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Abstract 
 

Companies of today are facing a development where it is more significant to focus on existing 

customers since the approach constitute a more cost reducing way, compared to finding new 

customers. During the last decades the marketing has therefore moved towards a relationship 

based marketing. Companies emphasize creating long-term relationships with customers, instead 

of consider the sale as a non-recurrent phenomenon. To engender customer loyalty has been an 

essential objective in the creation of long-term relationships. 

 

In this essay the authors have chosen to do a study which enlighten how companies in the ready-

made apparel business produce added value to their brand and through this generate customer 

loyalty. Through a case study we analyze how Filippa K, Tiger of Sweden and Gant do to 

maintain value in their brand, in both a business- and customer perspective. The information from 

the companies describes their applied approaches, while a study with customers from the 

companies gives information about their relationship to the brand and the tendency to loyalty, 

from their outlook.  
 

Information for the study has been obtained through a qualitative method, in shape of personal 

interviews with employees in the companies, and a quantitative procedure through a 

questionnaire survey with customers of the companies. The foundation of the study lies within 

theories of relationship marketing, internal marketing, “the moment of truth”, “the meaning of 

branding”, the involvement theory and “the effect of lever”.  
 

The analyse of our study shows that the foundation of making added value to their brand is by 

supplying the picture of the brand in a consequent manner. This imbues everything from the 

design of the products, the shop interior to the personal treatment in which contexts the brand is 

marketed. The associations the customer receives to the brand and the design of the product leads 

to purchase and hopefully repurchase. The creation of relationships to the customers, which 

promotes the making of loyalty, is an attribute in all of these companies in form of customer 

database where privileges is handed out to the members. Depending on how the brand is 

differentiated as well as the type of the target group, the level of the loyalty among those asked 

customers varies.  
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Sammanfattning 
 

Idag har det blivit allt viktigare för företag att fokusera på de redan existerande kunderna då detta 

har kommit att innebära ett mer kostnadseffektivt tillvägagångssätt i jämförelse med att hitta nya 

kunder. Under de senaste decennierna har marknadsföringen därför utvecklats till att vara alltmer 

inriktad mot relationsmarknadsföring. Företag försöker skapa långsiktiga relationer till sina 

kunder, istället för att se försäljning som en engångsföreteelse. Att skapa kundlojalitet har 

kommit att bli ett centralt mål för långsiktigt relationsuppbyggande. 

 

I denna uppsats har författarna valt att undersöka hur företag inom konfektionsindustrin skapar 

mervärde i sitt varumärke samt hur de utifrån detta genererar kundlojalitet. Genom en fallstudie 

analyseras hur Filippa K, Tiger of Sweden och Gant går tillväga för att upprätthålla värde i sina 

varumärken, både ur företags- och kundperspektiv. Informationen från företagen redogör vilka 

tillvägagångssätt som tillämpas och med hjälp av undersökning bland företagens kunder, ses 

utifrån denna synvinkel deras relation till varumärket och benägenhet till lojalitetsskapande. 

Information till denna undersökning har insamlats både genom en kvalitativ metod, i form av 

personliga intervjuer med anställda på företagen, och ett kvantitativt tillvägagångssätt, genom en 

enkätundersökning med kunder från respektive företag. Till grund för undersökningen ligger 

teorier om relationsmarknadsföring, intern marknadsföring, ”sanningens ögonblick”, ”the 

meaning of branding”, involveringsteorin och hävstångseffekten. 

 

Analysen av vår studie visar att grunden för att skapa ett mervärde kring sitt varumärke ligger i 

att på ett konsekvent sätt från företaget sida förmedla bilden av varumärket. Detta genomsyrar allt 

från produkternas utformning, butikernas interiör, personalens bemötande till i vilka 

sammanhang varumärket marknadsförs i. Genom de associationer som kunden då får till 

varumärket samt produkternas fysiska utformning utgör, enligt vår undersökning, orsaken till att 

köp sker samt benägenheten till återköp. Relationsuppbyggandet till kunden som främjar 

lojalitetsskapandet, yttrar sig hos samtliga studerade företag i form av kunddatabaser där 

förmåner ges som inbjudan till exklusiva events och utskick av kataloger om kommande 

kollektioner vid ett tidigt skede. Beroende på hur varumärket profilerar sig samt vilken typ av 

målgruppsinriktning, varierar graden av lojalitet bland de tillfrågade kunderna mellan företagen.  
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1. Inledning 
 
 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till det problem denna uppsats belyser. Därefter 

redogörs för syftet med undersökningen, dess perspektiv samt viktiga begreppsdefinitioner. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Situationen på handelsmarknaden och konsumentens köpbeteende har inte alltid sett ut som idag. 

I och med industrialismen i slutet av 1700-talet tog en ny utveckling fart inom handel och 

produktion. Samhället innan dess utgjordes av handel med hantverkstillverkade varor där den 

enskilde köpte sin fysiska produkt vid ett specifikt behov. I den tidiga industriella ekonomin var 

varor och tjänster i stort sett allmänna och prissättningen styrdes av tillgång och efterfrågan. 

Förändringen som den industriella revolutionen framförallt innebar var att det mänskliga arbetet 

började ersättas med tekniska maskiner. Detta gav större produktion och en uppkomst av en 

storindustri för konsumtionsvaror, och inte som tidigare mest lyxvaror, uppstod. Industrins 

produkter konstruerades, tillverkades och såldes med hantverksmässigt framställda produkter 

som förebild och med lågt pris och jämn kvalitet som nya fördelar. Så småningom blev 

kompetensen att fabrikstillverka inte längre unik och produkterna var tvungna att utvecklas på 

annat sätt för att de i möjligaste mån skulle undvika direkt konkurrens. Man behövde skapa en 

efterfråga när marknaden var mättad. (Linn, 2002, sid. 49-50) 

 

Antalet aktörer på marknaden har stigit avsevärt de senaste decennierna. Den ökade konkurrensen 

har gjort att varje aktör har fått mindre marknadssegment att inrikta sig på. Det har resulterat i att 

målgruppen har blivit allt smalare och att produkternas särskiljningsförmåga krympt i jämförelse 

med andra. (Aaker, 1996, sid. 29) För att differentiera sig på marknaden har betydelsen av starka 

varumärken blivit allt mer konkurrenskraftig för företag. Varumärkets betydelse har förflyttats 

från någonting konkret och särskiljande, till något betydligt mer abstrakt. Skälen till denna 

utveckling är bland annat kommunikationsarenans kraftiga förändring med globalisering, 

digitalisering och ett ständigt ökande antal kanaler. Varumärket kan sägas ha olika roller för 

varumärkesägaren och konsumenten. För företagen har varumärket fått en mer framträdande och 
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viktigare roll i takt med att konkurrenskraften för alltfler företag handlar om innovation och 

marknadsföring, snarare än absoluta funktionella eller kostnadsmässiga fördelar. 

(http://www.kariosfuture.se/upload/pdf/BortomVarum.pdf , 2005-03-21)  

 

Begreppet marknadsföring tillkom vid mitten av 1900-talet för att skapa massförsäljning och 

utveckla möjligheten att kommunicera med marknaden. I marknadsföringens tidigaste skede, 

under 50- och 60-talet, använde man sig av så kallade utnötningstekniker. Tanken bakom dessa 

var att, skriker man tillräckligt länge och högt så måste kunderna till slut ge upp och köpa varan. 

Under 70-talet började man inse att olika kunder har olika behov, man började med andra ord att 

segmentera marknaden. På 80-talet kom servicemötet och servicekvalitet i fokus där företag 

skickade iväg sin personal på diverse servicekurser. Fram till 90-talet gick marknadsföringen i 

stort sett ut på att skaffa nya kunder men under detta årtionde började man även att rikta sin 

marknadsföring mot de kunder som man redan hade för att även få behålla dem. Man började tala 

om kundvärde och man insåg att en kund inte är ensam utan har många referenser. 

(http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/magister/dahlbergt.pdf, 2005-03-22)  Att lägga fokus 

vid existerande kunder var under lång tid underordnat önskan att skaffa nya kunder. Den säljare 

som skaffade sig nya kunder ansågs dynamisk, medan den som bara la vikt vid gamla kunder 

ansågs vara förlegad. Nu har intresset riktats alltmer mot att behålla, vårda och utveckla 

existerande relationer då dessa alltmer ses som företagets knappa resurser. Orsaken till att fokus 

börjat inriktas mot befintliga kunder har att göra med att befolkningstillväxten minskar, flertalet 

produkter på marknaden blir allt mer lika, insikten i att resurser i allmänt inte är obegränsade har 

uppstått och att konkurrensen ökar. (Fornell, 1992, sid. 6-21) Dessutom har det skett en 

utveckling inom de medier vilka marknadsförare kan nå kunder. (Söderlund, 2001, sid. 10) Att 

skaffa sig en ny kund sägs vara fem till tio gånger så dyrt som att behålla en existerande kund 

vilket bidrar till att det är viktigt att inse innebörden av kundvård. (Gummesson, 1998, sid. 46-47)  

 

De mest centrala förändringarna som skett i konsumentens konsumtionsval visar sig i en mer 

kritisk och professionell granskning samtidigt som de också blir mer emotionella i sina val. 

Denna motsägelse drivs av en mer särpräglad och intresseorienterad konsumtion som alltmer 

utgår från begär snarare än funktionella behov. Det är nuförtiden inte längre tillräckligt att 

tillförlita sig på att sälja en produkt på enbart de funktionella egenskaperna. Idag är det upplevda 
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värdet drivkraften för konsumenter att utföra en transaktion. Det immateriella har blivit allt 

viktigare i förhållande till det funktionella i dagens produkter. Konsten att skapa intryck av värde 

har blivit lika viktigt som konsten att utveckla funktioner hos produkten. Det gäller att skapa en 

produkt ”utanför” den fysiska produkten, en så kallad metaprodukt (se definitionsförklaring 

1.6.2), som kunden värderar högre än sitt pris. (Linn, 2002, sid. 49-50) Varumärket har fått en allt 

större betydelse för konsumenten och kan sägas ha ett antal olika betydelsefulla roller; en 

förenklande roll som underlättar val, en kommunicerande roll som handlar om självuttryck och 

slutligen en upplevelseroll som ger en inre tillfredställelse som både dels kan vara hedonistiskt 

orienterad men även fungera som en förstärkare av självbilden. De upplevelseorienterade och 

kommunikativa aspekterna av varumärket har blivit allt viktigare, vilket leder till att man kan 

förvänta sig att varumärket blir mer centralt för konsumenterna. 

(http://www.kairosfuture.se/upload/pdf/BortomVarum.pdf, 2005-03-21) 

 

Idag kan man dock finna en viss konsumtions- och varumärkeströtthet som kommer av att 

konsumenterna i ökande grad är överexponerade av både produkter och kommersiella budskap. 

Detta leder till att marknadsförare inte längre har samma möjlighet att nå ut genom olika 

traditionella kommunikationsvägar och måste därför finna alternativa vägar att gå för att 

interagera med konsumenten. (http://www.kairosfuture.se/upload/pdf/BortomVarum.pdf, 2005-

03-21) 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Då antalet aktörer ökar på marknaden idag har det blivit alltmer betydelsefullt för företag som 

befinner sig på en mogen marknad att finna nya sätt att öka sin konkurrenskraft på. Den höga 

konkurrensen som råder idag och det stora utbudet av produkter på marknaden medför att företag 

inte längre bara kan tillförlita sig på tidigare använda traditionella marknadsföringsmetoder eller 

på att sälja en produkt enbart på de fysiska produktattributen. Utvecklingen har bidragit till att 

företag bör tillföra någonting utöver de fysiska egenskaperna som kunden upplever som 

värdefullt, i jämförelse med konkurrenterna. I denna process att göra sig unik och särskiljande har 

varumärket den mest betydelsefulla rollen. Att utveckla den mjuka varan, metaprodukten, för ett 

företags varumärke har därför blivit en ny betydelsefull strategi.  
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Konsumenters köpbeteende har kommit att utgöras av ett alltmer kritiskt urval av produkter. Idag 

utgör inte produktens fysiska kapacitet den avgörande rollen för köp, utan vad den 

kommunicerar. Varumärkena har vid konsumenters köpval en central betydelse för vilket beslut 

som kommer fattas. 

 

Med tanke på dagens ofantliga mängd reklammeddelanden som kommuniceras ut, har insikten 

om att knyta kunder närmre sig och fokusera på befintliga kunder fått fotfäste. En målsättning för 

många företag har därför blivit att skapa lojala kunder. Denna förskjutning från ”kund i fokus” 

till fokus på existerande kunder, medför att marknadsföringen måste ändra karaktär (Söderlund, 

2001, sid. 12). Att skapa långsiktiga relationer har blivit ett mål i sig vilket kräver nya typer av 

marknadsföringsvägar. 

