mikael Norgren som har erfarenhet av 

butiken Tretton och även som franchisetagare till en Levi´sbutik. Butiken är 

återförsäljare av externa varumärken som bland annat innefattar Nudie, Levi´s, Acne, 

Red Collar project, denim demon och Cheap Monday. 

4.4.1 Intern kommunikation 

Premium har för tillfället endast Mikael Norgren och Christopher Öberg som arbetar i 

butiken, främst för att de är nyöppnade och har andra saker att fundera över. Därmed 

sker den interna kommunikationen främst mellan dessa två. Eftersom de båda har 

erfarenhet i klädbranschen sedan tidigare förlitar de sig på sin individuella förmåga 

för att få verksamheten framåt och i deras bemötande med konsumenterna. Norgren 

beskriver även att processen till bra kundservice börjar vid rekryteringen, vilket han 

tidigare inte varit så noga med då han enbart ville ha personal som stod vid kassan. Då 

var prioriteten snabba rekryteringar istället för eftertänksamhet och informera de 

anställda om hur butiken ska skötas. Detta menar han på kan ha resulterat till att den 

nya butiken har fått ett dåligt rykte, men samtidigt poängterar han att han inte hört 

något om det från konsumenterna. 

4.4.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

Enligt Norgren är hans butiks differentierade fördel hans sortiment. Genom att 

nästintill alla kläder han köper in är plagg han själv skulle bära, innebär det att han 

enklare kan tala för varumärkena samt försäkra sig om att plaggen följer vad butik vill 

förmedla. Butikens andra differentierade fördel är deras sortiment som har en mix av 

kommersiella varumärken som av erfarenhet säljer, exempelvis Levi´s och Nudie, 

samt ett par risktagande varumärken som han ännu inte vet kommer sälja. 

Inköpsprocessen är dock flexibel och han poängterar att det är efterfrågan som 

kommer att styra hur deras sortiment kommer att se ut framöver. Just nu har butiken 

inte en bestämd målgrupp främst för att han inte vill låsa butiken till ett specifikt 

segment.  
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Men han tror och har märkt av att hans sortiment lockar en äldre målgrupp runt 30-35 

års ålder. En stor del av sortimentet består av jeans samt plagg som kan bäras till 

jeans, exempelvis t-shirts, sweatshirts, skjortor. Fördelen med Premium är att 

varumärkesportföljen är flexibel och kan styras i vilken riktning än vill anta, och även 

förändras i balans med marknaden.  

Norgren beskriver att den största anledningen till varför deras sortiment ser ut som det 

gör är att de stora kedjorna är så oerhört snabba med att leverera trender. Premium 

kommer i princip på sistaplats i konsumentens val av butik, då varumärke på ett plagg 

inte betyder så mycket för konsumenterna längre. Istället är det viktigt att kläderna 

slaviskt följer de rådande trenderna vilket H&M, Zara och Topshop har blivit oerhört 

duktiga på. Möjligheten enligt Norgren är att fokusera på en något äldre målgrupp och 

försöka leverera plagg som håller över en längre tid och inte är trendkänsligt, så som 

jeans. Norgren beskriver: 

Vi kan jeans, förhoppningsvis bland de bästa i stan och vi jobbar med 

varumärken som vi kan stå för till 95 % i alla fall, sånt som vi själva kan ha i 

garderoben.  Sen måste man ju tänka på konsumenterna också på deras 

plånböcker, bredd och hit och dit så det är väldigt mycket att tänka på. 

KUNDSERVICE 

För att butiken ska överleva på marknaden anser Norgren att, förutom deras 

sortiment, kundservice vara högt prioriterat. Just nu arbetar endast Norgren och Öberg 

i butiken, och kan därmed se till att kundservicen sköts enligt verksamhetens mål. 

Norgren har dock haft anställda i tidigare butiker och anser inte att ett utarbetat 

kundbemötande är att rekommendera. Då vill han hellre främja till ett personligt 

kundmöte men inom de ramar för hur han vill sköta verksamheten. Han menar även 

på att som frontpersonal kommer långt genom kunskap och att vara trevlig i mötet 

med konsumenten. I och med att han arbetar i butiken så har han även sett till att 

kundbemötandet sker efter butikens anda, samt att ”vi har båda erfarenheten i ryggen, 

det sitter i ryggmärgen liksom. Den kunskapen man tar med sig av att man har sålt 

jeans i 15 år, den försvinner aldrig.” 

Spökhandlare, eller mystery shoppers som Norgren beskriver det, är något som han 

använde i sin förra butik. Han beskriver att detta hjälpte honom väldigt mycket och 

gav honom en inblick i vad de var bra på och vad de behövde jobba mer med. 

Spökhandlare är dock någonting han inte kommer att använda sig av i Premium Jeans 

& Ekipering på främst av resursskäl. Han anser även att är det främst lämpligt för 

större kedjor där märkesinnehavaren inte har samma kontakt med personalen som 

fristående butiker har.  

Enligt Norgren handlar även kundservice om att informera kunderna om sitt köp, vart 

och hur jeansen är tillverkade. Dessutom handlar det om att kunden inte bara ska vara 

ett par jeans rikare utan känna samma sak som han själv gör, att vara stolt över de 

plagg kunden bär och att bärararen samtidigt gör något bra i större sammanhang.I 

priset inkluderar Norberg även uppläggning av jeans, vilket han själv anser är en unik 

och bra tilläggsservice.  

BUTIKSATMOSFÄR 

Enligt Norgren är hela upplevelsen i butiken viktig för konsumenten och där ingår 

även butikens utformning. Han menar även att han ville leverera en hemtrevlig och 

mysig miljö som förhoppningsvis tilltalar en äldre målgrupp. Den nya butiken har 
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inneburit nytt utseende med kaffemaskin och soffgrupp, samt en mer mörk och intim 

känsla. Detta är en stor skillnad från föregående butik där planlösningen var relativ 

öppen, ljus och ganska steril. De var tvungna att göra denna förändring för att 

övertyga konsumenterna om att det är ett helt nytt koncept samt att locka en äldre 

målgrupp, som enligt Norgren är mer lönsam. Enligt Norgren finns ett samspel mellan 

de varumärken de säljer och butikens utformning, det ska följa en röd tråd. 

Ljussättningen och musiken är också två andra delar som anses vara viktiga.  

PRODUKTKVALITET 

Kvalitet och hållbarhet beskrivs av Norgren som en otroligt viktig del i företaget. 

Endast de varumärken som håller en hög kvalitet köps in till butiken. Norgren 

beskriver att de varumärken som inte håller måttet åker ut ur butiken. 

Ja, håller det inte måttet så åker de ju ut liksom. Jag är ambassadör för mina 

varumärken här i butiken. Jag står och berättar om vilken fantastisk produkt 

det här är som du köper, för det är vad jag har fått höra från leverantörerna. 

Och jag säljer ju vidare det till slutkonsumenten.  

4.4.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL 

Enligt Norgren var namnvalet någonting som var väldigt viktigt för butiken. I den 

tidigare butiken så kände han att namnvalet inte stämde överens med vad butiken ville 

förmedla. Detta gjorde att han till den nya butiken tänkte över namnvalet noga. 

Premium Jeans & Ekipering vill Norgren att det ska förknippas med kvalitet, service 

och kunskap, ”namnet håller ihop det butiken förmedlar, våra varumärken vi säljer.” 

PERSONLIGHET 

På frågan om vilken personlighet han vill att varumärket ska förmedla så beskriver 

han kortfattat att det ska vara en klok människa. Detta gör han genom att han hjälper 

kunderna med allt runt omkring, som till exempel berätta hur kläderna som säljs är 

tillverkade och vilka typ av jeans som är bäst för just den personen. 

Tanken är att man inte ska gå ut härifrån med endast ett par jeans, utan man 

går ut med ett par jeans och att man är väldigt nöjd, för att man tänker att 

såhär bra hjälp har ju aldrig fått någon gång någonstans, och att man vet lite 

mer om plaggen som ligger i påsen. 

4.4.4 Kärnvärde 

De kärnvärden som enligt Norgren är viktigast för Premium Jeans & Ekipering är 

produktkvalitet, en överlägsen service samt kunskap. Detta ska genomsyra hela 

butiken, allt från att följa upp så att leverantörerna ser till att plaggen tillverkas utifrån 

de ramar som satt upp. Han beskriver även att han vill informera konsumenterna om 

detta och till sist att alltid leverera överlägsen service. 

4.4.5 Positionering 

Premium Jeans & Ekiperings positionering bygger enligt Norgren främst på jeans och 

kvalitet. De ska bli jeansledande i Halmstad samtidigt som deras produkter alltid ska 

hålla en bra kvalitet. Det finns dock för tillfället inga strategier hur de ska försöka nå 

denna position på marknaden, utan det är något som Norgren förklarar kommer 

utvecklas allt eftersom.  



37 

 

4.4.6 Marknadskommunikation 

Norgren beskriver att det för tillfället inte finns några utsatta 

marknadsföringsstrategier för butiken. Främst på grund av att han inte vet vilket 

forum han ska använda sig av för att fånga den mest lönsamma kunden.  

En viss typ av konsument som exempelvis köper 501:an, är en person som är 

fantastisk och ha i butik. För de köper sina jeans, i tre olika färger och sen går 

de till Claes Ohlsson och sedan spelar de på tipslördag. Och den konsumenten 

ser du inte, men kollar du i kassan så är det två tusen extra. 

Just nu ligger fokus på överlägsen service och att genom word of mouth öka sin 

kundgrupp. 

4.4.7 Varumärkeslojalitet 

Enligt Norgren är syftet med butiken att utveckla en lojal kundgrupp som inte är 

beroende av om det är dåligt eller fint väder. Det är meningen att konsumenten ska se 

det som ett nöje att besöka butiken, snarare än ett sätt att fördriva dagen på då det är 

fint väder. Strategin till att utveckla en trogen kundgrupp beskriver Norgren är genom 

service, kunskap samt attraktivt utbud. Och genom att erbjuda ett medlemskort där 

varje gång kunden köper något för över 500 kr så får de en stämpel. När de sedan har 

fyllt hela kortet får de ett nytt permanent medlemskort och därmed får de 10 % rabatt 

på hela sortimentet. Av resursskäl har han inte råd att sänka priset med tio procent till 

alla konsumenter vilket är anledning till att han istället väljer att belöna de som köper 

mycket. Det har inte genomförts några marknadsundersökningar i butiken men det är 

något som Norgren anser vore bra att genomföra i framtiden. Främsta syftet för att 

veta vart konsumenter handlar sina plagg och varför. Detta skulle enligt Norgren 

hjälpa honom att se vad de är bra på och vad de skulle behöva arbeta mer med. Det 

finns inga planer på att genomföra det ännu, men det är något som Norgren vill 

försöka göra så snart som möjligt. 
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5. Analys 

I den första delen i analysen, även kallad inomfallsanalys, ställs det empiriska 
materialet mot vald teori. I andra delen ställs sedan fö retagen mot varandra för 
att utreda eventuella skillnader och likheter företagen emellan.  

5.1 Företag mot Teori 

5.1.1 MQ  

5.1.1.1 Intern Kommunikation 

Den interna kommunikationen har till syfte att informera de anställda om företagets 

kärnvärden, positionering samt hur de ska uppträda i kundrelationer (Thomas & 

Hecker, 2000). Personal som är engagerade i verksamhetens mål presterar ofta bättre 

och agerar som ambassadörer för varumärket (Thomson & Hecker, 2000) på grund av 

högre motivation (Kalla, 2005). MQ har kontinuerliga internutbildningar för både 

butikspersonal samt butikschefer. Andersson beskriver att alla anställda går på 

säljutbildningar och på så sätt lär sig hur de ska arbeta med kunden och eftersträva 

hög kundservice. Hon beskriver även att kommunikationen mellan henne och 

butiksbiträdena är viktig då hon kan få de anställda att förstå värdet av att arbeta med 

service och med intresset och viljan av att hjälpa kunderna med det de behöver.  

Enligt Andersson har MQ hög kundnöjdhet och att hon upplever att kunderna anser 

det är en butik med hög servicestandard. Samtidigt har de även låg 

personalomsättning som kan bero på att de trivs i sitt arbete och inte vill byta 

arbetsplats. Enligt Mazzei (2010) är just ovanstående fenomen det främsta syftet i den 

interna kommunikationen mellan chefer och anställda, nämligen att skapa en nöjdhet 

hos personalen och öka kunskapen hos dem. Detta kan i sin tur leda till en högre 

produktivitet samt kreativitet. Murgolo- Poore och Pitt (2001) förklarar att den interna 

kommunikationen har fått ta andra vägar än just ansikte mot ansikte då stora 

organisationer kan använda sig av intranät och olika forum. Detta är något som MQ 

använder sig av, dels då de informerar om nya utbildningar som uppkommer, 

reklamationer, kampanjer som är på gång eller om de anställda har upplevt något som 

är problematiskt i verksamheten. 

5.1.1.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

Produktutbudet bör vara lockande för den tilltänkta målgruppen. Ett attraktivt 

sortiment är en förklaring till varför vissa butiker är mer önskvärda än andra. Ett 

oattraktivt sortiment kan innebära att butiken förlorar kontakten med sina 

konsumenter (Paulins & Geitsfeld, 2003). Andersson beskriver att deras målgrupp är 

män och kvinnor mellan 15-60 år. Och att den främsta anledningen till att de klarar av 

att attrahera ett så pass brett segment är att de har ett stort och varierande utbud som 

passar de flesta som inte nödvändigtvis kräver de allra senaste trenderna, samt att de 

har ett varierande prissegment.  

Enligt McColl och Moore (2010) kan återförsäljare kapitalisera på styrkan i företagets 

varumärke genom att namnge produkterna efter det egna namnet, det är dock viktigt 
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att produkterna följer företagets image. De interna varumärkena är inte namnförsedda 

med MQ loggan utan har namn som 356 Sunshine till kvinnor och Blueprint till män. 