 

1.3 Problemformulering 
 
– Vilka faktorer används för att upprätthålla ett varumärkes värde och skapa lojalitet hos de 

befintliga kunderna inom konfektionsindustrin? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att genom en fallstudie analysera hur Filippa K, Tiger of Sweden 

och Gant skapar mervärde i sitt varumärke och om de genom dessa aktiviteter genererar lojala 

kunder.  

 

För att uppnå syftet kommer undersökningen utföras både internt och externt. Den interna 

undersökningen genomförs inom de valda företagen och den externa utifrån dessa företagens 

kunder.  

 

1.5 Perspektiv 
 

Undersökningen kommer att studeras utifrån företagets perspektiv och hur de underbygger sitt 

varumärke samt relationsprocessen med sina kunder. För att få ytterligare en aspekt på lojalitet 
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tas ett kundperspektiv med i undersökningen vilket ska hjälpa oss att bredda lojalitetsinsikten från 

detta synsätt. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner  
 

För att underlätta läsningen har vi valt att definiera begrepp som förekommer i undersökningen. 

Dessa definitioner fungerar även som avgränsningstermer för vad som kommer undersökas i 

detta arbete.  

 

1.6.1 Varumärke 
 

I 1 § i Varumärkeslagen finns en definition av begreppet varumärke. Denna definition preciserar 

varumärkets funktion, samtidigt som den är en beskrivning av de objekt som kan utgöra 

varukännetecken. 1 § Varumärkeslagen har följande lydelse: 

 

”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.” (Melin, 2001, sid. 29) 

 

Ovanstående definition innehåller två grundläggande krav för vad som kan karaktäriseras som ett 

varumärke. För att kunna betraktas som ett varumärke måste ett objekt både kunna återges 

grafiskt och kunna särskilja en produkt från andra produkter.  

 

1.6.2 Metaprodukt 
 

Metaprodukter innebär produkter som består av en kombination av materiella delar och 

immateriella delar. Den upplevelsebaserade delen kallas ibland metaprodukt vilket kan sägas vara 

den del av produkten som avgör lönsamheten och konkurrenskraften i företaget. (Linn, 2002, sid 

49) Metaprodukter bygger på tillhörighet vilket kan innebära en hög kostnad för köparen. 

(http://www.marknadsakuten.com/ordlista/ord_m.htm, 2005-03-10) 
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1.6.3 Mervärde 
 

Alla produkter i en viss kategori tillfredställer vanligtvis ett givet basbehov. Det som avgör 

konsumentens produktval är därför dess mervärde. Utgångspunkten för utvecklingen av ett 

mervärde är de associationer som är kopplade till produkten. Dessa associationer kan vara knutna 

till både produktens form och innehåll. För att attrahera konsumenterna måste mervärdet vara 

relevant i förhållande till en generisk produkt och konkurrenskraftigt i relation till andra 

produkter. Målsättningen för märkesinnehavarens är naturligtvis att produktens mervärde ska 

skapa märkespreferenser som på sikt ger upphov till märkeslojalitet. (Melin, 1999) 

 
1.6.4 Lojalitet 
 
Begreppet lojalitet har blivit mångtydigt och kan inkludera så många olika faktorer att det blivit 

svårt att både definiera och mäta. Den definition av lojalitet som vi har valt att använda i detta 

arbete lyder enligt följande (Oliver, 1999): 

 

”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som 

man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 

situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 

produktbyte.” 

 

1.7 Uppsatsdisposition 
 

Nedan följer en beskrivning av uppsatsens uppläggning; 

 

Inledning: Inledningen presenterar bakgrunden vilken leder fram till problemformuleringen och 

syftet med uppsatsen. Detta följs upp av undersökningens perspektiv samt av ett antal 

begreppsdefinitioner som ska tydliggöra begrepp som är centrala för uppsatsen.  

 

Metod: Detta avsnitt inleds med de forskningsmetoder vi valt att lägga vikt vid. Därefter 

presenteras undersökningsmetoden som bygger på en fallstudie med djupintervjuer som 

kompletteras med en enkätundersökning. Vidare följer det vetenskapliga synsättet, de 
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vetenskapliga metoderna samt de urvalsmetoder vi nyttjat. Kapitlet avslutas med de metoder vi 

använt oss av vid datainsamling. 

 

Teori: Teoriavsnittet innefattar de teorier vi valt att utgå från vid undersökningen. För att förstå 

kopplingen mellan teorierna har en modell illustrerats.  

 

Empiri: I empirin presenteras först de företag vi valt att studera. Därefter sammanställer och 

redogör vi den fakta vi fått fram i de olika intervjuerna och i enkätundersökningen.  

 

Analys och resultat: I analysen sammankopplas empirin från respektive intervju och 

enkätundersökningen med de teorier som presenterats i teoriavsnittet. Kapitlet avslutas med 

analysens resultat vilket återknyter till syftet.  

 

Slutsats: I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till kopplat till 

uppsatsens problemfrågeställning samt undersökningsmetodens kritiska granskning.  
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2. Metod 
 
Metodavsnittet gör det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma de följande resultatens och 

tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet. I detta kapitel redogörs för vilka olika tillväga- 

gångssätt som finns vid metodval, vilka val vi har gjort samt motivering till valen för att på bästa 

sätt besvara frågeställningen.  

 
 

2.1 Vetenskapliga synsätt 
 
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt till hur man får reda på sanningen och 

hur forskning kring detta bör bedrivas. Dessa två typer är positivism och hermeneutik. 

 
2.1.1 Vad är positivism och hermeneutik? 
 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och anses vara en strävan efter säker kunskap 

och sanning. Enligt positivismen når man kunskap genom att studera olika fenomen och 

sambandet mellan dessa. Kunskapen fås antingen ur empirin, det vi kan iaktta med våra sinnen, 

eller genom logik, sådant vi kan räkna ut med hjälp av logiska slutsatser. Genom att försöka dela 

upp verkligheten i mindre delar så kan varje del studeras för sig utan att behöva ses till helheten. 

Förhållningssättet ska kritiskt undersöka alla påståenden och iakttagelser och endast stödja sig på 

de fakta som säkerställts med största rimliga sannolikhet. Dessa ska sedan analyseras logiskt för 

att kunna dras slutsatser av. Detta innebär att man ska se objektivt på verkligheten, vilket i sitt 

yttersta ska mynna ut i att resultaten ska bli det samma oavsett vem som gör undersökningen, 

men förutsatt att denne gör samma studie. 

 

Hermeneutik har sina rötter i humaniora och uppfattas som ett antal regler som gör det möjligt att 

tolka information på bästa möjliga sätt. Kunskap fås genom att tolka betydelsen av orsakerna till 

vissa fenomen. Källor till kunskap är introspektion, det vill säga att se in i sig själv för att förstå 

andras beteende och empati. Kontexten är viktig när man ska tolka eftersom det lätt blir fel om 

andras situation tolkas utifrån sin egen uppfattning. Genom att undersöka bakomliggande orsaker 

till en företeelse eller ett fenomen, kan man ställa helheten i relation till delarna och på så sätt blir 
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det ett mer subjektivt tolkningssätt.  

 

För att tydliggöra skillnaderna mellan positivism och hermeneutik så kan en jämförelse mellan 

dem göras. (http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html) 

 

Positivism Naturvetenskap Absolut sanning Kvantitativ Förklara 

Hermeneutik Humaniora Relativ sanning Kvalitativ Förstå 

 
2.1.2 Val av positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt 

 

Det vetenskapliga förhållningssättet i denna uppsats härrör i stor utsträckning från 

hermeneutiken. I studien av det undersökta skapar författarna en förståelse för ämnet genom 

tolkningar, dels genom faktasökning men även genom intervjuer. Utifrån detaljer ges helheten 

och en djupare förståelse för det specifika problemet. 

 
2.2 Vetenskapliga metoder 
 

Vid utformning av metoden kan det väljas olika tillvägagångssätt för att angripa ett specifikt 

problem eller frågeställning och för att sedan dra slutsatser. Man kan då välja mellan en induktiv 

eller deduktiv ansats.  

 

2.2.1 Vad är induktion och deduktion? 
 

Med det induktiva angreppssättet utgår problemformuleringen inte från exakta tolkningar av ett 

visst fenomen, utan är istället utformad som en teori med mer eller mindre tillfälliga och enstaka 

observationer. Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser baserade på 

empiriska fakta. Man utgår från det man har iakttagit och generaliserar dessa resultat vilket kan 

leda till nya teoribildningar. När man vill arbeta inom ett nytt område som inte är särskilt 

utforskat tidigare eller relativt nytt, så lämpar sig det induktiva tillvägagångssättet bäst. Syftet 

med metodvalet är inte att avgöra om de teorier som valts är tillförlitliga utan istället att utveckla 
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begrepp om olika fenomen och skaffa sig största möjliga helhetsförståelse hos de fenomen som 

har valts att undersökas.  

 

Med den deduktiva metoden drar man en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande. Med det deduktiva angreppssättet vill man undersöka om de 

erfarenhetsmässiga konsekvenserna som kan förklaras med en teori verkligen överensstämmer 

med verkligheten. Utgångspunkten finns i teorin ur vilken man förklarar olika antaganden och 

problemställningar, som sedan styr arbetsprocessen. När teorierna kan härledas ur varandra så 

utgör de ett deduktivt system. Sammanfattningsvis kan sägas att ett deduktivt tillvägagångssätt 

handlar om att utifrån en ”allmän lag” dra slutsatser i ett verkligt eller specifikt fall. 

 
2.2.2 Val av induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt 
 

I detta arbete har vi valt att använda oss av det deduktiva arbetssättet. Det betyder att vi utgått 

från befintliga teorier och därefter studerat verkligheten. Eftersom vi inte ämnar att bevisa en 

antagen hypotes, används inte ett induktivt tillvägagångssätt. En ytterligare orsak till att vi inte 

tillämpar den induktiva ansatsen har att göra med att vi inte har för avsikt i denna uppsats att 

formulera en teori utifrån vad som observeras. 

 

2.3 Undersökningens upplägg 
 

Utifrån det preciserade problemet måste beslut fattas om hur undersökningen ska läggas upp, 

vilket oftast innebär att man bestämmer sig för vilka individer som ska ingå, vilka tekniker som 

ska användas och när i tiden undersökningen ska genomföras. Några av dessa tillvägagångssätt är 

genomförande av surveyundersökning, fallstudie eller experiment. (Patel, 1991, sid. 43) 

 

2.3.1 Surveyundersökning 
 
En surveyundersökning innebär att man gör undersökningen på en större avgränsad grupp med 

bred täckning. Surveyundersökningar kan förekomma i många olika former bland annat som 

frågeformulär eller intervju. (Patel, 1991, sid. 43) Surveyansatser genomförs vid en bestämd 
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tidpunkt för att uppdatera kunskaper och för att skapa sig en överblicksbild av hur saker och ting 

förhåller sig vid tidpunkten för datainsamlingen. (Denscombe, 2000, sid. 12) Fördelar med 

surveyundersökning är att man får fram aktuell empirisk data med omfattande täckning till en låg 

kostnad. Det som talar emot undersökningsmetoden är att detaljer och djup i data går förlorade 

till förmån för den breda täckningen samt att precisionen och uppriktigheten i svaren kan anses 

bristfälliga. 

 

2.3.2 Fallstudie 
 
Fallstudier är vanligt förekommande vid samhällsundersökningar och används främst vid 

forskning av småskaliga undersökningar. Det som utmärker fallstudien är att fokusering sker på 

en eller ett fåtal undersökningsenheter vilket ger ökad förståelse för det fenomen som är 

intressant. Genom att bara studera ett litet antal enhet ges en mer fördjupad och ingående kunskap 

än vid en undersökning av ett flertal enheter som vid en surveyundersökning. En stor fördel med 

fallstudiens genomförande innebär att man tillåts använda en mängd olika källor, olika sorters 

data och en mängd olika forskningsmetoder. (Denscombe, 2000, sid. 41-43) 

 

2.3.3 Experiment 
 
Experiment är en beteckning på en undersökningsuppläggning där man studerar några enstaka 

variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler. (Patel, 1991, sid. 

44) Forskaren kan manipulera de faktorer som kan ha inverkan på ett fenomen och på så vis även 

utestänga irrelevanta faktorer. Nackdelen med den här undersökningsmetoden innebär bland 

annat att miljön är artificiell och kanske därför påverkar hur personer agerar. Ett resultat som inte 

är gällande i den ”verkliga” världen kan riskera att uppstå.  

 

2.3.4 Val av surveyundersökning, fallstudie eller experiment 
 

Undersökningsmetoden bygger huvudsakligen på en fallstudie där avsikten är att få en djupare 

insikt i verksamheternas tillvägagångssätt. Den andra delen i undersökningen bygger vi på en 

enkät, i form av en surveyundersökning, där information samlas in från en större avgränsad grupp 

– en så kallad population. Antingen utförs den i hela populationen, en så kallad total 
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undersökning, eller i form av stickprov ur populationen vilken vi använder oss av i denna studie. 

Vi ämnar inte använda oss av ett experiment vid vår undersökning eftersom vi är intresserade av 

hur verkligheten förhåller sig samt att det inte är praktiskt genomförbart med det problem vi har.  

 

2.4 Forskningsmetoder 
 

Det finns två olika metoder för att samla information beroende på vilken typ av fakta som man 

vill redovisa. Dessa är kvantitativa och kvalitativa.  

 
2.4.1 Vad är kvantitativa och kvalitativa metoder? 
 

Med kvantitativa metoder strävar man efter att åstadkomma en beskrivning av ett utvalt område 

och ett arbetssätt där man sytematiskt samlar in data och sammanfattar dessa i statistisk form. 

Denna metod används då man försöker kartlägga, analysera eller förklara ett specifikt område 

och då med hjälp av variabler och kvantitativa förhållanden. I den kvantitativa metoden vill man 

ha svar på frågor som; hur mycket, hur många, hur ofta och i vilken grad. Svaren ges ofta i reella 

tal, datainsamling sker med hjälp av strukturerade intervjuer, det vill säga fasta svar i skalor. 

(Nyberg, 2000, sid. 100). Man utgår från representativa urval i en befolkning eller en grupp och 

undersöker dessa med olika former av mätinstrument som ska fånga samband, fördelning och 

variation i det som studeras.  

 

Med kvalitativa metoder strävar man efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning och därigenom 

uttyda och förstå ett fenomen. Studierna omfattar mindre populationer än vid kvantitativa 

undersökningar. I den kvalitativa metoden vill man ha svar på frågor som; vem, hur och varför. 

Svar ges som ord och satser, och datainsamling kan ske till exempel med hjälp av intervjuer 

och/eller deltagande observation. Datainsamlingen sker med en närhet och inlevelse, ett 

deltagande från både respondenter och forskare. Syftet med en kvalitativ undersökning är att öka 

kännedomen och förståelsen för ett visst problemområde. Den kvalitativa metoden är bäst lämpad 

när det finns brist på kunskap inom det problemområde man valt att studera. Kvalitativa metoder 

kan också vara lämpliga när det gäller att både testa och ta fram nya teorier.  
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2.4.2 Tillämpning av kvantitativ eller kvalitativ metod 
 

Vi har i den här undersökningen valt att använda både en kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvalitativa genomförs i form av djupintervjuer med de valda företagen, detta för att vi ska få en 

tydlig och fördjupad bild av företagen och vilka lojalitetsskapande aktiviteter de använder sig av. 

Den kvantitativa undersökningen utförs i form av en enkätundersökning med kunder från 

respektive företag för att få en mer generell bild av vad som gör kunder lojala samt i vilken 

utsträckning dessa företag har lojala kunder. Enkätundersökningen ses som ett komplement till 

fallstudien som vi valt för att nå ut till ett större antal respondenter.  

 
2.5 Metoder för datainsamling 
 

Den typ av information som har samlats in i en undersökning kan i huvudsak delas upp i två 

grupper; primärdata och sekundärdata.  

 

2.5.1 Vad är primärdata och sekundärdata? 
 

Primärdatan syftar till förstahandsgranskningar och ögonvittnesskildringar vilket är information 

som samlats in speciellt för den aktuella studien. (Patel m fl., 1994, sid. 56) Informationen är 

sådan som man själv producerat och sammanställt via till exempel intervjuer, enkäter eller direkt 

observation, så kallad grunddata från den ursprungliga källan vilket används i forskningen. 

Primärdata genom intervjuer är av vikt då man är intresserad av en företeelse som redan har 

inträffat eller att man av flera skäl inte kan studera företeelsen själv. (Denscombe, 2000, sid. 12) 

Både intervjuer och enkäter, det vill säga frågeformulär, är tekniker för att samla information som 

bygger på frågor (Patel m fl., 1994, sid. 60). Dessa kan utformas och struktureras på olika sätt 

beroende på vilken information som eftersträvas. Frågorna kan enligt Denscombe vara 

strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I strukturerade intervjuer vill forskaren ha 

stor kontroll över hur frågorna ställs och vilka svar som ges. Vid användandet av denna 

intervjuform låter forskaren respondenten välja bland redan färdigformulerade svarsalternativ. I 

semistrukturerade intervjuer lättar forskaren upp kraven och utgår ifrån en lista med områden och 

frågor som ska behandlas och låter intervjupersonen själv svara fritt på frågorna. Den 
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ostrukturerade intervjun är ännu mer flexibel och låter respondenten samtala och svara helt öppet 

(Denscombe, 2000, sid. 134-135). 

 

Sekundärdata innefattar källor såsom böcker, tidskrifter och databaser vilket syftar på 

information som samlats in och sammanställts i något annat sammanhang. Fördelen med 

sekundärdata är att den informationen som återfinns i artiklar och tidigare undersökningar ofta är 

sammanställd av kvalificerade forskare, journalister eller andra som är kunniga inom ett specifikt 

forskningsområde. (Halvorsen, 1992, sid. 85) 

 
2.5.2 Tillämpning av primärdata och sekundärdata 
 
Vi har valt att inhämta information genom både primärdata och sekundärdata. De primärdata vi 

samlar in kommer huvudsakligen från de intervjuer vi haft med de valda företagen samt från den 

enkätundersökning som genomförs. Insamling av sekundärdata i form av litteratur och artiklar 

samt relevanta internetsidor, ger oss insikt i vad som tidigare har skrivits inom ämnet.   

 

Intervjupersonerna till denna undersökning kontaktades via telefon och majoriteten av 

intervjuerna utfördes därefter hos respektive företag. Att besöka företaget i deras egna lokaler 

prioriterades då detta möjliggjorde tillgång till extra information om företagskultur, generella 

intryck samt kroppsspråk som hade gått förlorad i en intervju via telefon eller mail. Med tanke på 

tidsbrist för personlig intervju med David Thunmarker på Tiger of Sweden, utfördes denna 

istället per telefon. Intervjuerna spelades in på band och kompletterades med fältanteckningar för 

att kunna kompensera möjligt informationsbortfall från inspelningarna. Efter att intervjuerna var 

genomförda skrevs både fältanteckningar och ljudupptagningar ut för att användas som underlag i 

analysarbetet.  

 

En enkätundersökning används oftast för att klarlägga och samla en mer generell bild av ett 

problem och utgår ifrån många respondenter. För vår del utfördes en enkätundersökning på 25 

kunder från respektive studerat företag för att få mer ingående data ur kundperspektiv. 

Enkätformuläret bestod delvis av strukturerade frågor men även av öppna frågeställningar utan 

fasta svarsalternativ. På detta sätt gav vi respondenten chans att med egna ord svara på en del av 
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enkätfrågorna.  

 

2.6 Urval 
 

Undersökningarna i rapporten är så kallade urvalsundersökningar. Detta innebär att endast en del 

av den totala populationen undersöks, men forskaren hoppas ändå på att komma fram till något 

som gäller för hela populationen. Urvalet som görs bör vara representativt för den totala 

populationen, det vill säga de som ingår i urvalet ska vara så lika alla de andra i den totala 

populationen som möjligt. (Hartman, 1998, sid. 208) 

 

Det finns ett stort antal olika urvalsmetoder. Dessa metoder delas in i slumpmässiga urval 

respektive icke-slumpmässiga urval.  

 

2.6.1 Slumpmässiga urval 
 
Med slumpmässigt urval menas att sannolikheten att bli vald ska vara större än noll för varje 

element i populationen. Ett annat ord för slumpmässigt urval är sannolikhetsurval. (Dahmström, 

1996, sid. 156) Slumpmässiga urval innebär stickprov där forskaren inte på något sätt styr 

urvalet, utan helt och hållet låter slumpen avgöra. Detta betyder att varje enhet har samma 

sannolikhet att bli vald. (Dahmström, 1996, sid. 160) För sannolikhetsurval finns ett antal 

tillvägagångssätt, till exempel systematiskt urval. Här väljer forskaren systematiskt ut exempelvis 

var hundrade person från ett register och hoppas på att få ett urval som är representativt.  

 
2.6.2 Icke slumpmässiga urval 
 
Icke-slumpmässiga urval innebär att alla element i populationen inte har samma sannolikhet att 

bli utvalda. Denna urvalsmetod används då det av någon anledning inte går att göra ett 

sannolikhetsurval. Det viktiga med ett icke-slumpmässigt urval är just att det definitivt inte är 

slumpmässigt utfört. Anledningen till att forskare använder denna form kan vara att storleken på 

urvalsgruppen är för liten eller att forskaren inte har tillräckligt med information om populationen 

för att göra ett slumpmässigt urval. En typ av icke-slumpmässigt urval är subjektivt urval 

(Denscombe, 2000, sid. 23), vilket innebär att forskaren handplockar urvalet för undersökningen. 
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Detta för att han finner det troligt att dessa kan ge mest värdefulla data. En annan form av icke-

slumpmässigt urval är snöbollsurvalet där en person som ingår i urvalet hänvisar till nästa person, 

som i sin tur hänvisar till nästa person och så vidare.  

 
2.6.3 Val av urvalsmetod 
 

Vår undersökning innefattar populationen kunder på de tre företag som vi valt att granska. De 

som hade möjlighet att komma med i undersökningen var de som shoppade hos något av 

företagen just den dag som vi genomförde undersökningen vilket medför att alla dessa företags 

kunder inte hade samma sannolikhet att komma med i undersökning. Kundundersökningens urval 

är därför icke-sannolikhetsurval. Vi har valt att utföra urvalet som ett bekvämlighetsurval då vi 

vänder oss till de personer som råkade finnas till hands för att svara på enkäten.  

 
2.6.4 Urval av undersökningsobjekt 
 

Val av undersökningsobjekt för vår uppsats gjordes utifrån författarnas intresse av svenska 

framgångsrika företag inom klädindustrin. Vi ville undersöka företag som inte främst konkurrerar 

med pris för att förvärva lojala kunder vilka vanligtvis ligger i den övre prisnivån utan att vara 

exklusiva modevarumärken. Utifrån detta valde vi varumärken med skilda koncept som riktar sig 

till lite olika kunder och målgrupper för att se om deras val av mervärdeskapande aktiviteter 

skilde sig åt.   

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 

När man väljer sätt att samla in undersökningsmaterial och sättet att tolka dessa, finns det två 

begrepp som har betydelse. Dessa är validitet och reliabilitet.  

2.7.1 Vad är validitet och reliabilitet? 
 

Begreppet validitet handlar om hur man samlar in mätresultaten om det som önskas undersökas 

och därefter se till om det har påverkats av olika faktorer. En rimlig översättning till begreppet 
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kan vara giltighet eller relevans. Det är viktigt för arbetet att så mycket relevant information som 

möjligt samlas in för att lösa problemställningen. (Halvorsen Knut, 1992, sid. 41-42) Om det som 

varit avsikten att mäta uppnås, kännetecknas undersökningen av en hög grad av validitet. Det 

finns två olika sorters validitet; teoretisk och empirisk. I den teoretiska validiteten kontrolleras de 

mätresultat man fått fram utifrån en redan tidigare bestämd teori. I den empiriska validiteten 

däremot jämförs mätresultaten med varandra för att få stödjepunkter i syfte att kunna bedöma hur 

hög validitet den mätmetod som har valts har. (Befring, 1994, sid. 61) 

 

Med reliabilitet menas hur pålitliga och precisa de utförda mätningarna är. För att kunna anse sig 

ha hög reliabilitet, ska det kunna uppnås samma resultat om man genomför undersökningen på 

samma sätt som det gjorts tidigare. För att de data som man samlat in ska kunna användas till en 

uppställd hypotes är det en nödvändig förutsättning att man har en tillfredsställande reliabilitet 

men som däremot inte kan ses som den enda tillräckliga förutsättningen. Den insamlade 

informationen måste dessutom vara väsentlig för vald problemställning. Detta kan innebära 

problem om man använder sig av data som andra samlat in för ett annat syfte.  