Detta kan innebära att MQ vill attrahera målgruppen genom att bredda 

produktsortimentet men att plaggen inte följer MQs tilltänka image. 

McColl och Moore (2010) beskriver att ett av syftena med en inköpsprocess som styrs 

centralt och inte på butiksnivå, är att företag eftersträvar en enhetlighet mellan 

sortiment och image. Och lättare kan styra detta dit företaget vill med en centralstyrd 

inköpsprocess. Dock finns det viss problematik på butiksnivå vid denna strategi då 

ledningen inte utnyttjar butiksansvariges marknadskännedom och erfarenheter i 

frågan. Andersson beskriver att inköpsprocessen för alla MQ butiker är centralstyrd, 

där externa varumärken förhandlas och bestäms utifrån huvudkontorets initiativ. Hon 

menar dock att det ligger mycket arbete bakom kollektioner och varumärkesportföljen 

vilket kan tyda på att MQ vill ha en överenstämmelse mellan varumärke och utbud.  

Återförsäljare kan även differentiera sin verksamhet genom en unik 

varumärkesportfölj, dock är det av största vikt att återförsäljaren är ensam om 

varumärket (McColl & Moore, 2010). De externa varumärken som säljs i MQ 

butikerna är liknande andra butikers sortiment i Halmstad. Dock indikerar det på att 

MQ inte är beroende av de externa varumärkena, utan skapar mest lönsamhet i deras 

egna varumärken som är det de vill sälja mest av. McColl och Moore (2010) menar 

att de främsta fördelarna vid försäljning av egna varumärken är eliminering av 

problem och tid kring kontroll över tillverkning, design och lagerhantering. Enligt 

McColl och Moore (2010) kan även externa varumärken ligga till grund för en 

förvirrande image. Andersson beskriver att deras interna varumärkessortiment är 

relativt subtilt. Den största delen av sortimentet präglas inte av allra senaste trenderna 

och då kan denna form av produktportfölj vara det ultimata. De externa varumärkena 

följer inte det trendigaste och kan vara ett passande komplement till deras övriga 

sortiment, som följer samma spår.  

Ett sätt för företag att skapa lojala kunder är genom att konstant förnya och förbättra 

utbudet och ge en större variation på de produkter som säljs (Aaker, 2010). MQ har 

ett efterfrågestyrt lager som uppmärksammar både ökad och minskad försäljning. De 

har kontinuerliga leveranser och kläderna som inte blir sålda hänger inte kvar i 

butiken, utan packas ned och tas fram då de säsongsbaserade reorna startar. På detta 

sätt varierar de sortimentet samtidigt som osålda plagg inte behöver gå förlorade. 

KUNDSERVICE 

Mötet mellan frontpersonal och konsument är viktigt då dessa möten ligger till grund 

för framtida associationer (Easey, 2009; Kapferer, 2008) och är en av de faktorer som 

värderas högst av konsumenten (Brïdson & Evans, 2004; Thomson & Hecker, 2000). 

Andersson beskriver att service är oerhört viktig för butiken. Och det hon vill 

förmedla via sin personal är service, kunskap och ett genuint intresse i kunden.  Hon 

och många av hennes kollegor har många års erfarenhet av butiken och blir ofta 

bemött av glada konsumenter som anser att butikspersonalen levererar en hög service 

samt kunskapsstandard.  

För större företag kan så kallade spökhandlare användas som testar personalen för att 

se om de agerar korrekt i möten med konsumenten (Kotler et al., 2001). MQ använder 

sig av spökhandlare som främst ser till att det praktiska momentet i kassan följer de 
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riktlinjer som är utsatta. Detta kan bero på att det har varit mycket kortkapning i 

butiker överlag och att dessa frågor ligger högst på listan över vad som bör prioriteras.  

BUTIKSATMOSFÄR 

Butiksatmosfär har visat sig vara viktigt för klädåterförsäljare (Easey, 2009; Eckman 

et al., 1990; Miller et al., 2005; Tiggemann & Lacey, 2009). Andersson beskriver att 

butiksatmosfären bygger på ett sammansatt butikskoncept där musik, plaggens 

framställning samt skyltfönster är utarbetat enligt MQs ramar. För att efterfölja detta 

arbetar en butikskommunikatör fyra dagar i veckan med att se till att butiken följer 

MQs ramverk. McColl och Moore (2010) beskriver att ett utarbetat butikskoncept kan 

innebära att butiksansvariga och personal inte utnyttjar sin kompetens inom området. 

Andersson ser inga problem gällande deras butikskommunikatör och att hon anser att 

kommunikatören gör ett väldigt bra arbete. Detta kan tyda på att butikspersonalen och 

butikscheferna ser detta som en avlastning. Genom att butikskommunikatören 

hanterar uppgifter som är viktiga när det kommer till att förmedla MQs identitet, kan 

övrig personal hänge sig fullt ut åt konsumenterna och service.  

Enligt Jain och Bagdare (2011) har musik en stor betydelse när det gäller att påverka 

kunderna vid köp i butiken. Det främsta syftet med musiken är enligt Jain och 

Bagdare (2011) att engagera, underhålla och skapa en trevlig erfarenhet för kunden. 

Musiken sätts ihop av MQs huvudkontor som har anställda som arbetar med det, 

vilket tyder på att kedjan utformar musiken med stor eftertänksamhet.  

PRODUKTKVALITET 

Kvalitet bör arbetas med efter vilken målgrupp verksamheten har valt fokusera på 

(Easey, 2009) samt efter vilken image verksamheten vill förmedla (McColl & Moore, 

2010). Andersson beskriver att kvalitet är något de arbetar oerhört mycket med i sin 

verksamhet. MQ upplyser även om hur de praktiskt arbetar med det genom hemsida 

och kundklubbar. McColl och Moore (2010) har påvisat problematik gällande kvalitet 

hos egna varumärken och att det är tidkrävande och svårt att byta tillverkare om så 

behövs. Andersson beskriver att de arbetar oerhört mycket med kvalitet och har ett 

kontor i Shanghai som enbart arbetar med dessa frågor, samt kontrollerar fabrikerna 

kontinuerligt för att säkerställa att tillverkningen går till som det ska. Detta kan tyda 

på att de i god tid kan upptäcka brister i tillverkningen och därmed varna eller avbryta 

samarbetet. 

Vid ett tidigare tillfälle märkte huvudkontoret av att kunderna ansåg att MQ låg i det 

dyrare prissegmentet. En reaktion var då att sänka priset. Priset höjdes emellertid igen 

då kedjan ville satsa mer på hållbarhet och kvalitet. Enligt Kapferer (2008) och Melin 

(1999) kan just ett högre pris ge indikationer om att produkten är av hög kvalitet. 

Detta kan vara en strategi för MQ att signalera till konsumenterna att de prioriterar 

kvalitet och hållbarhet i sin verksamhet. Förutom att informera om kvalitet och 

hållbarhetsarbetet via hemsidan. 

5.1.1.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL 

Enligt Melin (1999) är namnet det viktigaste kännetecknet. Namnet bör vara enkelt 

och lätt att känna ingen. Namnet MQ är en förkortning av namnet MAN och 

QVINNY.  Således tyder det på att namnet är av slumpmässig och suggestiv karaktär, 

då män inte direkt kan relateras till de produkter de säljer, säger det något om 
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målgruppen de riktar sig till. QVINNY är ett fantasinamn som förmodligen ska 

härledas till ordet kvinna.  

PERSONLIGHET 

Genom att ge varumärket en personlighet kan det göra att konsumenten lättare kan 

relatera till varumärket (Lin, 2010; Melin, 1999). Det kan även vara ett sätt för 

företaget att differentiera sig från konkurrenterna (Ghodeswar, 2008; Lin, 2010) 

Enligt Aaker (2010) kan varumärket associeras med personliga attribut. Enligt Melin 

(1999) bör personligheten spegla självbild eller upplevd självbild. Andersson 

förklarar att MQ symboliserar en positiv personlighet. Dock tror hon att konsumenter 

snarare associerar MQ med trygghet, trivsel och positivitet genom hur de blir bemötta 

av personalen. Detta kan tyda på att personligheten Andersson vill förmedla 

förmedlar främst sker via personalen och inte med andra butiksattribut.  

5.1.1.5 Kärnvärde 

Det är viktigt att ett företags kärnvärde är kommunicerbart så att det når ut till 

kunden, samt värdefullt, unikt och svårimiterat (Melin, 1999). Kärnvärdet ska även 

fungera som en plattform varifrån alla strategier kommer ifrån (Birtwistle & Freathy, 

1998; Kotler et al., 2001; Urde, 2001). Andersson beskriver att kvalitet, snabbhet och 

en strävan efter lojala kundrelationer är MQ´s kärnvärden. Dessa värden är något som 

personalen kontinuerligt arbetar för genom att finnas där för kunden och för att agera 

problemlösare. Återigen finns det en antydan till att kärnvärden förmedlas via 

personalen, samt via deras hemsida och kundklubb där information kring kvalitet och 

hållbarhet beskrivs. 

5.1.1.6 Positionering  

Positionering är ett begrepp som syftar till att märkesinnehavaren ska positionera sin 

produkt i konsumentens medvetande (Ghodeswar, 2008; Melin, 1999) genom att 

framhäva attribut som differentierar dem från konkurrenter (Kotler et al., 2001). Det 

framkommer inte vilket positioneringskoncept MQ har, dock beskriver Andersson att 

deras vision är att bli marknadsledande återförsäljare i Norden. Hon förklarar också 

att de enligt Hui index numer ligger snäppet över sina konkurrenter. Det kan därmed 

vara så att MQs ledning har en tydlig tänkt positionering men att de förmedlar detta 

som mål och visioner ut till resten av organisationen. Andersson beskriver 

fortsättningsvis att vägen till att nå deras vision är att arbeta målinriktat, ha rätt 

struktur på inköp och sortiment samt att se till att de följer kommersiella trender. Hon 

tillägger även att hon tror att de kan nå sitt mål genom att tänka hållbart och 

miljövänligt i hela processen.  

5.1.1.7 Marknadskommunikation 

Effektiv marknadskommunikation är viktigt för företag som befinner sig på en 

marknad där det råder hög konkurrens (Cheng et al., 2008). Kommunikation som 

baseras på funktionella värden har visat sig mer effektivt än emotionella värden 

(Brïdson & Evans, 2004). Företaget bör identifiera sin målgrupp och sedan bestämma 

vad de vill uppnå med kommunikationen. Efter detta bör verksamheten utforma 

meddelandet där de bör framhäva sina konkurrensfördelar. Meddelandet ska sedan 

vara lätt för mottagaren att förstå (Kotler et al., 2001).  MQ använder sig till stor del 

av sin hemsida och kundklubb för att kommunicera med sina konsumenter. Främsta 

anledningen är enligt Andersson är att de vill att kunderna ska av fri vilja välja dem 
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och inte bli påtvingad reklam. De använder sig även av billboards. De har dock inte 

använt sig av detta sedan i julas. Marknadskommunikationen är därför något som 

Andersson jobbar med i butiken utan det sköts centralt. Detta tyder än en gång att 

kedjan ägnar resurser i form av personal, alternativt en reklambyrå, som enbart 

arbetar med reklam för att varumärket MQ ska bli så enhetligt som möjligt.  

5.1.1.8 Varumärkeslojalitet 

Kundklubbar vara ett effektivt sätt att stärka lojaliteten (Aaker, 2010; Stauss et al., 

2010) samt känna delaktighet (Stauss et al., 2010). MQ har en kundklubb som nu har 

över 300,000 medlemmar, varifrån bonuscheckar, reklam och annan information 

skickas ut för att locka konsumenten att återkomma. Detta är även deras främsta 

kommunikationsmedel.  Andersson menar även på att lojala konsumenter är de 

kunder som är medlemmar i kundklubben.  

Det är viktigt för företag att ta reda på vad konsumenterna anser om dem så att de får 

chans att förbättra sig. Detta kan enligt Greig (2003) ske genom kundundersökningar. 

Genom MQ´s kundklubb utförs kundundersökningar utifrån huvudkontorets initiativ, 

Kundundersökningar är något som Andersson gärna skulle vilja använda sig av på en 

lokal nivå. Hon förklarar dock att det för tillfället inte finns tid till detta. De 

undersökningar som görs sker nu på en central nivå, via kundklubben. Detta gör att 

Andersson endast får ta del av åsikter kring kedjan som helhet och inte för den 

enskilda butiken vilket innebär att det blir svårt att förbättra sig i butiken i Halmstad. 

Genom att föra kontinuerlig kommunikation mellan företaget och marknaden och 

lägga tid, energi och resurser på konsumenter via kundklubben kan det indikera på att 

MQ som kedja har förstått vikten av att skapa sig en lojal kundkrets. Då reklam inte 

används i stor omfattning kan detta även indikera på att MQ försöker tillfredsställa 

sina befintliga, lojala kunder, snarare än att attrahera nya, samt att lojala kunder 

förväntas agera ambassadörer och föra ordet vidare.  

5.1.2 JC – Jeans & Clothes 

5.1.2.1 Intern Kommunikation 

Första steget till att utveckla och förbättra kundservice är att informera de anställda 

om grunden och syftet med verksamheten. Alla i organisationen ska förstå företagets 

mål, vision och även ha en vilja att sträva efter att företaget ska växa. Detta bör bygga 

på ett helhjärtat engagemang i hela organisationen (Kalla, 2005; Thomson & Hecken, 

2000). Det framgår att kommunikationen mellan Lindström och hennes anställda sker 

på ren praktisk nivå så som försäljningsmål, vem som ska ta lunch och när de ska göra 

det och så vidare. Hon är ny på sin position och även ny inom JC, och har funnit viss 

problematik gällande hur butiken gemensamt ska nå hundraprocentig kundnöjdhet. 

Det är många viljor som ska fram och även om Lindström är ödmjuk i frågan och ser 

till att samtliga involveras för att kompromissa fram en gemensam lösning så är det 

ändå hon som bestämmer och ser till att butiken drivs inom de ramar JC har satt upp.  

Det finns utbildningar för alla anställda, dels nätbaserade utbildningar som alla får 

söka till som anställd. Sedan sker även utbildningar tillsammans med övriga butiker i 

koncernen (Polarn och Pyret samt Brothers & Sisters). Det finns även 

butikschefsutbildningar att söka. För Lindström är det inte aktuellt då hon arbetat som 

butikschef för en annan kedja och anser att hon har viss erfarenhet i branschen. Hon 
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tillägger även att hon har stort stöd från regionansvarige som hjälper henne om det 

skulle vara något problem.  

Eftersom Lindström poängterar vikten av rutiner samt att samtlig personal, förutom 

en person är ny, kan det indikera om att andra saker bör prioriteras än JC´s värden och 

syften. Samtidigt finns det en antydan om att Lindström är fullt förstådd med JC´s 

ramverk och att hon har axlat rollen som en ambassadör för varumärket. 

5.1.2.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

Ett attraktivt sortiment har visat sig vara en av de främsta anledningarna till varför 

vissa butiker är mer önskvärda än andra, där ett oattraktivt sortiment kan leda till att 

återförsäljaren tappar kontakten med sina konsumenter (Paulins & Geitsfeld, 2003). 

Produktutbudet bör i sin tur vara anpassat och attrahera den tilltänka målgruppen 

(Easey, 2009; Paulins & Geitsfeld, 2003). Kapferer (2008) beskriver att en av de 

främsta fördelarna med att vara återförsäljare är att de kan påverka sin 

varumärkesportfölj och därmed styra den till önskad riktning. Vid en central 

inköpsprocess kan vissa problem härledas till sortimentet. Bland annat att inte det 

tilltänkta sortimentet attraherar målgruppen. Dessa problem har dock butiksansvariga 

kunnat förutspå på lokal nivå, bättre än inköparna på ledningsnivå men inte kunnat 

göra något åt (McColl & Moore, 2010). Lindström förklarar att JCs inköpsprocess är 

centralstyrt och att utbudet är mer eller mindre likadant i alla butiker. Dock är utbudet 

något omsättningsbaserat och kan därför skifta. Lindström ser detta enbart som något 

positivt och anser att det skulle vara svårt att hålla ihop ett varumärke om varje 

butikschef skulle ha något att säga till om i inköpsprocessen. Lindström menar att det 

finns bättre personal med bättre kompetens för den saken och att det finns tillräckligt 

med arbete i butiken på lokal nivå. Respondenten tillägger att ju större 

förhandlingarna är desto bättre priser får JC för plaggen de köper in. Enligt McColl 

och Moore (2010) kan externa varumärken skapa positioneringsproblematik, då 

återförsäljaren inte kan styra hur kollektionerna ser ut. Genom att JCs sortiment styrs 

centralt kan detta vara ett sätt att försäkra sig om att sortimentet inte blir spretigt och 

följer JCs anda. Enligt McColl och Moore (2010) är just ett utarbetat sortiment ett sätt 

att hålla ihop varumärket, vilket Lindström även indikerar att det är.  

Andra problem forskare har funnit på butiksnivå är resursallokering och distribution 

samt att lager tar slut för fort vid reklamkampanjer (McColl & Moore, 2010). Lagret 

är efterfrågestyrt vilket innebär att allt eftersom efterfrågan öka eller minskar, utökas 

eller stryps utbudet. Genom att variera utbudet och förhindra att sortimentet tar slut 

kan öka kundlojalitet enligt Aaker (2010). JCs lager är efterfrågestyrt vilket tyder på 

att konsumenter inte behöver vänta sig att plagg tar slut i lager, då de kontinuerligt 

fylls på. JC har även extra lager på kampanjplagg vilket innebär att de är beredda på 

en ökad efterfrågan.  

Lindström beskriver att JCs differentierar sin butik bland annat genom deras 

sortiment, som präglas till största delen av jeans som överlag inte varierar så mycket 

över tid. Genom att erbjuda ett brett sortiment kan återförsäljare på ett bättre sätt 

differentiera sig mot sina konkurrenter på marknaden (Kapferer, 2008; McColl & 

Moore, 2010). JC har emellertid utökat hela sortimentet, vilket marknaden i Halmstad 

inte har uppmärksammat. Kunderna verkar istället ha stämplat JC som ett jeansföretag 

och har svårt att associera de till andra produkter. Lindström beskriver att deras 
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målgrupp är kvinnor och män i åldern 14-20 år, och att de ligger i 

mellanprissegmentet. 

Återförsäljare kan även ägna sig åt försäljning av egna varumärken, detta innebär att 

de tar hand om design, leverantörskedja och inköp själva (Parrish, 2009). Genom att 

tillverka och sälja egna varumärken elimineras problematik och tid vad gäller kontroll 

över tillverkning, design och lagerhantering. Därmed blir det lättare att välja 

differentiering- och positioneringsstrategi (McColl & Moore, 2010). JC har 

försäljning av både sina egna varumärken samt externa. Just nu ligger deras 

försäljningssiffror på 50 % interna och 50 % externa varumärken. Lindström menar 

att JC strävar efter att sälja mer av sina egna varumärken men hävdar samtidigt att de 

inte skulle haft sina jeanskunder ifall de inte hade haft försäljning av externa 

varumärken.  

När verksamheten tar fram egna produkter kan företaget antingen namnge 

produkterna med företagets namn eller hitta på något helt nytt. Det gäller då att inte 

produkten avviker mycket från företagets identitet och image, då är det ett bättre 

alternativ att hitta på ett helt annat namn för att inte mista sin trovärdighet (McColl & 

Moore, 2010). Samtliga av JC´s egna produkter heter någonting med JC i det, förutom 

crocker jeans, Fördelen med att namnge produkten med företagets namn är att 

märkesinnehavaren kan överföra verksamhetens associerade värden till produkten 

(McColl & Moore, 2010).  

Det finns två tydliga indikationer om att JC som varumärke är ett etablerat varumärke, 

både på gott och på ont. Dels genom att de har möjlighet att kapitalisera på dess eget 

namn, de interna varumärkena ökar stadigt i butikerna i både kollektion och variation. 

Vilket har fått en positiv reaktion på marknaden då de ökar stadigt försäljningen av 

dessa egna varumärken. Den andra indikationen tyder på att JC har blivit stämplat 

som ett renodlat jeansföretag. Butikerna har utökat hela sortimentet men det tyder på 

att det finns en viss reaktionsfördröjning hos konsumenten.  

KUNDSERVICE 

Enligt Kapferer (2008) och Easey (2009) är mötet mellan frontpersonal och 

konsument viktigt för återförsäljare eftersom det är dessa personer som möter kunder 

var dag och ger intryck som kommer att ligga till grund för konsumentens framtida 

associationer. Lindström förklarar att hon eftersträvar att rekrytera den allra bästa 

personalen. Kunden ska gå ut ur butiken och vara nöjd och få den absolut bästa 

servicen. Mötet mellan butiksbiträdena, det vill säga fontpersonalen och konsumenten 

är oerhört kritiskt enligt Lindström. Hon påstår att det är direkt avgörande om 

huruvida kunden återkommer eller inte. Det finns dock inget uttalat kundbemötande, 

enbart att personalen ska finnas där för kunden, vara uppmärksam, hjälpsam och 

trevlig. Butikspersonalen har även befogenhet att ta emot och godkänna felaktiga 

varor för att göra kunden så nöjd som möjligt. Lindström anser att kunderna gör 

henne och kedjan en stor tjänst genom att komma in med plagg som gått sönder, det 

ger JC en chans att testa plagget och förbättra det i framtiden. Om kunderna inte 

berättar vad som är fel är det svårt att veta hur JC ska förbättras, säger Lindström. 

Som en ytterligare kringtjänst erbjuder även JC uppläggning av jeans i priset.  

BUTIKSATMOSFÄR 

Butiksatmosfär och styling har visat sig vara viktigt för klädåterförsäljare, vilket 

innefattar placering av varor, hur varor exponeras samt hur lokalen ser ut. Detta är 

faktorer som individualiserar butiken, som kan ligga till grund för 
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differentieringsmöjligheter (Easey, 2009; Eckman et al.,1990; Miller et al.,2005; 

Tiggemann & Lacey, 2009. Butiken är utformat efter koncept där en expoansvarig 

bestämmer hur plaggen ska placeras och skyltdockorna ska se ut. Plaggen som 

skyltdockorna visar upp ska följa rådande kampanjer. Lindström har dock viss frihet i 

styling då hon fungerar som ett bollplank mot expoansvarige. McColl och Moore 

(2010) beskriver att om butiksansvariga själv får bestämma hur plaggen ska 

framställas kan det innebära att butikerna inte blir enhetliga. Lindström anser dock att 

hon agerar efter JC´s ramverk och att hon endast lägger in kommentarer kring hur de 

kan sälja mer. Men respondenten beskriver att hon hoppas att butiken förmedlar 

inspiration och energi till kunderna som kommer in. Det är just dessa två faktorer de 

jobbar för och mot när de ska arbeta med butikens atmosfär.  

Enligt Jain och Bagdare (2011) har musik en stor betydelse där syftet är främst att 

engagera, underhålla och skapa en trevlig erfarenhet för konsumenten. Musik är något 

som arbetas mycket med i butiken. Uttalat ska det vara en rockig och poppig genre i 

alla butikerna. I och med årsskiftet ska alla JC butiker spela samma musik. Det ska 

vara skivor med samma innehåll som skickas ut till alla butikerna.  

Detta koncept har dock inte etablerats fullt ut, men syftet med musiken är att det ska 

vara kommersiellt så att de flesta kan ta till sig musiken. Genom att även basera 

musiken efter ett koncept indikerar detta på att konsumenterna ska ha en homogen 

bild av varumärket resultat där ingenting lämnas åt slumpen. Det tyder även på att 

atmosfären samspelar med sortimentet då utbudet präglas av rockiga varumärken så 

som Nudie och Levi´s, vilket även musiken anspelar på.  

PRODUKTKVALITET 

Kvalitet är ett relativt begrepp och är beroende vilken målgrupp verksamheten har 

valt att fokusera på (Easey, 2009) samt vilken image företaget vill förmedla (McColl 

& Moore, 2010). Lindström beskriver att inom RNB har de en kvalitetsavdelning som 

granskar alla plagg innan de släpps ut till butikerna. Detta är en trygghet för henne då 

hon kan stå för att plaggen som finns i butiken är bra plagg.  Enligt Melin (1999) och 

Kapferer (2008) indikerar ett högre pris på att produkterna innehar en högre kvalitet, 

Lindström menar på att JC ligger i mellanprissegmentet där fokus ligger på kvalitet. 

JC har egna varumärken där en kvalitetsavdelning kontrollerar hela 

tillverkningsprocessen. De externa varumärkena har de ingen kontroll över, men då 

dessa ligger i det högre prissegmentet kan det vara en indikation om att inneha en 

högre kvalitet 

5.1.2.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL  

Varumärkesnamnet bör vara enkelt och kort (Turley & Moore, 1995; Melin, 1999) 

samt enkelt att känna igen och ha en differentierande inverkan (Belén del Rio et al., 

2001). JC bygger på en förkortning av jeans och clothes, vilket är en stark association 

till verksamhetens strategiska varugrupp. Lindström beskriver att hon antar att 

konsumenter associerar JCs logga med jeans dels genom loggans färgval, blå skylt, 

blå logga och att JC är en förkortning av Jeans & Clothes. 

PERSONLIGHET 

Melin (1999) beskriver genom att ge personlighet till en viss produkt beror på att de 

vill göra produkten mer mänsklig, vilket gör att de tenderar till att köpa 

märkesprodukter som har personligheter som relaterar till konsumentens självbild 



46 

 

eller önskade självbild. Enligt Aaker (2010) kan varumärket associeras med bland 

annat ålder, kön, livsstil eller olika personliga attribut så som vänlighet eller 

pålitlighet. Lindström anser att varumärket JC förmedlar en framåt människa som är 

rockig och tuff. Lindström har erfarenhet av att kunder som är osäker i sin stil vågar 

köpa plagg som är ganska vågade, på grund av att plagget kommer från JC. Lindström 

beskriver vidare att hon tror att konsumenterna blir lite mer tuff i sitt utförande på 

grund av att de är medvetna att företaget har funnits länge och är väletablerat, samt att 

deras interna varumärken har relativt låga priser vilket innebär en minskad risk för 

konsumenten.  

En stark identitet tycks vara ett sätt att differentiera JC´s varumärke, då sortimentet 

och butiksatmosfären talar samma språk, precis som Lindström beskriver att det ska 

vara tufft och rockigt. Det framgår inte hur långt bak i tiden de har använt sig av 

helhetskoncept i butikerna. Dock finns det en viss indikation i samtalet med 

Lindström av att JC inte klarar av att konkurrera med lågpriskedjorna såsom H&M 

och Ginatricot, genom sortimentet. Istället vill de leverera mervärde genom 

butiksupplevelsen. 

5.1.2.4 Kärnvärde 

Det viktigaste är att kärnvärdet är kommunicerbart så att det kan nå ut till kunden och 

så att kunden lätt ska förstå. Ett kärnvärde bör även vara värdefullt, unikt och svår 

imiterat (Melin, 1999). Birtwistle och Freathy (1998) beskriver även att det är viktigt 

att kärnvärdena genomsyrar hela organisationen så att de anställda kan förmedla dessa 

till kunderna. Kärnvärden kan baseras på en överlägsen produkt, service eller kvalitet. 