 

2.7.2 Denna undersökningens validitet och reliabilitet 
 

Vi anser att det som vi i undersökningen har för avsikt att mäta görs genom frågorna då de utgår 

från de valda teorierna. Validiteten i vårt fall avgörs av frågornas kvalitet vid intervjuerna och i 

enkätundersökningen, de så kallade mätinstrumenten. Oklarheter under intervjuernas gång kunde 

förtydligas genom vår närvaro. En av intervjuerna gjordes per telefon vilket kan ha påverkat 

svaren då vi inte utförde intervjun på en fysisk gemensam plats. Reliabiliteten kan ses som hög då 

intervjuer utfördes på personer som är högt uppsatta i respektive företag och införstådda med 

företagets tillvägagångssätt. Tillfälligheter som kan påverka intervjuerna är bland annat trötthet 

och stress hos den intervjuade, ointresse hos den intervjuade eller hur intervjufrågorna är 

formulerade. I vårt fall har vi försökt att undvika dessa negativa konsekvenser genom att inte 

ställa ledande frågor, strävat efter att vara objektiva vid intervjun samt att sett till att den 

intervjuade har avsatt ordentligt med tid för oss. Vid eventuella svårtolkade svar har det funnits 

möjlighet att återkomma till intervjupersonerna för ytterligare ingående förklaring. Reliabiliteten 

vid enkätundersökningen med kunderna kan ha påverkats av att den utfördes direkt utanför 
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butikerna vilket kan ha lett till tidsbrist hos kunden. Detta kan på så sätt ha påverkat resultatet 

negativt eftersom respondenten inte tagit sig tillräckligt med tid för att sanningsenligt svara på 

frågorna eller inte har förstått innebörden av frågorna.  

 



 25

3. Teorier 
 

I teoriavsnittet ges en bakgrund till vad vi har för avsikt med arbetet samt en presentation av de 

valda teorier som vår syntes bygger på. Med teori avses accepterade föreställningar om ett 

begrepp och hur de hänger samman oftast i form av principiella samband. Begreppen och 

sammanhangen ska vara framtagna genom vetenskaplig metodik. (Lekvall & Whalbin, 2001, sid. 

83)  

 

Det problem som denna uppsats ska belysa är:  

 

”Vilka faktorer används för att upprätthålla ett varumärkes värde och skapa lojalitet hos de 

befintliga kunderna inom konfektionsindustrin?”. 

 

Konkurrensen på den mogna marknaden idag blir alltmer påtaglig. Allt fler företag utvecklas och 

skapar färdigheter för att ta fram produkter som tillfredställer konsumenternas behov. Detta leder 

till att konsumenterna har fler produkter att välja mellan och det blir svårare för företag att 

överleva.  Företag väljer att prioritera de redan befintliga kunderna och lägger stor vikt vid att ha 

en hög kundlojalitet. Det grundläggande för att lyckas attrahera kunder innefattar att varumärket 

måste stå för någonting mer än den fysiska varan. Detta belyses i ”the meaning of branding” där 

faktorer som påverkar varumärket lyfts fram. För att skapa den betydelsefulla kundrelationen har 

vi valt att behandla relationsmarknadsföring vilken förespråkar långsiktigt 

relationsuppbyggande. För att denna strategi ska kunna genomföras är det viktigt att alla inom 

organisationen arbetar mot samma mål vilket gestaltas genom intern marknadsföring. Vid den 

förmedling som sker vid ett eventuellt köptillfälle spelar interaktionen mellan kund och säljare en 

betydande roll, det så kallade ”sanningens ögonblick”.  Beroende på konsumentens 

engagemangsnivå vid köpet påverkas den fortsatta relationen till varumärket, vilket illustreras i 

involveringsteorin.  Ingenting av ovanstående har betydelse om inte varumärkets 

tillhandahållande värde inte överensstämmer med konsumentens behov och prioriteringar, vilket 

ses i hävstångseffekten. 
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3.1 Varumärke 
 

3.1.1 The meaning of branding 
 
Ett varumärke kan utgöras av ett namn, en term, ett märke, en symbol, en design eller en 

kombination av dessa. De används av säljare för att identifiera produkter eller tjänster och för att 

differentiera dem från konkurrenterna. Starka varumärken har stark lojalitet hos konsumenterna, 

vilket leder till att konsumenter väljer ett speciellt varumärke trots att andra varumärken erbjuder 

samma produkt/tjänst till ett lägre pris. (Kotler, 2002, sid. 469-470) 

 

Ett varumärke kan enligt Kotler byggas upp av fyra olika element:  

 

1. Attribut 

Ett varumärke framkallar olika associationer till produktattribut. Ett företag kan med fördel 

försöka koppla positiva attribut till varumärket genom marknadsföringen, till exempel snabb, dyr, 

hållbar och prestigefylld. 

 

2. Fördelar 

Konsumenter köper inte ett varumärkes attribut, dem köper dess fördelar. Utifrån detta måste 

attribut översättas till funktionella och emotionella fördelar. Exempelvis kan attributet hållbar 

översättas till en funktionell fördel samtidigt som attributet dyr kan ses som en emotionell fördel. 

Ett attribut kan även ha både funktionella och emotionella fördelar, ett exempel på detta kan vara 

attributet välbyggd.  

 

3. Värderingar 

Ett varumärke säger också något om köparnas värderingar. När en marknadsförare marknadsför 

ett varumärke måste han eller hon kunna identifiera den specifika grupp av köpare vilkas 

värderingar stämmer överens med den fördel som varumärket levererar.  

  

4. Personlighet 

Ett varumärke framhäver också en personlighet. Varumärket kommer att attrahera människor 
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som har en självbild eller en önskad självbild som matchar varumärkets image. (Kapferer, 1992, 

sid. 38) 

 

Dessa fyra förklaringar visar att ett varumärke är en komplex symbol. Om ett företag behandlar 

sitt varumärke som enbart ett namn, går man miste om meningen med varumärket.  

 

Utifrån de fyra nivåerna om betydelsen av varumärken, måste marknadsförare bestämma vilka 

nivåer som kommer att bygga deras varumärkesidentitet. Det fungerar inte att enbart framhäva ett 

varumärkes attribut eftersom konkurrenterna lätt kan kopiera dessa. Att bara lägga fram ett 

varumärkes fördelar kan även det vara riskfyllt om någon av konkurrenterna har liknande 

fördelar eller om konsumenten slutar att fokusera på detta. De starkaste och mest hållbara 

innebörderna med varumärket är dess grundvärderingar och dess personlighet, dessa definieras 

som varumärkets essens. Det är viktigt att framhäva både attribut, fördelar, värderingar och 

personlighet för att på lyckas ta sig in i konsumenternas hjärnor och på så sätt bli framgångsrika 

på marknaden.  

 
3.1.2 Hävstångseffekten 
 
Värde för kunder handlar inte bara om att företag producerar och levererar fysiska varor, utan 

även om vad köparen kan göra med produktens, eller erbjudandets värde. Kunder som köper en 

vara intresserar sig oftast mindre för vilka aktiviteter som tagit fram produkten utan mer för vad 

den kan hjälpa till att åstadkomma. Om värdet ligger under eller över kostnaden för de aktiviteter 

som tagit fram produkten, har att göra med erbjudandets kod. Koden för samman de tidigare 

aktiviteter som lagrats i erbjudandet med de värdeskapande aktiviteter som uppstår hos kunder. 

(Normann, 1995, sid. 85) Den så kallade hävstångseffekten uppstår om erbjudandet utlöser 

kundaktiviteter som ökar kundernas effektivitet. (Normann, 1995, sid. 89) Graden av 

hävstångseffekt avgörs inte av leverantörens prestationer, utan av vad man hjälper kunden att 

prestera. Det som avgör kundens hävstångseffekt beror på hur väl koden passar in på personens 

övriga resurser. Finns det ingen passande kod så kan inte kunden tolka och bedöma de potentiella 

möjligheterna hos de lagrade aktiviteterna som finns i erbjudandet vilket gör hävstångseffekten 

låg eller obefintlig. För att bli värdefull är det därför viktigt att potentiella värdeskapande 

aktiviteter anpassas direkt till kunden. Med hjälp av hävstångseffekten förses kunden med de 
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rätta möjligheterna som ökar värdeskapandet genom en ny syn på företagets verksamhet. Det 

gäller att på bästa sätt utnyttja båda parters resurser för det ultimata utvinnandet av metoden. 

Användning av god kundservice är ett sätt för företag att integrera sina egna och kunders 

kunskaper för att hitta nya sätt att skapa värde genom effektivare metoder.  

 

Den uppfattade koden kan gestaltas genom olika former som exempelvis i prissättningen, i varans 

fysiska utformning, i utformningen av servicemiljön, i individuell kundutbildning, i mass-

kommunikation eller i förpackningen. (Normann, 1995, sid. 86) 

 

3.2 Relationer till kunder och anställda 
 
En av förutsättningarna för att varumärket ska generera lojala kunder utgörs av en genomsyrande 

kundrelation vilket kan skapas genom olika typer av marknadsföring. 

 
3.2.1 Transaktionsmarknadsföring vs relationsmarknadsföring 
 

När det gäller traditionell marknadsföring, som använder sig av verktygen produkt/tjänst, pris, 

plats och promotion, går den generellt ut på att företaget ska sälja sin produkt eller tjänst till så 

många kunder som möjligt. Begreppet relationsmarknadsföring blev aktuellt under 1990-talet och 

forskningen kring begreppet har under senare år påvisat betydelsen av relationer, nätverkande och 

interaktion. Relationsmarknadsföring ställs ofta i motsats till transaktionsmarknadsföring som 

inriktar sig på engångsförsäljning där tyngdpunkten ligger på själva transaktionen, inte på 

relationen som man värdesätter mer idag. (Gummesson, 2002, sid. 31-32)  

 

3.2.1.1 Transaktionsmarknadsföring 
 

I transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort affärer med en kund ingenting om 

sannolikheten att göra affärer igen. Transaktioner saknar minne och sentimentalitet. Att kunder 

köper en vara av ett företag en gång får således inte konsekvensen att några band skapas, 

förhållandet är utan lojalitet och i de fallen återköp sker beror det på andra faktorer såsom bytes- 

och omställningskostnader. Transaktionsmarknadsföring är mycket vanlig på marknader där det 

är svårt att skapa ett mervärde för kunden och Kotler anser att ”relationsmarknadsföringen inte är 
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att föredra då kunden har kort tidsperspektiv och utan vidare besvär kan byta från en leverantör 

till en annan”. (Kotler, 1999, sid. 488) Traditionellt har denna marknadsföring använts, och som 

grund för marknadsföringsstrategierna finner man den så kallade marknadsföringsmixen 

bestående av fyra P;  Produkt, Plats, Pris och Påverkan.  

 
3.2.1.2 Relationsmarknadsföring 
  
I relationsmarknadsföring står samarbetet och kundlojalitet i centrum. (Gummesson, 2002, sid 

14-16, 29). Relationsmarknadsföring innebär inte bara ett sätt att marknadsföra företaget och dess 

produkter eller tjänster, utan fungerar även som en affärsstrategi som genomsyrar hela företaget 

för att skapa möjligheter till längre kundrelationer och till mer effektiv management och 

marknadsföring. Långsiktighet i relationerna vilket blir effektivare för alla parter, är en viktig 

hörnpelare för relationsmarknadsföring. Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger handlar 

relationsmarknadsföring om ”…att medvetet arbeta för att etablera, utveckla, och avveckla 

relationer med kunder och andra intressenter så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft 

skapas.” (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2000) Även om produkter och tjänster massproduceras i sin 

grundform krävs det alltmer en individuell anpassning. För att kunna göra denna individuella 

anpassning och finna de mest lönsamma kunderna, krävs relationsmarknadsföring. 

 

Relationsmarknadsföring förutsätter att minst två parter står i kontakt med varandra. Om 

relationerna blir många och komplexa, så formas ett nätverk. Både i relationer och i nätverk sker 

aktiviteter som uppstår då aktörer utbyter, utvecklar eller skapar resurser genom användandet av 

andra resurser. Förutom de aktiviteter som uppstår, skapas även ett samspel mellan olika aktörer, 

en så kallad interaktion. (Gummesson, 2002, sid. 37-44) 

 

För att kunna sälja idag måste många företag ned på individnivå när det gäller marknadsföring 

och skapandet av relationer. Det gäller också att inrikta arbetet på de mest lönsamma kunderna. 

(http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/relationsmf/rm.htm, 03-05-15) 

 

Evert Gummesson redogör i sin bok ”Relationsmarknadsföring från 4P till 30R” om en rad olika 

marknadsrelationer som i sin tur delas in i tre olika grupper; marknadsrelationer, megarelationer 

och nanorelationer.  
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Marknadsrelationer är den vanligaste av de tre indelningarna och i den ingår dyaden, triaden och 

nätverket. Dyaden är relationen mellan leverantör och kund och utgör själva grunden för det 

kommersiella utbytet. Triaden innebär relationen mellan leverantör, kund och konkurrenter och 

den sistnämnda, nätverket, är när många företag samarbetar för att gemensamt uppnå enskilda 

syften i företaget. Megarelationer är omvärldsrelaterade och utgörs av olika former av socialt 

umgängen, såsom personliga relationer och dess nätverk. Megarelationer behandlar de relationer 

som befinner sig ovanför marknadsrelationerna men även de till massmedia och dess inflytande 

på allmänheten. Det är denna relation som bestämmer villkoren för marknadsföringen. 