Lindström poängterar ett par gånger att de inte kan konkurrera med priset, dock ska 

JC leverera andra värden. Det främsta kärnvärdet JC förmedlar är att de ska stå för 

absolut bästa service. Enligt respondenten själv är det oerhört viktigt, speciellt i 

jeansbranschen då många kunder drar sig från att köpa jeans för att de inte hittar de 

rätta. De ska även vara bäst på jeans som är hela grunden till företaget. Lindström 

beskriver att tanken är att hela butiken ska genomsyras av jeans, i varje sektion och 

varje vägg ska något plagg gjort av denim finnas. Hon berättar även att jeans alltid 

finns med i deras reklamkampanjer. Jeans som kärnvärde kan tyckas vara simpelt och 

enkelt att imitera. Dock framgår det att JC har en bredd i både sortiment och 

prissegment, samt stödtjänster som att lägga upp jeans i priset, vilket ger en möjlighet 

för de flesta konsumenter att finna ”sitt par.”  

5.1.2.5 Positionering 

Positionering är ett centralt begrepp inom marknadsföring och syftar till att 

märkesinnehavaren ska positionera en märkesprodukt i konsumentens medvetande 

(Ghodeswar, 2008; Melin, 1997), bestående av viktiga attribut, relativt till 

konkurrenter (Kotler et al., 2001). Lindström vet inte hur JC vill positionera sig. Hon 

beskriver dock att JCs långsiktiga mål är att bli marknadsledande på jeans. 

Anledningen till att hon inte vet detta kan vara att hon är ny som butikschef eller att 

dessa frågor sköts på ledningsnivå. 

5.1.2.6 Marknadskommunikation 

Syftet med marknadskommunikationen är att informera, övertyga och påminna 

konsumenten om varumärkets konkurrensfördelar (Ghodeswar, 2008; Melin, 1999; 

Cheng et al., 2008). Det har dock visat sig att konsumenter vill att kommunikationen 
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bygger på funktionella värden så som plagg och pris (Brïdson & Evans, 2004). 

Meddelandet bör även genomsyras av företagets kärnvärden (Kapferer, 2008). JC 

butiken i Halmstad har ett skyltfönster som är totalt öppet, där stora delar av butiken 

syns utifrån. Lindström menar att hela butiken är ett skyltfönster vilket lockar 

konsumenter in i butiken. Lindström beskriver att JC kommunicerar utåt med 

annonsering, genom appar till mobiltelefoner samt genom deras hemsida.  Deras 

reklam anspelar mest på funktionella värden och det ska alltid finnas ett denimplagg 

med. Lindström beskriver att JC numer endast marknadsför sitt eget varumärke. Den 

senaste tiden har de satsat oerhört mycket på kampanjer på just detta. Det allra bästa 

marknadsföringsknep enligt Lindström är att visa upp kläderna på de som arbetar i 

butiken. Kunder blir alltid nyfikna på plaggen som visas i en helhet snarare än att 

plaggen är placerade var för sig i butiken. Lindström beskriver även att JC figurerar i 

andra forum än just de traditionella reklamsammanhangen såsom i tidningar och 

magasin, exempelvis Sofis mode. All reklam utåt sett sker på initiativ på en central 

nivå, butiker på lokal nivå får inte bestämma utförande eller placering.  

5.1.2.7 Varumärkeslojalitet 

För att utveckla en bred bas av lojala konsumenter är det viktigt för företag att arbeta 

aktivt med lojalitetsprogram, som exempel kundklubbar (Melin, 1999). Lindström 

tror även att butiken kan stärka lojaliteten hos kunden genom att tillfredsställa kunden 

med sitt köp och hela köp upplevelsen. Lindström likställer en lojal konsument med 

klubbmedlem. Via kundklubben skickas reklam, bonuscheckar samt annan 

information såsom kundundersökningar. Genom att kontinuerligt uppmuntra och 

kommunicera med konsumenterna kan kunderna känna sig mer delaktiga i företaget 

enligt Stauss et al. (2010), vilket kan leda till återköp. Kundundersökningar kan enligt 

Greig (2003) vara ett effektivt sätt att rannsaka sin egen verksamhet och vidta 

eventuella förändringsåtgärder. 

5.1.3 Brothers & Sisters 

5.1.3.1 Intern kommunikation 

Då frontpersonalen är företagets ansikte utåt (Rogers et al., 1994) är det viktigt att 

arbeta med den interna kommunikationen. Detta eftersom service är en mycket viktig 

del att arbeta med i konkurrenskraftiga marknader (Kotler et al., 2001; Thomson & 

Hecker, 2000). Den interna kommunikationen består till störst del av ren praktisk och 

vardaglig information, där han istället anser att det är bättre om personalen sköter sig 

själva och tar eget ansvar. Enligt Rogers et al. (1994) kan eget ansvar innebära en 

ökad kreativitet och möjligheter att lösa problem själva, dock krävs det även 

skyldighet att personalen agerar efter det ramverk som företaget har satt upp. Så detta 

sätt kan vara ett bra sätt att gå till väga. Dock är det enligt Kalla (2005) 

eftersträvansvärt med rutiner och mål i företag. Vilket inte Ziegler uttrycker att han 

arbetar mot men som han likväl kan anse vara självklart.  

För att sprida kunskap till de anställda bör företagen arbeta aktivt med utbildningar 

(Kalla, 2005; Rogers et al., 1994). Ziegler beskriver att utbildningar finns att tillgå för 

att personalen ska kunna få en bättre information om företaget och hur de förväntas 

agera i olika servicesituationer. Han beskriver dock att de utbildningar som finns för 

personalen är frivilliga och alltså inget krav för personalen att delta i. Ziegler öppnar 

upp frågan för spekulation där det lika väl kan vara så att personalen faktiskt utnyttjar 
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utbildningarna, likväl som det finns risk att de inte gör det. I vilket fall är diverse 

utbildningar ett sätt att öka motivationen samt produktiviteten hos de anställda (Kalla, 

2005; Thomson & Hecker, 2000), vilket även innebär att det krävs en ömsesidighet 

mellan personal och ledning där personalen bör ha ett engagemang och en vilja att 

delta (Thomson & Hecken, 2000).  

5.1.3.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

En unik varumärkesportfölj kan vara ett sätt att differentiera utbudet (Kapferer, 2008; 

McColl & Moore, 2010). Genom detta tillvägagångssätt har det dock visat sig uppstå 

problem kring vilken positioneringsstrategi företaget ska anta (McColl & Moore, 

2010). Enligt Ziegler så erbjuder de i butiken ett väldigt brett utbud av produkter i 

olika slags prisklasser, men fokus ligger främst på mellanprissegmentet och den 

strategiska varugruppen som de fokuserar främst på är byxor och jeans. Deras 

uttänkta målgrupp är affärsmän och kvinnor i åldern 20-45 år. Genom att butiken 

erbjuder plagg i olika prissegment öppnar det upp möjligheter att tillfredsställa en 

större målgrupp.  

Ziegler beskriver även att butikscheferna har frihet gällande inköp av externa 

varumärken, vilket kan innebära att sortimentet är mer anpassat till vad Halmstads 

marknad efterfrågar. Det kan även vara så att friheten även leder till att Ziegler inte 

anpassar varumärkesportföljerna efter vilken positioneringsstrategi kedjan vill anta 

vilket kan resultera i att konsumenter ser varumärket som spretigt och inte enhetligt.  

Dock finns det indikationer om att kedjan försöker kompensera detta genom att ha en 

centralstyrd inköpsprocess gällande kedjans egna varumärken. Genom att sälja interna 

varumärken elimineras problem och tid gällande kontroll över tillverkning, design och 

lagerhantering. Därmed blir det lättare att välja differentiering- och 

positioneringsstrategi (McColl & Moore, 2010). Vilket kan vara något som Brothers 

& Sisters eftersträvar då Ziegler anser att de vill sälja mest av deras egna varumärken. 

Inte att förglömma kan det vara ett lyckat koncept att kombinera externa varumärken 

med interna varumärken då de kan, som Ziegler poängterar, fylla andra funktioner så 

som extra krydda i sortimentet. 

KUNDSERVICE 

Mötet mellan frontpersonal och konsument är viktigt då dessa möten ligger till grund 

för framtida associationer (Easey, 2009; Kapferer, 2008). Service värderas högt av 

konsumenten (Brïdson & Evans, 2004; Thomson & Hecker, 2000;). Servicemötet är 

något som Ziegler lägger stor vikt vid i butiken. Han anser att service är Brothers & 

Sisters största kärnfördel eftersom de alltid arbetar med att ge kunderna en bra 

upplevelse och inspirera dem. Service mellan personal och kund är något som Brïdson 

och Evans (2004) beskriver är en viktig del för att skapa nöjda kunder. Ziegler arbetar 

för att kunna skapa nöjda kunder genom att inspirera dem och erbjuda ett unikt 

kundbemötande varje gång. De använder sig därför inte av ett framarbetat 

kundbemötande utan de anpassar sig till varje enskild kund för att på bästa sätt kunna 

inspirera dem och ge dem en unik upplevelse. 

Spökhandlare är något som är viktigt att arbeta med då de kan hjälpa till och komma 

med feedback angående personalens service (Erstad, 1998; Kotler, 2001). Trots detta 

förklarar Ziegler att spökhandlare inte används i butiken. För tillfället arbetas det inte 

med detta i franchiseägda butiker. Detta innebär att personalen inte kan få feedback 
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på hur de arbetar eller hur de bemöter kunderna. Det blir därför svårt att utveckla och 

förbättra kundservicen.  

BUTIKSATMOSFÄR 

Butiksatmosfär och styling är viktigt för klädåterförsäljare. Butiksatmosfären innebär 

placering av varor, hur varor exponeras och hur lokalen ser ut. Detta är faktorer som 

påverkar konsumentens upplevelse i butiken (Easey, 2009; Eckman et al., 1990; 

Miller et al., 2005; Tiggemann & Lacey, 2009). Ziegler menar att det är just 

helhetsupplevelsen i butiken som är avgörande för hur kunderna i framtiden uppfattar 

de. Det är därför viktigt att arbeta med musik, lukter och estetiken i butiken för att 

skapa en bra butiksatmosfär. Placering av plagg och skyltdockor är också en del som 

läggs stor vikt vid. Anledningen till detta är därför att han har upplevt att effekten av 

att placera ut plagg strategiskt i butiken har lett till en ökad försäljning. Butikerna 

bygger på ett till viss del likartat koncept. Vid kampanjer ska skyltdockorna visa upp 

de plagg som visas i reklamsammanhang, då får butiken hjälp av en 

butikskommunikatör. Annars sköts butiksatmosfären av Ziegler och butikens 

personal. Detta kan vara ett lönsamt sätt att eliminera problem som en centralt 

bestämd styling kan medföra, så som att ledningen inte utnyttjar butiksansvarigas 

kompetens inom marknaden (McColl & Moore, 2010). Dock krävs det att Ziegler inte 

agerar utanför kedjans ramar så att varumärket inte får en negativ image.  

PRODUKTKVALITET 

Produktkvalitet är ett relativt begrepp och hör ofta ihop med vilka associationer 

konsumenterna har till varumärket (Forsythe, 1991; Mazursky and Jacoby, 1986 

genom Newman & Patel, 2003). Detta kan medföra problem då återförsäljare säljer 

externa varumärken och dessa är bristfälliga i kvaliteten. Det framgår inte hur 

Brothers & Sisters arbetar med att försäkra sig om att deras externa varumärken 

tillverkas efter det ramverk som kedjan själv tillverkar sina plagg. Vilket i sin tur 

innebär att konsumenten även får dåliga associationer till återförsäljarens namn 

(McColl & Moore, 2010). Dock framgår det att Brothers & Sisters prioriterar och 

arbetar med kvalitet av sina egna varumärken, då de har avsatt en avdelning för detta 

ändamål. De ger även indikationer om att de arbetar med kvalitet och hållbarhet 

genom att utmärka de produkter som är ekologiskt framtagna med särskilda namn. 

Det finns dock vissa faktorer som förändrar konsumentens uppfattning om kvalitet, så 

som exklusiva material eller pris (Brown & Rice, 1998). Ett högre pris kan även 

förändra konsumentens uppfattning om produkten (Brown & Rice, 1998; Melin, 

1999; Kapferer, 2008). Då de externa varumärkena är i ett högre prissegment kan 

detta vara ett sätt att indikera att plaggen erhåller bra kvalitet, det krävs dock att 

konsumentens perception stämmer överens med vad som utlovas.  

5.1.3.3 Märkesidentiet 

NAMNVAL 

Brothers & Sisters namn kan enligt Turley och Moore (1995) ses som ett unikt namn 

som bygger på deras målgrupp. Namnet är enkelt och lätt att komma ihåg vilket är en 

viktig del i att göra företaget unikt (Belén del Río et al., 2001; Turley & Moore, 

1995). Detta går ut på att försöka skapa en känsla hos kunderna och få de att associera 

företaget med en varm, familjär känsla.  

PERSONLIGHET 

Ett varumärke kan associeras på en rad olika sätt, genom till exempel ålder, kön, 

livsstil eller personliga attribut (Aaker, 2010). Det blir också enligt Melin (1999) 
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lättare för konsumenterna att associera till varumärket om det har en personlighet. 

Ziegler tror att Brothers & Sisters personlighet kan liknas vid män och kvinnor som är 

modeintresserade. Detta innebär att Brothers & Sisters varumärkespersonlighet 

baseras på kön, ålder och personlig attribut. Detta genom att både karriärkvinnor och 

män i åldern 20-45 beskrivs av Ziegler. Han tror även att de associeras med prisvärda 

produkter som har bra kvalitet. Kapferer (2008) beskriver att varumärkets 

personlighet helst ska vara uppbyggt på produktattribut. Detta är något som Brothers 

& Sisters gör då Ziegler beskriver att varumärket förmedlar kvalitativa produkter till 

ett bra pris.  

5.1.3.4 Kärnvärde 

Enligt Melin (1999) bör de valda kärnvärdena vara tydliga så att alla inom företaget 

kan arbeta efter dem. De bör även fungera som en differentiering från konkurrenterna. 

Enligt Urde (2001) ska kärnvärdena även vara långvariga. Ziegler beskriver tydligt 

vilka kärnvärden de har inom Brothers & Sisters som de arbetar genom. Han 

beskriver att det är viktigt att ständigt utvecklas men samtidigt inte tappa den lokala 

anknytningen. Även service och kvalitet är något som tas upp som viktiga 

kärnvärden. Enligt Aaker (2010) är det vanligt att service sätts i första hand. Detta är 

något som Ziegler beskriver och poängterar är mycket viktigt och de vill på så sätt 

kunna inspirera kunderna till att köpa de bästa möjliga. Kvaliteten är också ett 

kärnvärde som kontinuerligt arbetas med inom butiken. Detta innebär att de 

kärnvärden som finns är klara och det finns tydliga beskrivningar av hur Brothers & 

Sisters ska arbeta med dessa. 

5.1.3.5 Positionering 

Enligt Melin (1999) ska företagets positionering baseras på de kärnvärden som har 

valts. Positioneringen ska även fungera som ett sätt för att differentiera sig gentemot 

sina konkurrenter på marknaden (Birtwistle & Shearer, 2000; Easy, 2009) Enligt 

Ziegler är syftet med butiken att bli marknadsledande i Halmstad och även konkurrera 

genom ett mellanprissegment. För att kunna bli marknadsledande i Halmstad och för 

att kunna differentiera sig på marknaden arbetar därför Ziegler med de kärnvärden 

som finns för att skapa sig en position i kundens medvetande. Det är främst genom 

service och kvalitet som de vill bli förknippade med och som de arbetar mot. Ziegler 

ger dock ingen klar beskrivning av hur de ska nå detta mål. Det kan bero på att dessa 

frågor sköts på ledningsnivå.  

5.1.3.6 Marknadskommunikation 

Enligt Aaker (2010) är det viktigt att genom marknadskommunikationen tilltala sin 

målgrupp. Kotler et al. (2001) förklarar att kommunikationen kan ske genom många 

olika sorters medier som till exempel radio, TV och tidningar och det är även effektivt 

att kombinera olika medier för att nå ut till sin målgrupp. Brothers & Sisters använder 

sig bland annat av annonser och utomhusreklam på en central nivå, sedan genomförs 

även viss kommunikation lokalt genom radio, TV. De använder sig därför av en 

mängd olika medier vilket innebär att de kan nå ut till sin målgrupp på ett bra sätt. 

Den centrala kommunikationen riskerar dock att inte få samma genomslagskraft i 

Halmstad om butikens målgrupp skiljer sig från kedjans. Viss kommunikation som 

används är dock anpassad till den lokala marknaden för att kunna nå ut just till 

konsumenterna i Halmstad. 
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För att undvika att kommunikationen inte ska vara för centralstyrd så arbetas det 

enligt Ziegler med kommunikation genom skyltdockor och genom personalen i 

butiken. En butikskommunikatör finns att tillgå för att ordna med detta men Ziegler 

anser att det inte behövs för att de kan ordna det på egen hand. Detta sätt beskriver 

Ziegler vara effektivt då stressade kunder inte har tid att leta ett helhetskoncept med 

överdelar, underdelar och associarer. Då är det enklare att enbart köpa det som dockor 

eller butiksbiträden bär, då kunden ser en helhet. Han har därför förstått vikten av att 

kommunikation som är centralstyrd inte alltid passar den lokala marknaden, vilket 

innebär att han tvingas anpassa viss kommunikation just för den lokala marknaden. På 

detta sätt kan de därför nå ut till de lokala kunderna. Kommunikationen beskrivs 

enligt Ziegler basera sig på både emotionella och funktionella värden. Brïdson och 

Evans (2004) menar att konsumenterna hellre vill att företaget riktar sig mot de 

funktionella värdena. Ziegler beskriver dock att det även är viktigt att använda sig av 

emotionella värden vid kläder som är lite mer exklusiva.  

5.1.3.7 Varumärkeslojalitet 

Enligt Melin (1999) och Greig (2003) är det viktigt för företag att kontinuerligt 

kontrollera vad konsumenterna tycker om dem. Detta kan göras genom olika slags 

undersökningar för att på så sätt få reda på attityden de har mot företaget. Ziegler 

använder sig inte av några kundundersökningar lokalt i Halmstad utan det är Brothers 

& Sisters som genomför kundundersökningar centralt genom kundklubben vid 

enstaka tillfällen. Detta innebär att Ziegler inte kan ta reda på vad de lokala 

konsumenterna anser och tycker om butiken. Detta är något som han beskriver som en 

viktig del som han vill genomföra i framtiden. Men för tillfället betyder det att Ziegler 

inte vet vad konsumenterna direkt anser om butiken och företaget. Undersökningarna 

syftar även till att hjälpa företagen förbättra sig och åtgärda de sakerna som kunderna 

inte tycker fungerar bra (Powers & Valentine, 2009).  Eftersom Brothers & Sisters 

inte har några lokala kundundersökningar blir det därför svårt att veta vad de behöver 

förbättra samt hur de ska gå tillväga för att förbättra det. Eftersom Brothers & Sisters 

genomför kundundersökningar på en central nivå kan de till viss del få en insikt i hur 

kunderna uppfattar kedjan, men den enskilda butiken får däremot ingen direkt 

feedback på hur de uppfattas. 

Gable et al., (2008) menar att klädåterförsäljare bör arbeta för att skapa lojala kunder 

eftersom det är ett mer kostnadseffektivt sätt än att ständigt locka till sig nya kunder. 

Aaker (2010) beskriver att detta kan göras genom exempelvis kundklubbar. Ziegler 

beskriver att syftet med hans verksamhet är att skapa sig lojala kunder. Ziegler 

beskriver att de främjar och uppmuntrar konsumenter att återkomma genom deras 

kundklubb, där nyhetsbrev och liknande information skickas ut. 

5.1.4 Premium – Jeans & Ekipering 

5.1.4.1 Intern Kommunikation 

Den interna kommunikationen är en stor del i att se till att personalen kan agera på 

rätt sätt vid mötet med kunden. Detta eftersom de anställda är företagets ansikte utåt 

och ligger till grund för konsumentens framtida associationer av företaget (Thomson 

& Hecker, 2000). En etablerad och bra kundservice kan vara ett sätt för företag att 

differentiera sitt varumärke (Sum & Hui, 2009), vilket grundar sig i ett öppet positivt 

och engagerat klimat mellan chef och personal (Kalla, 2005; Thomson & Hecken, 
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2000). Norgren anser inte att ett utarbetat kundbemötande är något att eftersträva. 

Detta behövs inte heller då både Norgren och Öberg har många års erfarenhet i 

branschen. Detta gör att de kan leverera ett bra och personligt kundbemötande vid 

varje servicemöte. För tillfället har Norgren inga anställda men om det skulle ske så 

vill han lägga mycket tid och energi på att rekrytera den allra bästa personalen.  

Vid butiksskiftet mellan Tretton och nuvarande Premium Jeans & Ekipering 

prioriterades snabba rekryteringar istället för att anställda den person som var mest 

lämpad för jobbet. Enligt Rogers et al. (1994) kan konsekvensen av att inte jobba med 

den interna kommunikationen bli missnöjda kunder. Detta har Norgren inte hört några 

klagomål om, men han beskriver att butiken likväl kunde tappat konsumenter på 

grund av bristande kundservice. Detta främst på grund av att Norgren inte följde upp 

och såg till att personalen arbetade på det sätt som han ville. I framtiden bör Norgren 

följa upp och som han själv säger, rekrytera rätt och även informera de anställda om 

Premium Jeans & Ekiperings vision, syfte samt vad som förväntas av dem. Norgren 

beskriver även att han vill informera sina konsumenter om de köp de gör, gällande 

tillverkningsprocess och hur bomullen är odlad, arbetsmiljön i fabriker och så vidare. 

Detta kan mycket väl vara ett bra sätt att differentiera sig från resterande butiker i 

Halmstad, då de flesta butiker inte lägger så mycket tid på sina konsumenter. Detta 

kräver dock att han informerar och utbildar framtida personal så att de agerar som 

ambassadörer, annars blir det bara tomma löften. Denna information och känsla av 

delaktighet i något större kan även fungera som motivation för personalen enligt Kalla 

(2005). Samt att engagerad personal fungerar vid ambassadörer som sprider gott rykte 

om företaget (Thomson & Hecker, 2000).  

5.1.4.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT 

En unik varumärkesportfölj kan vara ett sätt att differentiera sitt utbud (Kapferer, 

2008; McColl & Moore, 2010), det är dock viktigt att företaget köper in varumärken 

som följer butikens image samt positioneringsstrategi (McColl & Moore, 2010). 

Enligt Norgren differentierar de deras butik främst genom sortimentet. Genom att 

nästintill alla kläder de köper in är plagg de själv skulle bära, innebär att de enklare 

kan tala för varumärkena samt försäkra sig om att plaggen följer vad butiken vill 

förmedla. Norgren försöker balansera varumärkesportföljen genom en kombination av 

nya och spännande men riskfyllda varumärken. Gemensamt med kommersiella 

varumärken. Inköpsprocessen är flexibel och han poängterar att det är efterfrågan som 

kommer att styra hur deras sortiment kommer att se ut framöver. Norgren beskriver 

även att han inte vill bestämma målgrupp, då han inte vill låsa butiken till ett specifikt 

segment. Men han tror att sortimentet och butikens atmosfär lockar en äldre 

målgrupp. Fördelen med Premium är att varumärkesportföljen är flexibel och kan 

styras i vilken riktning än butiken tar, även förändras i balans med marknaden. Dock 

är nackdelen att de inte har resurser att köpa in stora volymer. Samt att 

inköpsprocessen börjar upp emot ett år innan plaggen finns i butik, vilket innebär att 

alla inköp är risktagande då det hela är en gissningslek om vad som är trendigt ett år 

framöver. Och som Norgren själv beskriver är de stora kedjorna så oerhört snabba 

med att leverera trender idag, så deras verksamhet kommer i princip på sistaplats då 

inte varumärke på ett plagg betyder särskilt mycket för konsumenter idag. Det tyder 

på att de differentierade fördelarna för Premium är att lägga energi på det som inte 

lågpriskedjor inte klarar av, så som service, hållbarhet och att informera 
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konsumenterna, vilket kan vara ett lönsamt koncept enligt Birtwistle och Freathy 

(1998). 

KUNDSERVICE 

För företag som inte använder sig av en lågprisstrategi, är det viktigt att de istället 

levererar andra värden så som kundservice (Birtwistle & Freathy, 1998), vilket har 

visat sig vara en av faktorerna till varför konsumenter återkommer (Brïdson & Evans, 

2004). Enligt Norgren är butikens främsta differentierade fördelar service och deras 

kunskap om plaggen och varumärkena. Den överlägsna servicen är ett resultat av flera 

års erfarenhet i branschen och kunskapen är resultat av ett genuint intresse i jeans, och 

vad varumärkena i butiken förmedlar. De har mycket god insikt om hela processen 

från bomullsodling till färdigt plagg. Norgren menar även på att de ställer höga krav 

på leverantören, om inte de håller måttet i hållbarhet och arbetsmiljökrav så slutar de 

sälja varumärket. Norgren beskriver även att hans konsumenter inte enbart ska vara 

ett par jeans rikare utan även vara berikad med stolthet av att konsumenten är delaktig 

i något större och bättre. Genom dessa mervärden hoppas han kunna få nöjda kunder 

som fortsätter att handla hos dem. Eftersom det bara är två anställda i butiken är det 

relativt enkelt att få servicen i önskad riktning, då han står för hälften av vad resultatet 

blir. Som tidigare nämnt är det oerhört viktigt att Norgren och Öberg informerar 

framtida anställda om just vikten av service och att förmedla kunskapen till 

konsumenterna.  

Spökhandlare är något som kan användas för att undersöka och testa personalen som 

jobbar i butiken så att de agerar på rätt sätt (Kotler et al., 2001; Melin, 1999). 

Eftersom Premium Jeans & Ekipering ännu inte har några anställda så beskriver 

Norgren att det inte känns relevant. Han förklarar också att han vid tidigare tillfälle 

använde sig av spökhandlare och han då fick reda på vad som var dåligt vilket han har 

tagit med sig. Det är dock ingenting han kommer att använda sig framöver då han 

menar på att det är kostnadskrävande. Han beskriver även att det är ett bra sätt för 

stora kedjor som har en större distans mellan ledning och frontpersonal att få en bättre 

insikt om hur butikerna sköts, vilket även Kotler et al. (2001) poängterar. 

BUTIKSATMOSFÄR 

Butiksatmosfär har visat sig vara en viktig faktor för klädåterförsäljare, vilket även 

kan vara ett sätt för företagen att differentiera sitt varumärke. Butiksatmosfär innebär 

hur plaggen framställs, placering av plagg och hur lokalen ser ut (Easey, 2009; 

Eckman et al., 1990; Miller et al., 2005; Tiggemann & Lacey, 2009). Enligt Norgren 

är hela upplevelsen i butiken viktig för konsumenten och där ingår även butikens 

utformning. Han menar även att han ville leverera en hemtrevlig och mysig miljö som 

förhoppningsvis tilltalar en äldre målgrupp. Den nya butiken har inneburit nytt 

utseende med kaffemaskin och soffgrupp, samt en mer mörk och intim känsla. Detta 

är en stor skillnad från föregående butik där planlösningen var relativ öppen, ljus och 

ganska steril. De var tvungna att göra denna förändring för att övertyga 

konsumenterna om att det är ett helt nytt koncept samt att locka en äldre målgrupp, 

som enligt Norgren är mer lönsam och köpkraftig. Enligt Norgren finns ett samspel 

mellan de varumärken de säljer och butikens utformning, det ska följa en röd tråd. 