Nanorelationerna återfinner man i själva företaget och dessa består av relationer mellan 

internkunder och internleverantörer liksom den interna marknadsföringen. Nanorelationerna 

utgör en motpol till megarelationerna, det vill säga relationerna nedanför marknaden kontra 

relationerna inom företaget. Man påträffar nanorelationer i företags organisation, dess system och 

processer vilket påverkar marknadsföringens genomförande.  

 
3.2.2 Intern marknadsföring 
 

Begreppet intern marknadsföring myntades som ett paraplykoncept för ett antal olika interna 

aktiviteter, vilka inte direkt har inneburit något nytt, men som när de uppmärksammas på detta 

sätt erbjuder en ny syn på utvecklingen av personalens serviceinriktning samt ger ett nytt intresse 

för kunder och marknadsföring. Intern marknadsföring utgår från uppfattningen att medarbetarna 

utgör organisationens första interna marknad. Om varor och tjänster och externa 

kommunikationskampanjer inte kan marknadsföras till denna interna målgrupp kan 

marknadsföringen till externa slutkunder inte heller förväntas bli särskilt framgångsrik. 

(Grönroos, 1990, sid. 235)  

 

Intern marknadsföring utgör en managementstrategi. Fokus ligger på hur man ska få 

medarbetarna att bli kundmedvetna. Såväl varor och tjänster som specifika externa 

marknadsföringskampanjer måste marknadsföras med medarbetarna som målgrupp, innan de 

marknadsförs externt. Alla företag har en intern marknad med anställda vilken måste ses över för 

att lyckas gentemot den externa slutmarknaden. (Grönroos, 1990, sid. 236)  
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Det ökande behovet av intern marknadsföring beror på det konkurrenspräglade klimatet i dagens 

affärsliv. Utvecklingen har gått från industriepoken mot den nya servicekonkurrensen där 

tillverkarens sätt att tänka måste ersättas med något nytt, en så kallad servicekunskap. Tjänsters 

ökande betydelse för praktiskt taget alla affärsverksamheter har förstärkt uppfattningen att en väl 

utbildad och serviceinriktad medarbetare är minst lika viktig idag som råmaterial, 

produktionsteknologi eller produkterna. (Grönroos, 1990, sid. 236) 

Med utvecklingen av teorierna för marknadsföring av tjänster förändras marknadsföringen när 

man numera lägger mer vikt på att behålla kunderna och att sälja mer till befintliga kunder. Det är 

här medarbetarnas roll är betydelsefull med en tydlig serviceanda och kundinriktade insatser 

genom ett aktivt marknadsföringsmässigt tillvägagångssätt. 

 

Enligt Grönroos finns det inga specifika punkter över aktiviteter för intern marknadsföring, det 

inkluderar därför alla funktioner som på ett eller annat sätt påverkar medarbetarnas 

serviceinriktning och kundmedvetenhet. Exempelvis är utbildning en grundläggande del i ett 

internt marknadsföringsprogram där man utvecklar och förstärker kommunikationer, försäljning 

och servicekunskap bland medarbetarna. (Grönroos, 1990, sid. 247) 

 
Företagets vinster kan sammanlänkas med tillfredställelse mellan anställd och kund vilket 

gestaltas i Service-profit chain. (Heskett m fl., 1994, sid. 164-174)) Den här kedjan består av fem 

länkar: 

 

1. Intern servicekvalité genom noga utvalda och välutbildade medarbetare, vilket resulterar 

i… 

2. Tillfredställda och produktiva serviceanställda som ger… 

3. Bättre servicevärden genom effektivt kundvärdeskapande och tillhandahållande av 

service, vilket resulterar i… 

4. Tillfredsställda och lojala kunder vilka genomför återupprepade köp och hänvisar till 

andra konsumenter. Detta i sig ger… 

5. Goda vinster och tillväxter tack vare skickliga serviceutföranden av företaget. 

 

För att det här värdet ska kunna uppstå gäller det för företaget att först och främst ta hand om 

de anställda som sköter den direkta kontakten med kunderna, genom intern marknadsföring. 
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Den värdefulla koppling som sker mellan företag, anställda och kunder illustreras i figur 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3.1 Den interna marknadsföringen i Service-profit chain 
 
3.2.3 ”Sanningens ögonblick”  
 

Kvaliteten i servicen skapas under det så kallade sanningens ögonblick. Detta är ögonblicket då 

köpare och säljare möts, vilket inte kan styras av företaget på plats (Normann, 1992, sid. 32). 

Denna även kallade interaktiva marknadsföringen, som sker mellan anställd och kund, beror till 

stor del på den uppfattade servicekvaliteten som uppstår i interaktionen mellan köpare och 

säljare. Denna koppling som sker utgör även den en länk, som den interaktiva marknadsföringen, 

i Service-profit chain. (Heskett m fl., 1994, sid. 164-174) Se figur 3.2 nedan.  
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Figur 3.2 Den interaktiva marknadsföringen i Service-profit chain 

 

Även om teknologin och utrustningen på senare tid har kommit att spela en allt viktigare roll, 

fortsätter människor att spela en avgörande roll, anser Normann. Det är människor som bygger 

upp kontaktytan mellan produkterbjudandet och kundernas behov.  

 

Det är bara människor som kan känna av, analysera och tolka vad som händer på marknaden. 

(Normann, 1992, sid. 80) Informationsteknologin ger möjlighet att göra tjänster mer 

kostnadseffektiva och höja dess kvalitet. Men samtidigt menar Normann att det finns risk för att 

det sociala interaktionsmönstret som exempelvis sanningens ögonblick försvinner. Därigenom 

försvinner de immateriella belöningar som kontaktpersonalen får genom kundkontakter. 

(Normann, 1992, sid. 129) 

 

En positiv attityd och effektiv handling hos kontaktpersonalen uppmuntrar kunden till att delta 

mer effektivt vilket i sin tur uppmuntrar kontaktpersonen, en början på en så kallad ”god cirkel”. 

Ett gott tecken på att det finns en god cirkel i sanningens ögonblick är att både kontaktpersonen 

och kunden känner sig upplyfta av interaktionen. Dessa känslor förstärker båda parternas 

ansträngningar att prestera en god service. (Normann, 1992, sid. 190) 

 
3.3 Köpbeteende 
 

I kommande avsnitt kommer vi att ta upp involveringsteorin som påverkar konsumentens 
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köpbeteende. 

 
3.3.1 Involveringsteorin 
 
Involveringsteorin används för att förstå psykologin och det beslutsfattande beteendet hos 

konsumenter. Faktorer som påverkar köpval varierar kraftigt hos kunder, däribland nivån av 

involvering.  

 

Fill visar i sin ”Involvement Theory” uppkomsten av högt och lågt engagemang som skiljer sig åt 

i köpbeteende beroende på vissa upplevda faktorer. När kunden upplever stor risk med köpet och 

är fundersam över resultatet, leder det till ett högt engagemang från dennes sida. Kunden är då 

mån om att samla så mycket information som möjligt innan själva köpet. Det finns olika typer av 

risker som är kopplade till denna engagemangsnivån. En av dem är den finansiella risken som 

kunden åtar sig vilket innebär att konsumenten reflekterar över om denne har råd med produkten 

eller om ett billigare alternativ är att föredra. En annan typ är den sociala risken som kan uppstå, 

vilket innebär att man frågar sig hur inköpet av produkten kommer att påverka ens sociala status.  

  

Föreligger en liten risk hos kunden resulterar detta i ett lågt engagemang från kundens sida. En 

avgörande faktor kan i många fall vara priset, till skillnad från högt engagemang där en rad andra 

faktorer spelar in. Förutom risker finns det andra aspekter som påverkar kundens engagemang, 

däribland om det är ett förstagångsköp för kunden eller om det är ett rutinköp.  

 

Beroende på om produkten genererar ett högt eller lågt engagemang, leder till graden av lojalitet. 

Enligt Fill leder ett köp av en högengagemangsvara där kunden är nöjd, till en lojal kund. Det 

gäller däremot inte för en lågengagemangsprodukt där ett lyckat köp leder till att kunden blir 

ambivalent. Detta innebär att konsumenten kan köpa produkten igen men ha andra varumärken i 

åtanke. Om någon faktor som påverkar inköpet, såsom pris eller positionering, dyker upp kan 

kunden komma att byta produkt obekymrat. Detta betyder alltså att ett lyckat köp inte leder till 

direkt kundlojalitet. (Fill, 2002, sid. 96-99) 

 

Vi har i denna uppsats valt att rikta in oss på varumärkeslojalitet, där kunder är lojala mot ett 

speciellt varumärke. De sätt som vi avser mäta lojalitet med inkluderar följande (Söderlund, 
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2001, sid. 31-40): 

 
• Utsträckning, det vill säga hur länge kunden har varit kund.  

• Frekvens, det vill säga hur ofta en kund handlar under en viss tidsperiod. Utifrån valda 

varumärken har vi i denna uppsats valt att benämna kunder som lojala vid köp av minst 3-

4 produkter per år.  

• Intention/Återköpsintention mäter i vilken utsträckning kunden kan tänka sig att utföra ett 

beteende i framtiden. Den lojala kunden enligt oss måste vara benägen till återköp.  

• Attityden till objektet.  

• Kundens identifiering med objektet. Begreppet avser i vilken utsträckning kunden 

definierar sig själv som tillhörig med företaget eller varumärket.  

• Engagemang avser hur viktigt eller hur relevant ett visst objekt är för individen.  
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3.4 Syntes 
  

För att tydliggöra kopplingen mellan teorierna har vi valt att framställa en modell som över-

siktligt visar hur de olika delarna hänger samman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Modell över syntesen 

 

Företagets filosofi 
 

Utifrån företagets filosofi byggs varumärket och företagets interna processer upp. Det är dessa 

två pelare som ska förmedla företagets filosofi och det värde som varumärket står för. Det är 

viktigt att de interna processerna och varumärket samverkar så att företagets filosofi förmedlas på 

det mest effektiva sättet. 

 

Varumärke 
 

Varumärket är otroligt viktigt då det är genom detta ett företag visar vad det står för. Varumärket 

är ett av företagets viktigaste konkurrensmedel och gör det lättare för produkter att särskiljas från 

konkurrerande varor. Ett starkt varumärke är ett utmärkt sätt att ge produkterna och företaget en 

identitet. Det är viktigt att varumärket innehar ett värde och en image som lockar kunder till köp 
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och att det ligger till grund för de interna processerna inom företaget.  

 

Interna processer 
 

De interna processerna utgörs av sådana aktiviteter som finns inom företaget i uppgift att skapa 

mervärde till varumärket. Om de interna processerna är framgångsrika och lyckas påverka 

varumärket positivt, leder detta till ett starkare varumärke. Det kan vara alltifrån produktens 

utformning till den relation företaget har med leverantörer och kunder. Den interna 

marknadsföringen är en viktig del i de interna processerna för att varumärket ska kunna bli så 

starkt som möjligt.  

 
Extern marknadsföring 
 

Den externa marknadsföringen är på det sätt ett varumärke når ut till omgivningen och den måste 

vara tydlig och informativ för att förmedla de värden ett varumärke vill förmedla. Det är lättare 

att effektivisera detta om varumärket är starkt och då informationen som sprids är både 

innehållsrik, kortfattad och lättillgänglig. 

 

Interaktiv marknadsföring 
 

Den interaktiva marknadsföringen når ut till kunden genom företagets personal. Det är här av stor 

betydelse med ett ömsesidigt förtroende och att den direkta kontakten med kunden är noga 

genomtänkt och fungerar väl. Den interaktiva marknadsföringen är viktig för att nå bästa möjliga 

resultat vid relationsbyggandet med kunden, men det är svårt för ett företag att enbart använda sig 

av denna typ av marknadsföring för att nå ut till konsumenterna.  

 

Kundlojalitet 
 

Det som företag idag strävar efter är att bygga upp ett varumärke som attraherar konsumenter 

vilka känner en samhörighet med varumärket och de värden det förmedlar. Målet är att dessa 

kunder återkommer och väljer att bli lojala kunder genom att prioritera detta varumärke framför 
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andra.  En stark kundlojalitet uppkommer i grunden från företagets filosofi som når ut genom 

varumärket och de interna processerna inom företaget. Detta förmedlas genom extern – samt 

interaktiv marknadsföring till kunden som vid ett lyckosamt framförande väljer att bli lojal.  

 

Det är av största vikt att varumärket och de interna processerna ömsesidigt samverkar. De interna 

processerna hjälper till att förstärka kundens uppfattning om varumärket. Sker endast en 

enkelriktad påverkan på de interna processerna är chansen inte lika stor att kundlojalitet uppnås.  