Just att varumärkesportföljen följer hur företaget vill positionera sig är viktigt enligt 

McColl och Moore (2010). Fördelen med Premium är att butiksatmosfären kan 

förändras om butiken inte lockar konsumenterna. Det är dock viktigt att Norgren och 

Öberg väljer vilken målgrupp de vill fokusera på, då det är svårt att tillfredsställa alla.   
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PRODUKTKVALITET 

Hur företaget prioriterar kvalitet bör vara avgörande efter vilket prissegment företag 

har valt att lägga sig i (Kapferer, 2008) samt målgrupp (Easey, 2009). Kvalitet är den 

främsta differentierande fördel som Premium Jeans & Ekipering vill förmedla. De är 

en fristående butik som inte har resurser till kvalitetsavdelningar. De har dock 

möjlighet att avbryta affärsförbindelser med leverantörer som brister i sin kvalitet, om 

konsumenter ofta reklamerar plagg från ett visst varumärke. Detta sätt att arbeta 

säkerställer även att sortimentet inte avviker från butikens kärnvärden. Norgren 

poängterar även att han fungerar som ambassadör för varumärkena han säljer, vilket 

förutsätter att produkterna är bra och följer det han lovar, annars sätts hans egen 

trovärdighet på spel vilket kräver att han följer upp hur leverantören arbetar med 

dessa frågor.   

5.1.4.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL 

För att känneteckna ett visst varumärke krävs ett konkurrenskraftigt namn (Melin, 

1999), vilket bör vara unikt (Belén et al., 2001) och enkelt att känna igen (Turley & 

Moore, 1995). Syftet är att skapa medvetenhet om företaget (Bristow et al., 2002).  

Enligt Norgren krävdes butikens namn lång eftertänksamhet. Det de ville att 

konsumenterna associera butiken med kvalitet, service och kunskap. Då blev 

Premium – Jeans & ekipering ett naturligt resultat. Enligt Melin (1999) är detta ett 

deskriptivt namn då namnet talar för produkten eller varumärkets egenskaper. Det kan 

bli svårt att varumärkesregistrera ett sådant namn. Det är även ett långt namn och kan 

vara svårt att komma ihåg, dock kallar de butiken enbart för Premium vilket kan 

förenkla för konsumenten. Namnet gör det även svårt om butiken vill utöka 

sortimentet, då namnet är talande för vad de säljer i butiken, vilket kan skapa en 

förvirring hos konsumenten.  

PERSONLIGHET 

Genom att ge varumärket en personlighet kan det göra att konsumenten lättare 

relaterar till varumärket (Melin, 1999; Lin, 2010), samt kan vara en sätt för företaget 

att differentiera sig från konkurrenterna (Ghodeswar, 2008; Lin, 2010). Enligt Aaker 

(2010) kan varumärket associeras med bland annat personliga attribut såsom 

positivism och trygghet. Enligt Melin (1999) bör personligheten spegla självbild eller 

upplevd självbild. Jeans & Ekipering har valt att associera varumärkets personlighet 

till vad Aaker (2010) beskriver är ett personligt attribut, nämligen en klok människa. 

Detta attribut baseras på att ge konsumenten extra kunskap om de plagg de köper. 

Detta gör han genom att informera konsumenterna om hur plaggen tillverkas.  

5.1.4.4 Kärnvärde 

Det är viktigt att ett företags kärnvärde är kommunicerbart så att det når ut till 

kunden, samt är värdefullt, unikt och svår imiterat (Melin, 1999). Kärnvärdet ska även 

fungera som en plattform varifrån alla strategier kommer ifrån (Birtwistle & Freathy, 

1998; Kotler., 2001; Urde, 2001). Premium Jeans & Ekipering beskriver att deras 

största kärnvärden är kvalitet och service. Det är viktigt för Norgren att alla kläder i 

butiken håller en hög kvalitet. Birtwistle och Freathy (1998) menar att det är viktigt 

att se till att dessa saker arbetas med ute i butikerna. Norgren arbetar kontinuerligt 

efter dessa värden genom att ha kontroll och kontakt med leverantörerna. Samt att han 

försöker leverera överlägsen service. Han vill även kunna hjälpa kunderna genom en 
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vad han beskriver överlägsen kunskap. Kvalitet och service är dock två kärnvärden 

som kan bli svårt att differentiera sig med. Detta eftersom kvalitet och service är 

något som de flesta butiker anser är viktigt och som många konsumenter idag troligen 

alltid anser vara ett krav snarare än en fördel. 

5.1.4.5 Positionering 

Positionering syftar till att märkesinnehavaren ska positionera en märkesprodukt i 

konsumentens medvetande (Ghodeswar, 2008; Melin, 1997), bestående av viktiga 

attribut, relativt till konkurrenter (Kotler et al., 2001). Norgren beskriver att de vill bli 

marknadsledande på jeans genom att erbjuda en överlägsen kvalitet samt ett unikt 

sortiment. Den höga konkurrensen på marknaden med bland annat JC, som också de 

fokuserar på att bli marknadsledande på jeans är inte något som Norgren bryr sig så 

mycket om utan förlitar sig på att deras butik kan leverera mer än vad kedjor klarar av 

i nuläget. För att lyckas med detta bör Norgren tänka på att ha en uttalad strategi och 

även ha koll på konkurrenter, vad de gör bra samt vilka brister som finns och sedan 

försöka arbeta med detta i Norgrens egen butik. Eftersom många kedjor har blivit mer 

serviceinriktade på senare tid bör Norgren även ta hänsyn till denna information för 

att leverera ytterligare mervärde till konsumenten än enbart service. Detta skulle 

kunna differentiera hans butik från de andra och på så sätt locka till sig andra kunder. 

5.1.4.6 Marknadskommunikation 

Effektiv marknadskommunikation är en viktig del för företag som befinner sig på 

konkurrenskraftiga marknader (Cheng et al., 2008). Kommunikation som baseras på 

funktionella värden är mer lönsamma än emotionella värden (Brïdson & Evans, 

2004). Företaget bör identifiera sin målgrupp och sedan vad de vill uppnå med 

kommunikationen, sedan bör de utforma meddelandet där de bör framhäva sina 

konkurrensfördelar. Meddelandet ska sedan vara lätt för mottagaren att förstå (Kotler 

et al., 2001).  

Butiken är relativt nyöppnad och någon reklam har ännu inte utformats. Främst på 

grund av att de inte vet vilka forum de ska använda sig av för att nå ut till sin 

målgrupp, samt att han inte vet vilket forum de kan få mest valuta för pengarna. Det 

framgår dock att Norgren mest förlitar sig på en god ryktesspridning mellan 

konsumenter, och enligt honom är det är den bästa sortens marknadsföring. Halmstad 

är en relativt liten stad och han har en god poäng med att förlita sig på word of mouth. 

Men då gäller det att han alltid levererar vad han lovar. Vilket kan vara svårt ifall 

kundflödet ökar och de har brist på personal.  

5.1.4.7 Varumärkeslojalitet 

Kundundersökningar en viktig del att använda sig av för företag. Detta ger dem 

chansen till att se vad konsumenterna anser om dem och sen även vad som behöver 

förbättras (Melin, 1999; Powers & Valentine, 2009). Norgren förklarar att Premium 

Jeans & Ekipering inte använt sig av någon sorts kundundersökning blir det därför 

svårt att se vad konsumenterna anser om butiken. De vet på så sätt inte heller vad de 

måste arbeta med eller på vilket sätt de ska göra det. Genom att genomföra en 

kundundersökning skulle Premium Jeans & Ekipering kunna få en samlad bild av vad 

konsumenterna i Halmstad tycker om butiken, vilket skulle kunna hjälpa i framtiden 

då de får någonting att utgå ifrån hur de ska agera. 
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Enligt Gable et al., (2008) är det viktigt att skapa lojala kunder för klädåterförsäljare 

då det ofta gör återkommande köp i butiken. De beskriver även att det är ett mer 

kostnadseffektivt sätt att arbeta med att försöka skapa lojala kunder istället för att hela 

tiden försöka locka till sig nya kunder. Enligt Aaker (2010) är olika lojalitetsprogram 

som till exempel kundklubbar. Norgren anser att en bred bas av lojala konsumenter är 

en förutsättning för att överleva på marknaden. För att uppmuntra konsumenter till 

återköp samt belöna dem som spenderar mycket pengar, använder Norgren sig av 

medlemskort. Norgren beskriver att de inte har resurser till att ha en bestående rabatt 

på 10 %, däremot anser han att det är ett rättvist system att belöna dem som handlar 

mycket. Vilket ger incitament till återköp framöver. 
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5.2 Företag mot Företag 

5.2.1 Intern kommunikation 

Enligt Lindström sker kommunikationen i JC butiken främst mellan butikspersonal 

och butikschef på en ren praktisk nivå. Detta innefattar morgonmöten med gårdagens 

försäljningssiffror, nya uppsatta mål, vem som ska på lunch och när. Andersson 

menar dock att förutom den praktiska kommunikationen så är det viktigt för MQ 

butiken att butikspersonalen förstår värdet med kundservice, samt att de bör vara 

intresserade och engagerade i kunderna. Andersson beskriver att de anställda kan 

använda sig av intranätet för att ta del av information och även för att kunna dela med 

sig av erfarenheter till sina kollegor. Detta skapar en tvåvägskommunikation där 

kunskapsutbyte och informationsutbyte är möjlig då det ges möjlighet för anställda att 

kommunicera med varandra. Ziegler anser dock inte att den interna kommunikationen 

är viktig i det dagliga arbetet på grund av att de anställda är medvetna om vad som 

ska göras och hur de ska agera. De har ett stort eget ansvar och därför behövs inga 

särskilt tydliga riktlinjer för hur de ska agera. Eftersom Norgren precis öppnade sin 

butik så finns det några anställda förutom respondenten själv och den andra delägaren, 

vilket innebär att de lättare kan kontrollera hur kundservicen sköts. Andersson, 

Lindström och Ziegler beskriver att respektive kedjor ägnar en hel del resurser till 

internutbildningar. Dock framgår det att utbildningarna för Lindström och Zieglers 

personal är frivilliga. Utbildningarna är bland annat säljutbildningar och hur anställda 

ska hantera konsumenterna. Det framkommer även att den interna kommunikationen 

är viktig för varumärkets rykte. Lindström har fått erfara ett bakslag vad gäller hur de 

tidigare ägarna skötte kundservicen. På grund av bristande kommunikation och brist 

på engagemang blev resultatet ett missnöje hos konsumenterna, detta är något som 

Lindström blir påmind om än idag. 

5.2.2 Butiksattribut 

PRIS OCH SORTIMENT  

Andersson beskriver att MQ klarar av att täcka en så pass bred målgrupp på grund av 

att de har ett brett sortiment som fokuserar på olika åldrar och livsstilar. Lindström 

menar på att JC klarar av att bredda sin målgrupp på grund av att deras största 

varugrupp är jeans, där återförsäljare inte nödvändigtvis behöver de allra senaste 

trenderna. Att förlita sig på en specifik varugrupp som tre av fyra respondenter gör, 

innebär också att det som i Lindströms fall kan bli svårt då verksamheten vill bredda 

sitt sortiment.  

Andersson och Lindström har en centralstyrd inköpsprocess, vilket innebär att 

respektive huvudkontor sköter hur varumärkesportföljen ser ut samt förhandlingar 

kring detta. Andersson poängterar att det är en lång väg att gå om butikschefen har 

önskemål om att ta in ett nytt specifikt externt varumärke, även om respondenten vet 

att det finns en efterfrågan i Halmstad. Lindström förklarar istället att det är svårt att 

hålla ihop ett varumärke om varje enskild butikschef ska ha en åsikt i 

inköpsprocessen, och att arbetet på lokal nivå är tillräckligt med jobb. Norgren 

förklarar att det är ett roligare jobb då han personligen får ta del av inköpsprocessen, 

samtidigt poängterar han att det är ett enklare system då inköpsprocessen styrs 

centralt uppifrån och lagret är efterfrågestyrt. Ziegler har en viss frihet gällande 

sortimentet, de externa varumärkena får han själv i viss mån styra över, men inte de 

interna varumärkena. 
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Skillnaderna mellan respondenterna är tydliga gällande respektive butiks sortiment. 

Och det framgår att en butikschefs ansvar och frihet är ytterst begränsat inom de 

ramar kedjan har satt upp. Dock framgår det att JC har varit franchise ägt fram till 

bara något halv år tillbaka. Där butiksägarna hade för stor frihet i inköpsprocessen. 

Vilket Lindström påpekar under intervjun gör det svårt i slutändan att hålla ihop ett 

varumärke.  

Butiksägaren Ziegler har inte lika stor bindning till varumärket som Lindström och 

Andersson har, där han vill ingå en kedja samtidigt som han vill vara en butik med 

lokal anknytning och han vill bestämma mycket själv. Vilket kan vara fullt förståeligt 

då han förmodligen har bundit kapital i verksamheten, något som förmodligen inte 

butikscheferna har. Det tyder på att butikscheferna agerar i större mån ambassadörer 

för respektive varumärke än vad butiksägaren gör, vilket kan tyda på att de har fått 

förtroende av respektive kedja och att de känner ett visst ansvar till varumärket och 

inte enbart den lokala butiken. Norgren agerar istället ambassadör för de varumärken 

han säljer i butiken och talar sällan om butikens varumärke, utan då om de 

varumärken hans portfölj består av.   

Tre av respondenterna säljer numer även interna varumärken. JC är den enda kedja 

där plaggen namn förses med JC loggan. Detta ger indikationer på att JC som 

varumärke är etablerat nog att visa på positiva försäljningssiffror gällande dessa. De 

övriga respondenterna har försett plaggen med namn som inte hör ihop med 

respektive kedja. Detta kan dels tyda på att de vill bredda sin målgrupp och inte 

behöva ”tvinga” konsumenten att stämplas som en viss typ av karaktär. Det kan även 

tyda på att de inte är starka nog att kapitalisera på deras eget varumärke. Norgren har 

inte försäljning av interna varumärken vilket med all sannolikhet beror på att han är 

en fristående butik, och inte har resurser att anlita designers, leverantörer, tillverkare 

och så vidare. Det finns inte heller några indikationer om att han i framtiden vill ägna 

sig åt detta. Dock differentierar han sin butik på andra sätt bland annat genom ett brett 

prissegment samt att han vill informera konsumenten i köpet. Vilket indikerar om att 

han vill upplysa dem och få dem att känna sig delaktiga. Butiken ska fungera som en 

kompis än bara en butik.  

Det finns en stark indikation om att respektive respondent inte vill konkurrera med 

lågpriskedjor, och att de istället placerar sig i mellanprissegmentet där de fokuserar på 

andra värden. Det finns en viss förvirring med denna strategi då samtliga respondenter 

som säljer egna varumärken, faktiskt ligger i samma prisklass som lågpriskedjorna, i 

vissa fall snäppet högre. Vilket kan innebära att konsumenter mycket väl sätter dessa 

butiker i relation till lågpriskedjorna, speciellt då framtida strategier är att öka 

försäljningen av egna varumärken.  

KUNDSERVICE  

Samtliga respondenter anser att service är en otroligt viktig del i att skapa en 

kundnöjdhet och lojala kunder. De anser även att service är deras främsta verktyg till 

kundnöjdhet, som differentierar dem från butiker/kedjor som använder sig av en 

lågprisstrategi. Dock finns det ingen uttalad väg till hur de ska nå dit. Lindström 

förklarar att det redan börjar vid rekryteringen. Samtliga respondenter hävdar att de 

inte använder sig av något utarbetat koncept kring hur personalen ska bemöta 

kunderna, dock poängterar Andersson att i utbildningarna som personalen får ta del av 

framgår det hur de ska bete sig i olika kundsituationer. Ziegler beskriver att ett 

utarbetat kundbemötande skulle vara påklistrat och konstigt. Andersson förklarar att 
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MQ ofta får komplimanger av konsumenterna på grund av att de håller en hög jämn 

nivå på servicen. Andersson förklarar dock att det är enbart en slump att 

personalomsättningen är låg i MQ och att samma respondent hävdar att det inte finns 

någon direkt koppling mellan låg personalomsättning och hög service. Dock kan det 

bero på att personalen trivs och brinner för yrket, och därmed stannar kvar och kan 

leverera hög nivå på servicen. Samtidigt menar Norgren att många år av erfarenhet i 

branschen medför en viss kunskap om området, vilket inte går att komma ifrån. 

Lindström förklarar även att en dålig service kan svärta ned en kedjas hela varumärke 

väldigt snabbt, vilket respondenten personligen har fått erfara efter att ha tagit över 

som butikschef efter ett par som var franchisetagare till butiken. Norgren och 

Lindström beskriver att deras verksamheter utför vissa kringtjänster i deras 

verksamhet för att differentiera sig mot sina konkurrenter där de lägger upp jeans i 

grundpriset, samt informerar sina konsumenter om kläderna de säljer.  

Som tidigare nämnt vill samtliga respondenter differentiera sitt varumärke genom att 

leverera mer än vad lågpriskedjorna gör idag. Där främst kundservice är i fokus. 

Konsumenter idag kräver allt mer av klädbutiker, där tyngden ligger på att leverera 

trender snabbare och snabbare. Kundservice verkar på så sätt hamna längre ned på 

kravlistan för konsumenter. Dock kan detta beteende vara en trend som med tiden 

avtar, där närhet och en stark relation till butiken åter hamnar i fokus.  

BUTIKSATMOSFÄR 

Andersson, Lindström och Ziegler anser att helhetsintrycket av plagg är viktigt. Det 

handlar främst om hur plaggen framställs på skyltdockor och/eller genom 

butiksbiträden. Lindström och Ziegler kallar detta för ett enkelt och effektivt 

marknadsföringsknep. Ziegler tillägger även att det främsta syftet är att ge inspiration 

till konsumenten. Målgruppen Brothers & Sisters riktar sig till är ofta stressade 

karriärkvinnor och män som inte har tid att leta kläder. Då köper de ofta de plagg som 

syns på skyltdockorna och som personalen bär i butiken.  

Andersson, Lindström och Ziegler, som ingår i större kedjor använder sig av en 

butikskommunikatör. Enligt Lindström och Andersson följer skyltdockorna den 

rådande kampanjen för respektive kedja. Lindström beskriver även att plaggen som 

butiksbiträdena bär ofta följer kampanjer inom JC. Norgren förklarar dock att det 

finns ett visst önskemål från de externa varumärkesinnehavarna att bära deras kläder 

vid nya lanseringar eller nya kollektioner. Detta ser Norgren inte som något problem 

utan han väljer att gärna bära kläderna. Skyltdockorna i fönsterna utnyttjas dock inte 

fullt ut, Norgren beskriver att han inte lägger så mycket energi på dockorna. 

Dessutom har Norgren inte märkt av någon skillnad på försäljningen på de plagg som 

framställts i skyltfönsterna. Detta kan vara ett resultat av att Norgren inte lägger 

någon energi och tid på att inge en säljande look. Andersson, Lindström och Ziegler 

förändrar kontinuerligt dockorna och skyltfönsterna och de beskriver samtliga att de 

märker av en stor positiv försäljande reaktion på de plagg som visas. Lindström 

tillägger att vid varje kampanj så får varje butik extra lager på de plaggen som syns 

eftersom de generellt sätt alltid säljer betydligt mer än resterande sortiment.  

Det finns en stark indikation om respondenterna anser att butiksatmosfär och 

sortiment ska samspela med varandra. Återigen tyder det på att de vill leverera andra 

värden än just de värden lågpriskedjorna ger genom en helhetsupplevelse. Det tyder 

även på att kedjorna lägger mycket resurser, butikskommunikatörer/expoansvariga, på 

att utformar butikerna utifrån ett butikskoncept, där det finns personal som endast 
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arbetar med hur butiken ser ut, plaggen hängs upp samt musik. I detta fall ger det en 

indikation på att butikscheferna anser att det ger en avlastning i deras vardagliga jobb 

och att det finns nog med arbete på butiksnivå för dem att göra. Såsom att fokusera på 

konsumenten. Genom att standardisera det visuella för konsumenten ger det en stark 

enhetlig bild av varumärket.   

I Norgrens fall är en av hans starkaste differentierade fördelar just butiksatmosfären. 

Genom att inte följa en kedjas butikskoncept har han även frihet att utforma butiken 

såsom han själv vill. Det är inte en butik konsumenten går in i utan kunden kommer 

snarare hem till Norgren och Öberg, tar en kopp kaffe i soffan och snackar. Musiken 

är inte stressande, utan snarare lugn och sansad. 

PRODUKTKVALITET 

Samtliga respondenter anser att kvalitet är en oerhört viktig del i deras verksamhet, de 

arbetar dock med det på olika vis. Andersson, Lindström och Ziegler har 

kvalitetsavdelningar dit alla reklamationer skickas. Norgren och Ziegler beskriver att 

de har möjlighet att eliminera de externa varumärken som är bristfälliga då de har 

frihet eller viss frihet i inköpsprocessen, något som MQ och JC hävdar att de inte har 

möjlighet till. Detta gör att Ziegler och Norgren kan garantera kvaliteten på de externa 

varumärkena som köps in till butiken. Detta kan mycket väl bero på att 

respondenterna har olika befattningar såsom butikschefer, franchisetagare och ägare. 

5.2.3 Märkesidentitet 

NAMNVAL 

JC har ett namn som direkt är kopplat till den varugrupp de har valt att bygga sin 

verksamhet utifrån som är jeans. Detta gör att konsumenterna direkt kan förknippa JC 

till deras produktutbud. Andersson och Ziegler har namn som bygger på dess 

målgrupp där syftet är ett ge en känsla av tillhörighet. Detta för att skapa en familjär 

känsla. Norgren har ett deskriptivt namn som beskriver butiken och varornas 

produktegenskaper samt strategisk varugrupp, det vill säga kvalitet, service och jeans.  

PERSONLIGHET 

Andersson beskriver att butiken och MQs varumärke förmedlar en ganska vanlig, 

urban person och en positiv människa som gillar att klä sig men som inte behöver ha 

det allra senaste modet. Detta tror respondenten att deras varumärke förknippas med 

då de får respons på det genom de anställda. Lindström beskriver sin kund som en 

framåt människa som är lite halvrockig. Detta tror Lindström att kunderna verkligen 

associerar och upplever företaget med då butikens atmosfär och produktutbud 

symboliserar detta. Norgren beskriver varumärkets personlighet som en klok 

människa. Detta upplever respondenten att de förmedlar genom att de hjälper och 

informerar kunderna i butiken. Ziegler förklarar att Sisters & Brothers personlighet är 

en modeintresserad person som tycker om att köpa prisvärda plagg som är av god 

kvalitet.  

Vid frågan vilka emotionella värden respondenterna uppfyller hos kunden, svarar de 

varierande. Andersson och Lindström beskriver att de vill uppfylla känslan av 

trygghet hos kunderna, genom bland annat sin personal och genom en hög kvalitet på 

plaggen. De emotionella värdena som Norgren vill förmedla är att kunderna alltid ska 

vara nöjda när de är i butiken. Detta görs bland annat genom en bra service samt att 

kunna hjälpa kunderna direkt i butiken. Ziegler vill också förmedla känslan av en hög 

servicegrad och att kunderna ska bli väl bemötta i butiken. Enligt Andersson är det 
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viktigt att det finns en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten så att kunderna 

kan få samma upplevelse i  

Det finns en antydan om att butikens identitet präglas till störst del av sortimentet, 

butiksatmosfären och kundservicen. För Andersson, Lindström och Zieglers sköts 

detta centralt, inom de ramar som kedjan satt upp. Där ingenting lämnas åt slumpen, 

förutom butikspersonalen. Visserligen kan det som Ziegler uttrycker det, vara 

påklistrat och tillgjort att utforma kundbemötandet efter en mall. Ändock finns det en 

antydan om att interna säljutbildningar, som i Anderssons fall, är lyckad för att 

motivera och tillfredsställa personalen, samt att det ger uttryck i bra kundservice. 

Dock bör det finnas en balans mellan frihet, ansvar och skyldighet till respektive 

varumärke. Vilket samtliga respondenter är väl förstådda med.  

5.2.4 Kärnvärde 

Samtliga butiker har väl uttalade kärnvärden som de kan tala för. De valda 

kärnvärdena är också mycket lika mellan respondenterna. En del av butikerna 

framhäver sina produkter som deras kärnvärde och deras grundsyfte, såsom jeans eller 

byxor. Lindström beskriver att deras kärnvärde som är jeans, ska exponeras överallt i 

butiken, vid varje vägg, samt i reklamsammanhang. Andersson förklarar att 

respondentens och kedjans perspektiv om vilka kärnvärden som de ska arbeta för är; 

snabbhet, relationer och att vi vill och kan ännu mer. Ziegler tillägger även att ge 

inspiration till kunderna. Andersson och Norgren tillägger även överlägsen kompetens 

till de differentierande fördelarna de vill förmedla. Båda butiksinnehavarna beskriver 

att deras egen roll och erfarenhet i butiken har gjort sitt. Andersson menar även att 

många som jobbar på MQ har arbetat där i många år och därmed kan leverera en 

erfarenhet och kompetens som är svår att slå.  

Det finns därmed likheter mellan de kärnvärden som de olika butikerna beskriver. En 

anledning till varför kundservice är så pass viktigt kan bero på att butikerna är 

beroende av detta. Och att detta värde är det främsta som särskiljer dem från deras 

konkurrenter. 

5.2.5 Positionering  

Samtliga butiker vill främst positionera sig genom att sälja kläder i 

mellanprissegmentet, de vill på så sätt även kunna erbjuda en överlägsen service och 

ett unikt produktutbud. Respondenterna lägger störst vikt vid att positionera sig som 

en serviceorienterad butik. Tre respondenter har även positionerat sig mot en speciell 

varugrupp, nämligen jeans och eller byxor. Samtliga respondenter beskriver därför att 

de har som mål att kunna erbjuda ett unikt jeansutbud till konsumenterna.  

Samtliga respondenter har gjort olika differentieringsval angående deras butik. Dock 

finns det vissa kringtjänster som respondenterna använder sig av för att differentiera 

sig mot konkurrenter som säljer liknande sortiment, exempelvis lägger JC och 

Premium upp jeansen i priset om det behövs. JC har funnits i många år och kan vara 

en anledning till varför de är marknadsledande på jeans, då de var först, dock kan det 

uppstå viss förvirring då företaget vill utöka övrigt sortiment, då de har fått 

positioneringen som nummer ett som jeansföretag konsumentens medvetande. Dock 

framgår det att Ziegler vill positionera butiken som nummer ett på lokal mark, vilket 

kan vara ett resultat av att Ziegler är franchisetagare och därmed har större anknytning 
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till butiken än just till varumärket Brothers & Sisters. Norgren är en ensamstående 

butik där han vill kunna överleva på den kunskapen han har inom jeans.  