 

3.5 Teoretisk referensram 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur företag skapar mervärde kring sitt varumärke och om 

de på så sätt genererar lojala kunder. Undersökningen fokuserar på att upptäcka vilka faktorer 

som skapar den eftersträvade lojalitet som företagen vill ha.  

 

För att genomföra denna undersökning har vi utifrån målvariabeln lojalitet valt ut följande 

variabler: 

 

 Förmedling av varumärke 

 

Det gäller för företag att placera sitt varumärke i ett sammanhang som på ett önskvärt sätt 

förmedlar vad varumärket vill stå för. Val av rätt marknadsföringskanaler kan förstärka bilden av 

varumärket. Det är av betydelse att använda sig av medier och strategier som förstärker den bild 

av företaget som de strävar efter. Meningen med den viktiga kopplingen är att förmedla något 

mer än bara fysiska produkter, vilket ger ett mervärde för att locka de kunder som vill förmedla 

sig med dessa och som i slutändan förhoppningsvis blir lojala. Har man inte på ett genomtänkt 

och välplanerat sätt valt ut sina marknadsföringskanaler så uppfattas varumärket lätt som spretigt 

och inte sammanhängande av omgivningen. Vid en icke konsekvent förmedling av varumärket 

ökar risken för att konsumenter inte får en övertygande bild av vad företaget står för och därför 

inte väljer att handla där. 
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 Kundrelationer 

 

Genom positiva och långsiktiga kundrelationer ökar möjligheten till att kundlojalitet uppnås. 

Detta innebär att kunden ska vara nöjd med den relation denne har med företaget vilket kan 

komma att betyda att kunden fortsätter att handla hos dem. Tyngdpunkten ligger på att få kunden 

att känns sig speciell vilket får denne att känna att utbytet är gynnande. Uppstår det däremot 

negativa, dåliga eller till och med obefintliga kundrelationer är risken stor att kunden inte 

återkommer till butiken och handlar, vilket kan leda till att kundlojalitet blir låg.  

 

 Interna relationer 

 

Genom bra och tydlig kommunikation inom företaget är samtliga anställda inom företaget oavsett 

funktion, införstådda med företagets övergripande mål och strategier och hur man ska gå tillväga 

för att uppnå dessa. Med detta förmedlas en konsekvent bild av varumärket ut till slut-

konsumenter. Ges dock inte tillräcklig information inom företaget bland de anställda, så kan inte 

den önskvärda imagen förmedlas på ett följdriktigt sätt, vilket i slutändan ger kunden en vag bild 

av varumärket. Samtliga anställda inom företaget måste ha en fullständigt klar bild över 

företagets visioner och tillvägagångssätt annars är inte alla på det klara med vad som ska 

förmedlas externt.  

 

 Service  

 

Bra service i butik eller annan anknytning till varumärket är en förutsättning till fortsatt relation 

med kunderna, vilket i sin bästa form kan leda till kundlojalitet. Varumärket förmedlas även 

genom den personliga service kunden får i butiken av personalen vilket kan vara en bidragande 

orsak till om kunden återvänder. Om kunden uppfattar sig ha blivit bemött av dålig service av 

butikspersonalen kan det ha förödande konsekvenser på företagets fortsatta relation med kunden. 

Det kan i sin tur få ytterligare negativa följder om kunden sprider till sin omgivning att denne har 

mötts av dålig service i butiken vilket kan innebära att även dessa inte väljer att handla hos 

varumärket.  
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Utifrån teorierna kommer vi sedan att undersöka dessa variabler. Vi börjar med att granska vilka 

strategier företagen väljer för att nå ut och skapa relationer med sina kunder. Detta innefattar 

både val av varumärkesförmedlare samt hur den direkta kundrelationen byggs upp. 

Fortsättningsvis undersöks vad de interna relationerna i företaget har för betydelse för den 

externa påverkan på kunderna. Vidare kommer vi att fokusera på hur det direkta servicemötet 

påverkar kundernas inställning och graden av lojalitet. Detta görs genom att se till hur mycket 

vikt som läggs vid den direkta kontakten utifrån företaget samt genom en kundundersökning.  
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten av de intervjuer och undersökningar som genomförts med 

Filippa K, Tiger of Sweden och Gant. Under varje kapitel för respektive företag redogörs först 

intervjuerna och därefter presenteras de resultat från kundundersökningen. 

 
 
4.1 Filippa K  
 

För att få mer och djupare information om varumärket Filippa K gjordes en djupintervju med 

Caroline Eriksson på deras huvudkontor i Stockholm. Caroline är utbildad formgivare på 

Forsbergs och hon har även läst typografi. Hon har bland annat jobbat som projektledare på en 

strategisk design byrå samt på Björn Borg innan hon för fyra år sedan började sitt jobb som 

Marketing Coordinator på Filippa K. Denna titel betyder att hon sköter allt som handlar om 

varumärket och Brand Management. Här ingår bland annat all produktion av tryckt media, 

etiketter, kataloger, annonser och hon ansvarar även för kunddatabasen. Den fakta som redovisas 

nedan kommer främst från intervjun med Caroline Eriksson, vissa delar kommer dock från 

företagets hemsida. Resultat från kundundersökningen presenteras under den sista avsnittsdelen.  

 
 
4.1.1 Företagsfakta  
 
Filippa K grundades år 1993 i Stockholm av Filippa och Patrik Knutsson som ville förverkliga en 

vision om ett rent, enkelt och sofistikerat mode. De första kollektionerna fick stor 

uppmärksamhet och under decenniet växte det svenska modeföretaget snabbt. Deras design och 

varumärkesprofil står för stil, enkelhet och kvalitet. Företagets affärsidé lyder enligt följande: 

 

”Erbjuda enkla moderna kvalitetsprodukter till en medveten kund, med en 

konsekvent Filippa K design till rätt pris och med bästa personliga service.” 

 

Med huvudkontoret i Stockholm, Sverige, öppnas nu ett växande antal profilerade Filippa K 

butiker i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Idag är företaget privatägt och representeras av 

600 återförsäljare runt om i Skandinavien, Europa och Nord Amerika och 120 personer jobbar 
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inom företaget som uppskattningsvis omsätter 20 miljoner Euro per år. 

 
4.1.2 Varumärket 
 

Varumärket Filippa K handlar inte bara om kläder utan det står för ett helt koncept. Att det är en 

fysisk person som utgör varumärket gör det unikt på många sätt. Detta innebär att det är en 

person som styr hela konceptet och allt som händer och sker kring varumärket. Det finns alltid en 

person att direktfråga som har svar eftersom det är hon som är varumärket. De som arbetar med 

varumärket och designen slipper kommunicera genom flera olika filter eftersom ”varumärket” 

alltid finns med och tar beslut och godkänner allt som lämnar kontoret och kulisserna. Någonting 

som inte är Filippa K till 100 % lämnar aldrig kontoret. Konceptpersonen Filippa Kihlborg, som 

hon numera heter, är som person väldigt konceptuell och duktig på att uttrycka sig med få ord 

vilket gör att allt blir så enkelt, enligt Caroline.  

 

Varumärket och konceptet Filippa K handlar mycket om Filippa K-känslan som genomsyrar allt 

som görs på företaget. Denna känsla finns överallt där Filippa K verkar. På kontoret, bland 

personalen, i butikerna – ja, överallt. Det är denna känsla som man vill förmedla med varumärket 

och ge kunderna chans att ta del av och uppleva.  

 

För att utveckla ett starkt varumärke anser Filippa K att det är ett måste att ha klara mål. Utifrån 

dessa mål ska man sedan lägga upp en klar strategi och på så sätt ta sig an målen, som på sikt ska 

utveckla varumärket i den önskade riktningen. Det är extremt viktigt att alltid vara tydlig och 

konsekvent i allt som varumärket gör för att inte kunderna ska tappa förtroende och ifrågasätta 

något som har med varumärket att göra. Filippa K producerar endast det som passar varumärket, 

det skulle inte vara aktuellt med blommiga toppar trots att det kanske var en aktuell trend. Det 

gäller här att vara stark och konsekvent, man måste bygga upp en trovärdighet hos de befintliga 

kunderna.   

 

Varumärkets position på marknaden är väldigt viktig för hur det lyckas. Filippa K’s position idag 

är i det övre segmentet när det gäller pris och kvalitet. Man strävar efter att höja sin position en 

aning för att kunna konkurrera på en något högre nivå och bli ett större modemärke, men man har 
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inte som mål att bli ett så kallat superbrand. I samband med en positionshöjning vill Filippa K 

även växa utåt och ta sig in på andra länders marknader vilket man nu lägger stor vikt vid. 

 

Filippa K-kollektionen är idag fylld av olika delar. Dels basplagg som alltid är eftertraktade, en 

sportkollektion och så kallat ögongodis som ska höja kollektionens trovärdighet i modegrad. Det 

är dessa plagg som ska locka till sig kunderna och påverka dem att vilja titta mer och prova 

kläderna. I grunden vill Filippa K att deras kläder ska stå som bas och att var och en sedan får 

lägga till sin egen image. För att göra sina enskilda butiker något särskiljande från varandra väljer 

de att ta in olika varor på olika ställen. Det är viktigt hur man placerar plagg i butiken och hur de 

hänger och framhävs. Man ska exempelvis inte hänga allt som är svart på samma ställe, då ser det 

inte så lockande ut att titta igenom och ingen orkar ens kolla vad det är för plagg. Det handlar 

mycket om att förstå kundens psykologi.  

 

Filippa K vänder sig idag främst mot kunder mellan 18 och 35 år. Kundsegmentet kan sägas vara 

indelat i två grupper. Den ena är de så kallade trogna kunderna som varit med sedan starten av 

varumärket, dessa utgör ungefär 25-30% av samtliga kunder. Den andra gruppen är en aning 

yngre och väl medvetna om sitt utseende, ofta högutbildade enligt dem själva. Sedan 1997 finns 

även en herrkollektion som snabbt etablerar sig på marknaden.  

 

Filippa K har idag passerat tio år som varumärke och utvecklingen har varit stor. Förra året var 

tillväxten över 30 % vilket är en bra bit över branschens genomsnitt.  En strategisk affärsplan har 

tagits fram som sträcker sig över fyra år, vilken förhoppningsvis kommer att visa resultat först 

om ett par år då det är möjligt att läsa av effekten. Caroline Eriksson beskriver förloppet som 

skett på Filippa K de senaste åren som ”en propp som har gått” – allt går nu helt av sig själv för 

första gången. Nu när företaget Filippa K växer så pass fort är det viktigt för framtiden att de 

lyckas parera växtvärkskurvor, detta är något som de måste vara ständigt medvetna om för att 

fortsätta expandera och överleva på marknaden. 

 

4.1.3 Marknadsföringsstrategier 
 

Marknadsföringen är otroligt viktig för ett företag som Filippa K. Varumärket anser att deras 
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största marknadsföringspelare just nu är deras butiker. Varje butik är specialinredd för att 

kunderna ska få den rätta Filippa K-känslan och har dessutom exklusiva butiksbilder som är 

anpassade i både motiv och format till varje enskild butik. Även hos de så kallade shop and shop 

som har Filippa K-kläder är det viktigt att varumärket skyltar och syns på rätt sätt och nära rätt 

typ av varumärke.  

 

Marknadsföringsmaterial i form av kort och kataloger skickas flera gånger per år till 

återförsäljare och de kunder som finns med i kunddatabasen.  

 

Filippa K lägger mycket vikt och energi på att synas på rätt plats i rätt tid. Man väljer att 

marknadsföra sig i media av exklusivare slag som stämmer bra överens med vad varumärket vill 

förmedla. De vill att annonsen ska framhäva det jobb som lagts ner vid framtagningen av bilder 

och material. Att annonsen publiceras med högsta bildkvalitet är av största vikt och värdet i 

annonsen ska framhävas. Det är av stor vikt att varumärket utstrålar en trovärdighet vilket görs 

till stor del med hjälp av rätt medieval. Det skulle exempelvis inte vara trovärdigt om de valde att 

annonsera i Aftonbladet eller liknande veckopress.  

 

Filippa K’s marknadsföring sker centralt och är densamma för alla länder. Företaget är väl 

medvetet om att klimaten är olika i de länder de verkar men trots detta väljer de att använda sig 

av samma typ av marknadsföring än så länge. Detta kan komma att förändras längre fram 

beroende på hur varumärket växer och tar sig fram utomlands.  

 

Just nu marknadsför sig inte Filippa K i Sverige offentligt i någon form av tryckt media. Det är 

endast återförsäljare och de kunder som finns med i kunddatabasen som får ta del av det 

marknadsföringsmaterial i form av kort och kataloger som producerats. Däremot görs 

marknadsföring internationellt i noga utvalda tidningar. Det är främst tidningar som kommer ut 

högst en gång i månaden och som därmed ligger framme under en längre tid och som bläddras i 

som företaget främst vill synas i.  