5.2.6 Marknadskommunikation 

Alla respondenter beskriver att den externa kommunikationen är en mycket viktig del 

för dem. Andersson, Lindström och Ziegler använder sig av bland annat annonser, 

reklam och radio för att på så sätt nå ut till kunderna. Andersson och Lindström 

beskriver att MQ och JC använder sig till stor del av sin kundklubb och sin hemsida 

för att nå ut till konsumenterna. För att locka den yngre publiken, och även deras 

mödrar beskriver Andersson att MQs plagg syns i sammanhang så som modemagasin. 

Lindström nämner även att JCs plagg har synts i sammanhang som TV programmet 

Idol, samt att de har haft samarbete med svenska designers. Norgren beskriver att 

marknadskommunikationen i framtiden kommer att vara en stor del i att attrahera nya 

kunder till företaget. Utmaningen är att välja det forum som lockar rätt målgrupp. 

Andersson, Lindström och Ziegler beskriver att de märker av en större efterfrågan på 

de produkter som marknadsför vilket visar att det fungerar och att det är ett bra sätt att 

nå ut till kunderna på.  

Marknadsföringen hos Andersson, Lindström och Ziegler är centralstyrd och ser 

likadan ut överallt. Lindström menar att detta ger en större genomslagskraft om 

kampanjerna är enhetliga, då hon ser en ökad försäljning på de utvalda plaggen. 

Lindström och Ziegler beskriver att de främst använder sig av funktionella värden vid 

marknadskommunikationen vilket betyder att plaggen endast visas upp med priset. 

Ziegler beskriver dock att Brothers & Sisters även använder sig av emotionella värden 

vid kommunikationen. Är det ett dyrare plagg som ska visas så brukar emotionella 

värden prioriteras medan det vid billigare plagg endast är funktionella värden. 

För samtliga respondenter där de arbetar för en större kedja, sker även 

marknadsföringen centralt. Detta kan bero på att de helt enkelt har resurser till att 

använda sig av professionella PR byråer samt egna avdelningar. Främsta anledningen, 

förutom kompetens i området, verkar vara att lager, butiker samt 

marknadskommunikation går hand i hand. Vilket innebär i praktiken att de plagg som 

syns i reklamsammanhang även ska finnas väl synliga i butiken samt att lagret på 

dessa plagg ökar markant. Vilket indikerar om att kedjorna är väl insatta om att 

försäljningen ökar vid dessa kampanjer samt att kedjorna vill undvika ett missnöje 

hos konsumenten då plaggen är slut i lager. Av dessa anledningar sköts allt detta 

centralt. Norgren däremot har inte påbörjat sin marknadsföring där knappa resurser 

samt okunskap kring området har resulterat i att det inte har kommit igång än. Samt 

att han hoppas och tror mycket på att positiv word of moth, är den mest lönsamma 

marknadsföringen. Vilket mycket väl kan vara så då hans butik är väldigt speciell och 

personlig, som kan få konsumenter att prata om den. 

5.2.7 Varumärkeslojalitet 

Samtliga respondenter anser att arbetet med lojaliteten är mycket viktigt. Där de flesta 

av respondenterna anser att det är viktigare på mindre marknader där ryktet sprider sig 

fort. Andersson, Lindström och Ziegler använder sig till mesta del av 

lojalitetsprogram i form av olika kundklubbar. De anser att detta sätt är det mest 
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effektiva för att skapa kundlojalitet. Samt att samtliga anser att lojala konsumenter är 

medlemmar i kundklubben, oberoende hur många köp konsumenten gör. 

Lindström beskriver dock att det inte enbart är de olika lojalitetsprogrammen som är 

viktiga utan istället en kombination mellan liknande program samt även att kunna 

förbättra kundens upplevelse i butiken. Ett arbete mot lojala kunder är något som 

samtliga respondenter därmed beskriver, dock skiljer sig tillvägagångssättet och 

omfattningen av arbetet. Norgren har istället ett sorts medlemskort med 10 % rabatt 

på hela sortimentet som kunderna kan få tillgång till om de handlar tillräckligt mycket 

i butiken. Respondenterna lägger alltså stor vikt vid detta arbete då de beskriver att 

syftet är att upprätthålla en lojal kundgrupp till företaget. 

Norgren har inte genomfört någon sorts kundundersökning och Andersson, Lindström 

och Ziegler beskriver att kundundersökningar endast är något som genomförs på en 

central nivå. Mest internt inom kundklubbarna. Genom att de få ta del av resultaten 

får butikscheferna/ägarna därmed en viss inblick om hur de ska arbeta med 

förbättringsåtgärder i butikerna, då butikerna går emot mer enhetliga koncept. Dock 

pekas inte specifika butiker ut. Anledningar till varför detta sker centralt är 

förmodligen för att det inte finns tid eller resurser till det. Samt att det främst sker 

genom kundklubbar, vilket indikerar om att kedjorna är måna om att behålla, så som 

de själva kallar det, sina lojala konsumenter och därmed inte engagerar sig i att 

undersöka vad så kallade illojala konsumenter anser.  
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6. Slutsats 

I avslutande kapitel presenteras de slutsatser författarna ti l l uppsatsen har 
dragit med utgång i den teoretiska referensramen, empirin samt diskussion 
under analysen. För att på så sätt besvara inledningens syfte och frågeställning. 
Slutl igen ges även förslag ti ll  vidare forskning  

 

Problemställningen som ställdes i början var Hur arbetar klädåterförsäljare för att 

stärka sitt varumärke? Det författarna till uppsatsen kom fram till var att de butiker 

som ingår i någon typ av kedja, arbetar och ägnar oerhört stora resurser med 

varumärkesuppbyggnad, medan fristående butiker arbetar med att agera ambassadörer 

till det varumärken de säljer i butiken, snarare än till sitt eget varumärke.  

Uppsatsen syftar till att få en djupare förståelse kring hur och varför 

klädåterförsäljaren arbetar på ett visst sätt för att sedan jämföra och se vad det finns 

för skillnader och varför det i så fall är på det sättet. En slutsats och diskussion 

kommer därför att föras kring syftet och problemställningen i följande del.  

- Det framgår att kommunikationen mellan huvudkontor och de lokala 

butikerna främst sker genom intranät där kampanjinformation, 

reklamationer samt klagomål/önskemål från personalen framgår.  

- Samtlig personal inom respektive kedja har även chans att utvecklas 

genom internutbildningar. Utbildningar inkluderar bland annat 

säljutbildningar där frontpersonalen får lära sig om kundbemötande. 

Det finns ett samband mellan tillfredsställd personal och bra 

kundservice.  

- Det är främst butikschefer/ägare som utbildas gällande kedjornas mål, 

syfte och vision.  

- Butikschefer agerar mer som ambassadörer till kedjans varumärke och 

ser sig själva som anställda. Butiksägare har en tendens att se butiken 

som sin egen och talar mest utifrån sina egna motiv och förhoppningar, 

vilket kan grunda sig i det kapital denne har bundit i företaget. 

- Samtliga butiker/kedjor har tydliga strategier till hur de ska 

differentiera sig från sina konkurrenter.  

- Det har dock visat sig att det finns ett samband mellan butiker som 

verkar i mellanprissegmentet och arbetet med kvalitet, service, 

hållbarhet samt butiksatmosfär. Dessa faktorer verkar vara butikernas 

främsta differentierande egenskaper.  

- Det har även visat sig att det är viktigt att sortimentet och 

butiksatmosfären samspelar och är deras främsta verktyg att profilera 

sin butik.  

- Kedjorna har även uppmärksammat möjligheten att minska kostnaderna 

genom att sälja interna varumärken, vilket har visat på positiva 

försäljningssiffror samt att samtliga respondenter även vill öka utbudet 

av interna varumärkena.  

- De externa varumärkena ses mer som ett komplement och är snarare ett 

sätt att bredda målgruppen genom att leverera produkter i olika 

prisklasser, än sortiment de vill vara beroende av.  
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- Gällande de interna varumärkena finns viss antydan till att JC och 

Sisters, har fått möjlighet att kapitalisera på sitt eget varumärke genom 

att namnge produkterna med loggan. Dock finns det ingenting som 

antyder att MQ också har möjlighet att göra det, men inte vill låsa 

konsumenterna vid att vara en specifik ”MQkund”. 

- Företagets identitet präglas till störst del av sortimentet, 

butiksatmosfären samt till viss del genom personalen. Genom att 

utforma ett enhetligt butikskoncept som samtliga kedjor har gjort, 

riskerar inte varumärket att förlora sin identitet.  Det finns en antydan 

till att butiksansvarige inte är fullt medveten om företagets uttänkta 

identitet, utan talar mer utifrån vad varumärket associeras med utifrån 

konsumentens upplevelse av butiken.  

- Butikernas kärnvärde och positionering speglar dess tilltänkta 

butiksattribut. Dessa värden genomsyrar hela organisationen. 

- Kedjorna har uppmärksammat och ägnat resurser till att skapa en 

enhetlig bild av varumärket, där sortiment, butiksatmosfär samt 

marknadskommunikation är centralstyrt och följer samma kampanjer 

och röda tråd. 

- Det finns ett starkt samband mellan kundklubbar och lojala kunder. 

Genom kundklubbarna kommunicerar företaget med konsumenterna 

och får en relativt klar bild av vilka eventuella åtgärder som krävs, samt 

att konsumenterna känner sig delaktiga i varumärket.  

 

Uppsatsens syfte var inte att testa hur effektivt tillvägagångssättet som respondenterna 

använder sig är. Istället kan det konstateras att likheter och skillnader finns i hur de 

arbetar med sitt varumärke. Om ett sätt sedan är bättre eller sämre än något annat går 

inte att dra några slutsatser om. Modellen vi använde oss av i undersökningen har till 

viss del kunnat tillämpas. Beroende om det är återförsäljare som är butikschef/ägare 

eller fristående blir utfallet olika. Det som ytterligare kan förändras är 

positioneringskonceptet som till stor del är strategier som är besvarade av 

märkesinnehavaren och som snarare yttrar sig i mål, visioner och syfte. Det finns även 

en stark koppling till klädbutiker i mellanprissegmentet och vikt av kundservice. Det 

finns indikationer om att butikerna vill fylla de tomrum lågpriskedjorna efterlämnar 

hos konsumenten, såsom kundservice och att det är deras främsta 

differentieringsstrategi till lojala konsumenter. Som Andersson antyder kan detta vara 

en strategi i tiden, att en återhämtning i ekonomin även innebär att företag lägger mer 

fokus på kunden nu än i början på finanskrisen. Då det var fokus på att överleva 

genom att skära ned på personal där resultatet då blev bristande kundservice.  

Vi anser att vi genom intervjuerna med respondenterna uppnått uppsatsen syfte och 

problemställning då vi har fått en klar bild kring hur och om olika återförsäljare 

arbetar med sitt varumärke. Även skillnader och likheter har upptäckts i 

tillvägagångssätten hos de olika respondenterna vilket har gjort att uppsatsens andra 

syfte även det besvarats.  

6.1 Förslag till framtida forskning 

Under undersökningen framkom att samtliga återförsäljare nuförtiden har svårare att 

attrahera kvinnor än män samt att dessa är mindre lojala och mer krävande i sitt köp. 
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Det hade varit intressant att utreda om och hur det är så, och därmed vad det beror på, 

vilka faktorer som kvinnor värderar högst i ett köp.  

Det hade även varit relevant att undersöka vilka faktorer överlag som konsumenter 

värderar högst vid ett köp och om detta har förändrats över tid. Dessa undersökningar 

hade kunnat utredas bäst både genom kvantitativ och/eller kvalitativ metod då det 

både är relevant att undersöka på djup och bredd.   
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Bilagor 

Intervjuguide 

Allmänt 

1. Berätta lite om butiken och dig själv, hur länge har ni funnits i Halmstad? Hur 

många anställda? Vision, affärsidé, målgrupp? 

Intern kommunikation 

2. Hur arbetar ni med den interna kommunikationen i butiken? 

3. Kommunikationen mellan ledning och personal? 

4. Utbildningar? 

Butiksattribut 

Pris och sortiment 

5. Hur ser ert sortiment ut?  

6. Prissegment? 

7. Externa/interna varumärken? 

8. Differentierade fördelar? 

9. Hur hög omsättning har ni på plaggen i butiken?  

10. Inköpsprocessen? 

Kundservice 

11. Kundbemötande? 

12. Spökhandlare? 

13. Hur hanterar ni missnöjda konsumenter? 

14. Hur tar ni hand om konsumenters förväntningar och klagomål?  

Butiksatmosfär 

15. Hur framställer ni plaggen som helhet i butiken?  

16. Har ni märkt av tendenser till merköp och/eller att konsumenten har blivit mer 

intresserad av att köpa plaggen som utmärks 

17. Vad är tanken bakom ert musikval? 

18. Vad är tanken bakom er butiksatmosfär? 

Produktkvalitet 

19. Hur arbetar ni med kvalitet? 

Märkesidentitet 
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Namnval 

20. Vad betyder ert varumärke? Ligger det någon tanke bakom? Historia? 

Personlighet 

21. Hur vill ni profilera er? 

22. Vad vill ni att er målgrupp ska förknippa ert varumärke med? 

23. Vilka emotionella värden tror ni att ni fyller för konsumenten? 

Kärnvärde 

24. Kärnvärde? 

25. Vad är er butiks fördel som särskiljer er från konkurrerande butiker?  

Är detta något som har uppmärksammats av konsumenten? 

Positionering 

26. Hur vill ni positionera er? 

 Vilka strategier har ni för att nå dit? 

Marknadskommunikation 

27. Marknadsföring? 

28. Vad förmedlar ni i marknadsföringen? 

Varumärkeslojalitet 

29. Hur arbetar ni med att skapa en lojal kundgrupp? 

30. Hur skulle du definiera lojala konsumenter? 