 

Olika typer av event är ingenting som Filippa K lägger ner mycket energi på. Den enda typer av 

event som är aktuellt nu är de visningar företaget har före varje säsong, alltså två gånger per år.  
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4.1.4 Relationsbyggande förhållande 
 

Betydelsen av relationsmarknadsföringen har med åren blivit allt viktigare för Filippa K. 

Företaget satsar på långsiktiga relationer med så få personer som möjligt. Man jobbar efter mottot 

”ju färre kockar, desto bättre soppa”. Med detta menas att de vill ha väldigt nära relationer till alla 

samarbetspartners. De jobbar exempelvis med interna fotografer och en intern reklambyrå. På 

detta sätt slipper de arbeta genom flera filter och kan på så vis lättare framhäva den speciella 

känslan. Kläderna ska tala det tydliga Filippa K-språket utan en massa onödiga extra tillbehör och 

detaljer. Det är viktigt att de hittar rätt kamrater att leka med. Alla partners måste tillföra något 

samtidigt som Filippa K tillför något till dem. Det handlar om ett utbyte, om att ge och ta.  

 

Agenter och distributörer är extremt viktiga. Att man hos återförsäljare hamnar på rätt ställe i 

butikerna är av huvudprioritet, här måste agenterna göra ett toppenjobb för att visa så mycket det 

går av varumärket. I och med internationaliseringen jobbar varumärket extra hårt med att hitta 

rätt agenter för att nå ut till omvärlden och nya marknader på rätt sätt. Fungerar inte detta 

samarbete finns stor risk att varumärket inte lyckas när det tar sig an främmande marknader. För 

Filippa K’s del gäller det att se till att alltid leverera sina plagg i tid. Det blir inte särskilt lyckat 

om en jacka som ska säljas i november kommer in först i mars, då är den jackans försäljningstid 

förbi. Det är här viktigt att ha bra samarbete med fabriker och övriga inblandade i framtagning av 

plagg. Alla måste vara pålitliga och lägga ner all energi på att göra allt på bästa sätt och i rätt tid.  

 

Butikspersonalen är Filippa K’s ansikte utåt och det är de som jobbar i butikerna som är de 

främsta varumärkesbärarna. Detta medför att Filippa K lägger stor vikt vid att ha en välutbildad 

och kunnig personal som kan ge kunderna bästa möjliga service. För att uppnå detta hålls 

seminarier för samtliga inom företaget en gång per år där alla får lära sig mer om företaget, 

kläderna, materialet med mera. För att motivera personalen att sälja mera och ge en god service 

anordnar huvudkontoret interna säljtävlingar som innefattar samtliga butiker.  

Butiksundersökningar som gjorts visar, enligt Caroline Eriksson, att Filippa K ligger högt upp vid 

personalservice och utbildning.  

 

Varumärket har valt att göra en speciell kunddatabas för de kunder som vill ha kataloger 
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hemskickade och extra information från Filippa K. Alla som vill kan välja att gå med i 

kunddatabasen och denna består främst av lojala kunder som handlar mycket på Filippa K. 

Kunddatabasen består just nu av 10 000 namn vilka får utskickade kataloger och andra 

inbjudningar. Företaget skulle aldrig välja att ha ett kundklubbkort med någon form av 

poängsamling eftersom detta skulle, enligt dem, förstöra deras image. De kunder som väljer att 

handla mycket kan istället få extra service och kanske en gratis skjorta till en uppsättning kostym 

eller liknande.  

 

Filippa K anser att den interna marknadsföringen är något som alltid kan förbättras. Något som 

de lägger stor vikt och lyckas bra med är att hålla informationsvägarna korta. De vill jobba bort 

alla former av filter och att kommunikationen ska ske så direkt som möjligt. Caroline tror att alla 

som jobbar inom företaget på olika nivåer har olika syn på hur detta fungerar. De som jobbar på 

en högre nivå har en syn på den interna marknadsföringen, medan en som jobbar i butiken har en 

annan syn. Detta är något som är svårt att ha kontroll över, men som man försöker göra så bra 

som möjligt.  

 
4.1.5 Kundundersökning 
 

Kundundersökningen på Filippa K’s kunder utfördes med hjälp av ett utformat enkätformulär på 

25 personer som precis genomfört ett köp i deras konceptbutik på Grev Turegatan i Stockholm. 

Se enkätformulär som bilaga 2. De svarandes åldersfördelning redovisas i figur 4.1. 

 

Åldersfördelning bland de svarande

15-20 år, 16%
21-30 år, 48%
31-40 år, 28%
41-60 år, 8%

 
Figur 4.1 Åldersfördelning bland de svarande 
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Var det första gången du handlade hos Filippa K?
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Figur 4.2 Förstagångsköpare 

 

Anledning till kundernas köp 
 

De flesta av kunderna köpte varor från Filippa K för att de har snygga kläder. Några angav att de 

gillar stilen och anser det vara en fördel att de undviker stora loggor. Kvalitén är viktig samt att 

priset håller en överkomlig nivå.  

 

Hur ofta handlar du på Filippa K?
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Figur 4.3 Köpfrekvensen hos kunderna 
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Tror du att du kommer handla Filippa K-produkter 
igen?
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Figur 4.4 Återköpsmöjligheten hos kunderna 

 
Faktorer för att få kunderna att göra återköp  
 

Det som får kunderna i undersökningen att återkomma till Filippa K är om de gör produkter med 

bra utformning, det vill säga plaggens utseende. Kvalitet är något som många prioriterar och som 

leder till återköp vilket även utbudet i butiken gör. Någon enstaka menar att det handlar om 

pengar och att servicen i butik kan få dem att köpa produkter från Filippa K igen.  

 

Hade du planerat detta inköp?
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Figur 4.5 Planerat inköp 
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Hur pass engagerad kände du dig vid köpet?
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Figur 4.6 Engagemangsnivån vid köp 
 

Varumärket Filippa K enligt kunderna 
 

Varumärket Filippa K står för stilrenhet och enkelhet enligt största delen av kunderna i 

undersökningen. Kvalitet och en tidlös design är andra faktorer som associeras till Filippa K som 

även får ett omdöme som trendmedvetna med en bra service. 

 

Är det viktigt att du kan identifiera dig med vad 
varumärket står för?
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Figur 4.7 Vikten av att identifiera sig med varumärket 
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Är du nöjd med butikspersonalens service vid 
köpet?
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Figur 4.8 Nöjda kunder av butikspersonalens service 

 
4.2 Tiger of Sweden 
 
För att få mer ingående data om Tiger of Sweden gjordes en djupintervju per telefon med David 

Thunmarker, marknadschef på Tiger of Sweden. Han är utbildad på Handelshögskolan i 

Göteborg och har tidigare jobbat som managementkonsult med hantering av bland annat 

affärsstrategier. David har jobbat som marknadschef på Tiger i två år och drivs av att jobba med 

ett livsstilsvarumärke som är inne i en oerhörd expanderingsfas, i synnerhet internationellt sett. 

Följande fakta som redovisas kommer från intervjun med David Thunmarker. 
 
4.2.1 Företagsfakta 

 

Tiger of Sweden grundades 1903 i Uddevalla av skräddaren Markus Schwartzman och Hjalmar 

Nordström, och var då ett klassiskt herrkonfektionsmärke. Fram till 90-talet, efter många upp- 

och nergångar, utgjordes produktionen främst av kostymer. År 1993 köptes det förknippade 

”gubbvarumärket” upp och ändrade målgrupp och karaktär. Under en tid då kostymmodet var 

totalt ute lyckades det nya varumärket rikta sig mot en ny yngre mer trendmedveten målgrupp. 

Trenden att använda en t-shirt under kostymen skapade ett populärt herrmode och företaget har 

ända sedan sin nya inriktning expanderat stort. Tillväxten de första tio åren efter 1993 uppgick till 

25-30% per år, medan de två senaste åren har haft en tillväxttakt på 40% per år. 1996 utvecklades 

den första damkollektionen och år 2000 lanserades den något mer avvikande och busiga 
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jeanskollektionen när denimtrenden blev aktuell. Idag finns Tiger i Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, Holland, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Kanada. 

 

Tiger of Swedens hjärta handlar om: 

 

”Vår starka konfektionstradition, ett stilfullt löfte om sex, en arena för kreativa 

passionerade talangfulla medarbetare. Genom detta skall vi uppfylla våra kunders 

förväntningar på vårt varumärke.” 

 

4.2.2 Varumärket 
 

Varumärket Tiger of Sweden är ett livsstilsvarumärke och har en gedigen skräddar- och 

konfektionstradition, främst i form av kostymframtagning. Produkterna görs med en speciell bas 

och den så kallade Tiger-siluetten. Den uttrycker sig genom en smal figurnära siluett med hög 

trendgrad och är välskräddat producerad. Framställarna ställer höga krav på tygkvaliteten vilket 

sätter sin prägel på klädernas utformning.  

 

Sedan 1993 när nya Tiger bildades blev varumärket ett mer konceptvarumärke. Tiger skulle 

fortsätta att göra kostymer men i stället för att göra businesskostymer så skulle Tiger göra 

rock´n´roll-kostymer. Tiger myntade internt uttrycket ”no-tie-suite” vilket betyder att man skulle 

kunna bära alla kostymer utan slips vilket var mycket främmande från 80-talets yuippe-era. Man 

sa också att snittet på alla kavajerna skulle vara så skarpa att de kunde bäras till jeans. Looken 

skulle vara lite rockigare och lite sexigare. Det var då man utvecklade trenden att bara ha en t-

shirt under kostymen vilket innebar en stor revolution på den tiden då business- och 

kostymmodet var i stort sett helt ute. Tidigare var användandet av kostymer förknippat med dyr 

italiensk herrekipering, men med den nya trenden som infördes av Tiger så sattes plagget in i ett 

helt annat sammanhang. Genom en ny återförsäljarstruktur i Sverige med butiker med så kallade 

multibrands, kopplades varumärket Tiger inte direkt samman med vad det traditionellt sett 

förknippats med. Företaget riktade sig nu mot en yngre coolare målgrupp vilka nåddes genom 

multibrand-butikerna vilket var modernare butiker för ung konfektion.  Det typiska för dessa 

butiker innebar att de genom sina varumärken laddade butiken med önskvärda värden vilket blev 
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en ny trend i återförsäljarledet.  

 

Idag består varumärket Tiger av tre kollektioner; Herr, dam och jeans. Av den totala kollektionen 

utgörs herr av 50%, dam av 25% och jeans av 25%  Dessutom har Tiger licensprodukter som 

skor, bälten, glasögon (sol- och optikglasögon), slipsar, väskor och snart även underwear för herr. 

 

Målgruppen för Tiger idag kan sägas bestå av två ytterligheter. Den ena handlar mer produkter än 

varumärken. Dessa personer kanske har ett par dyra exklusiva skor samtidigt som en second hand 

t-shirt används. Den här typen är väldigt varumärkesotrogen då den plockar mer plagg för 

utseendets skull. Trots att denna del av målgruppen inte är särskilt lojala mot varumärket betyder 

de mycket för den framhävda modegraden av Tiger. Då dessa främst köper produkter i 

kollektionerna med hög trendgrad, drivs varumärket hela tiden framåt och det blir mer intressant 

att utveckla. Varumärket är någonting som består hela tiden men som ständigt måste underhållas, 

däribland genom att hålla en hög modegrad vilket gör varumärket spetsigare. Den andra 

ytterligheten hos målgruppen är de som utför behovshandel. De kanske har ett jobb som kräver 

ett dressat mode men som samtidigt inte vill se ut som en gubbe eller tant. Dessa utgör en otrolig 

volym av målgruppen. Med tanke på att Tigers målgrupp sträcker sig åt så olika håll är det svårt 

att peka ut några direkta konkurrenter för hela kollektionen, menar David. Beroende på vilka 

delar som plockas ut ur sortimentet samt om man syftar på den svenska eller internationella 

marknaden, så kan man lättare peka ut specifika konkurrenter. Rent generellt sett kan varumärken 

som Paul Smith, Hugo, Dolce & Gabbana nämnas på den internationella marknaden medan i 

Sverige ses J. Lindeberg och Filippa K som konkurrenter till Tiger. Branschen är tuff med 

knivskarp konkurrens. Enligt David handlar det ständigt om en balans mellan att gasa och bromsa 

för att överleva på en så fluktuerande marknad. 

 

Varumärket betyder i stort sett allt, enligt David. Företaget bygger upp ett premiumvarumärke 

som kunden betalar ett premiumpris för. Det är viktigt för Tiger-personen att känna sig ballast 

och läckrast i baren. En typisk kund är en storstadsperson med samma mentalitet som jobbar 

mycket, bryr sig om sin hälsa och är medveten om vilka nattklubbar personen går ut på. Genom 

sina Tiger-kläder uttrycker denne sin sociala och sexuella status. Företaget jobbar för att 

varumärket ska förknippas med hög kvalitet, glimten i ögat och sin överraskande siluett. 
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Profileringen är viktig att den sker på ett konsekvent sätt, oavsett i vilken riktning. Svårigheten 

ligger i att vara bred och att man överlever rent kommersiellt, samtidigt som man behåller sin 

trovärdighet. Man kan inte synas överallt samtidigt som man fortfarande håller sig attraktiv, anser 

David. Det gäller att våga utmana och inte bli för slentrianmässig. Det handlar om att lilla Tiger 

slåss mot de stora drakarna. 

 
4.2.3 Marknadsföringsstrategier 
 

Att göra reklam för sitt varumärke mot konsumenter har inte alltid varit av största betydelse för 

Tiger under dess levnadstid. Inte förrän år 2000 satte marknadsföringen igång på riktigt mot 

slutkonsument genom reklamannonsering i modemagasin. Innan dess, från 1993, ville företaget 

främst synas tillsammans med personer som var socialt tongivande i sina olika sammanhang och 

typiska Tiger-människor. Det gjordes påkostade PR-plåtningar och kampanjer med allt från 

gallerister, ballerinor, pop- och rockartister, människor inom finans med flera. Det var särskilt 

viktigt att använda sig av personer som lyckats internationellt eftersom Tiger hade som tanke att 

en gång i framtiden bli ett internationellt modeföretag. Detta gav oerhörd kredabilitet i 

återförsäljarled men blev även omtyckt i press. Sättet att arbeta upp varumärket genom den här 

taktiken gjorde att varumärket fick ett betydelsefullt förtroende.  Det blev coolt och ”creddigt” att 

ha rock´n´roll kostym. 

 

För Tiger handlar det om att synas vid rätt sammanhang för att profilera sig som de vill och för 

att få kunden att känna sig speciell. En av strategierna för att marknadsföra varumärket Tiger är 

att klä opinionsbildande personer som folk ser upp till och som därmed stärker varumärket. Att 

synas på, för Tiger rätt och önskvärda, nattklubbar har även det betydelse för att profilera 

varumärket.  

 

Förutom de nämnda typerna av samarbeten och sponsringsmetoder så utgör imageannonsering en 

stor del av marknadsföringsaktiviteterna, främst i form av annonsering i diverse modemagasin. 

Med tanke på den internationella expandering som sker inom företaget så läggs stor vikt vid den 

internationella pressen, närmare 75% av annonseringen sker i press som distribueras på 

internationell mark och de resterande 25% sker lokalt i skandinaviska modemagasin. 
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Annonsering till återförsäljare utgör en typ av taktisk marknadsföring vilket görs med hjälp av så 

kallade look-book bilder (Catwalkbilder) eller imageannonser. En trend som dock David betonar 

innebär att det har blivit allt svårare att komma igenom allt reklambrus och nå igenom till kunder 

idag. Detta har medfört att man fokuserar allt mindre på annonsering eftersom den har desto lägre 

genomslagskraft. Denna form av marknadsföring särskiljer inte en på samma sätt nuförtiden. 

Trenden går mot att allt mer liknar varandra vilket gör det svårare för företag att göra sig synliga. 

Därför försöker Tiger välja bort mycket olika marknadsföringsvägar och istället gå in mer på 

djupet med vissa marknadsföringsstrategier. Sponsring, events och samarbeten har därför blivit 

viktigare att satsa på då det ger bättre kredabilitet för varumärket. För företagets konkurrenskraft 

är det av stor betydelse att inse att man inte kan synas överallt, dels på grund av ekonomiska skäl 

men även med anledning av att man då som varumärke lätt uppfattas som utspädd och tappar 

fokus.  

 

Events tar sig uttryck i att företaget väljer att synas och medverka på modemässor, fester och 

modevisningar vilka även de är en viktig del i företagets marknadsföring. Dessa är ett sätt att 

vitalisera och förkroppsliga varumärket då det syns i önskade sammanhang. Modemässor, vilket 

främst sker internationellt, riktar sig främst mot återförsäljare och potentiella kunder men har 

även en oerhört viktig och betydelsefull PR-funktion externt, men utgör även ett sätt att 

kommunicera internt i företaget. Tiger har fyra kollektioner per år; vår 1, vår 2, höst 1 och höst 2. 

Medan butikerna säljer exempelvis vår 2 så är säljarna samtidigt igång med att sälja in höst 2 till 

återförsäljarna. En annan PR-aktivitet som företaget använder sig av utgörs av de 

produktkataloger/look books som kommer ut där säsongens kollektioner visas upp. Målgruppen 

för dessa är primärt modepress och stylister men de exponeras även för slutkonsumenter och 

andra berörda parter. Kring utgivningen anordnas även pressdagar för att pressen i tid ska få ta 

del av kommande kollektioner. 

 

4.2.4 Relationsbyggande förhållande 
 

Det är människor och passioner som gör vad varumärket Tiger är idag, menar David. Företaget 

lägger stor vikt vid att anställa personer som verkar integrerande, är talangfulla medarbetare med 

båda fötterna på jorden. Det är viktigt hur de anställda uppför och beter sig då de också är med 
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och skapar bilden av hur varumärket uppfattas. Det är säljaren som sätter ramarna för vad kunden 

kan komma att köpa, därför är utbildning av personalen viktig. Det är många led med allt från 

designers, inköpare, ekonomer och säljare vilket gör det betydelsefullt att kommunikationen sker 

kontinuerligt inom företaget. Med anledning av alla dessa led är det lätt att informationen och 

budskapet som man vill förmedla, förvanskas på något plan. Därför är det av stor betydelse att gå 

ut och missionera och profilera vad Tiger står för och vad säsongen innehåller. Men det är en svår 

uppgift att informera om någonting som känns självklart, det är väldigt lätt att bli hemmablind 

och glömma bort att marknadsföra internt inom företaget, menar David. För att integrera de 

butiksanställda i företagets visioner och tänkande, så låter företaget medarbetarna vara med vid 

inköp, designers presenterar kollektionen, Visual Merchandisers skickas ut till butiker för att 

informera om vad kollektionen står för och visar hur kläderna ska hängas i butik samt hur 

dockskyltningen kan se ut. Det är viktigt för Tiger att lyckas bygga upp ett starkt designteam som 

sedan på ett informativt sätt kan förmedla vad kläderna ska stå för. Workshops kring varumärket 

är något som emellanåt arrangeras vilka visar och förmedlar företagets visioner och beskriver hur 

dessa uppnås. En annan typ av aktiv internmarknadsföring utgörs av presentationer av 

reklamkampanjer som går igenom varför de ser ut som den gör samt förklarar vilka värden som 

ska förmedlas. 

 

Att skapa en relation till både återförsäljare och slutkonsument är en viktig bit för företaget. 

Säljarna lägger stor vikt vid att skapa långsiktiga relationer med återförsäljarna medan 

slutkonsumenten främst nås genom de egna konceptbutikerna. Att ständigt ha kontakt med sina 

kunder utgör en grund för att skapa långsiktiga relationer. Företaget satsar på att ingå långvariga 

förhållanden med sina återförsäljare vilket visar sig i att båda parterna bildar starka koncept 

tillsammans. Många av dagens återförsäljare till Tiger har de arbetat med under en lång tid och 

det har i många fall visat sig att de ömsesidigt har växt med varandra.  

 

I konceptbutikerna finns det kundregister genom vilka erbjudanden skickas ut samt information 

om när nästkommande kollektioner anländer och vad de innehåller. Nyligen uppförde företaget 

”Tiger Social Club” som innebär att allt från samarbetspartners till slutkunder bjuds in för en 

exklusiv genomgång av kommande händelser. Att få en pre-vue av vad som komma skall och 

information om speciella happenings, gör att kunden och viktiga samarbetspartners känner sig 
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speciella och utvalda. Detta är en grundläggande del, att få kunden att känna sig unik, för att 

knyta den närmre sig vilket förhoppningsvis gör att den kommer tillbaka och handlar.  

 

Det finns inget bättre än att skapa lojala kunder, anser David. Det är dessa som pratar gott om 

varumärket, fungerar som ambassadörer och som gör marknadsföring för varumärket. Det är 

viktigt för företaget att de primerar de som handlar mycket och är ambassadörer för Tiger på 

olika sätt. Det gäller att få dessa att känna sig unika och utvalda genom bland annat att låta dem 

få ta del av nyheter före andra. Vikten ligger vid att Tiger ska uppfattas som ett coolt varumärke 

som överträffar förväntningarna vilket man hoppas på leder till lojala kunder.   

 

4.2.5 Kundundersökning 
 

Kundundersökningen på kunderna hos Tiger of Sweden utfördes utanför deras butik på 

Jakobsbergsgatan i Stockholm. 25 personer som precis genomfört ett köp i butiken valdes att 

utföra enkätundersökningen. Se enkätformulär som bilaga 2. De svarandes åldersfördelning 

illustreras i figur 4.9 nedan. 

 

Åldersfördelningen bland de svarande

15-20 år, 52%
21-30 år, 44%
31-40 år, 4%
41-60 år, 0%

 
Figur 4.9 Åldersfördelningen bland de svarande 
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Var det första gången du handlade på Tiger of 
Sweden?
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Figur 4.10 Förstagångsköpare 

 

Anledning till kundernas köp 
 

Majoriteten av kunderna som köpte varor från Tiger of Sweden ansåg anledningen vara att 

plagget var fint och att de gör snygga kläder. Några få valde att köpa där då de ansåg att 

varumärket ligger högt i mode- och trendgrad eller att varumärket/loggan är snygg. Enstaka 

kunder köpte produkten från Tiger of Sweden tack vare god kvalitet och tidigare erfarenhet. 

 

Hur ofta handlar du på Tiger of Sweden?
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Figur 4.11 Köpfrekvensen hos kunderna 
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Tror du att du kommer handla Tiger of Sweden-
produkter igen?
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Figur 4.12 Återköpsmöjligheten hos kunderna 

 

Faktorer för att få kunderna att göra återköp  
 

De faktorer som skulle få de allra flesta av de tillfrågade att återkomma och köpa produkter från 

varumärket Tiger of Sweden var utformningen/modellen på plaggen, om de fortsätter som de gör 

och producerar fina kläder. Några ansåg att priset på plaggen och deras ekonomi kunde komma 

att påverka framtida köp. Kvaliteten var även det något som skulle få kunder att återkomma, här 

ansåg vissa att det krävdes ökad kvalitet medan andra var nöjda med den kvalitet som gavs.   

 

Hade du planerat detta inköp?
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Figur 4.13 Planerat inköp 
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Hur pass engagerad kände du dig vid köpet?
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Figur 4.14 Engagemangsnivån vid köp 
 

Varumärket Tiger of Sweden enligt kunderna 
 

Enligt undersökningen ansåg största delen av kunderna att Tiger of Sweden står för svenskt mode 

och kvalitet. Här framkom även svar som stil, trend och arbetskläder. Ett par ansåg att Tiger of 

Sweden vara ett nytänkande varumärke med nya idéer och ungefär lika många svarade att de inte 

hade en aning om vad varumärket står för.  

 

Är det viktigt att du kan identifiera dig med 
varumärket?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ja Nej

 
Figur 4.15 Vikten av att identifiera sig med varumärket 
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Är du nöjd med butikspersonalens service vid 
köpet?
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 Figur 4.16 Nöjda kunder av butikspersonalens service 

 

4.3 Gant 
 

Information som inhämtades om företaget Gant gjordes delvis från deras hemsida. Den 

huvudsakliga datainsamlingen skedde däremot från intervju med Henrik Fischer, Director of 

Operations, på Gants huvudkontor i Stockholm. Han är i grunden ekonom med en påbyggd 

marknadsutbildning och har jobbat på Gant i 15 år inom områdena marknadsföring och 

försäljning. 

 
4.3.1 Företagsfakta 
 

Gant grundades i USA år 1914 av Bernard Gant. Företaget var länge framgångsrikt i USA och på 

1980-talet ville ägaren att varumärket skulle sprida sig utanför USAs gränser. Ett svenskt företag, 

Pyramid Sportswear, fick licens att tillverka och designa en kollektion som skulle bli 

internationell vilket ledde till att kollektionen breddades. Efter en tid överträffade det 

internationella Gant dess amerikanska motsvarighet och år 1999 förvärvade det svenska teamet 

varumärket Gant från den amerikanska ägaren.   

 
Affärsidén idag lyder som följer:  
 

“To sell premium lifestyle products of high quality from the house of GANT.” 
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Idag är det fusionen mellan ”det goda livet på den amerikanska östkusten” och den sofistikerade 

europeiska finessen som formar varumärket Gant.  Nyckelord är integritet, finess, karaktär, 

förståelse och optimism. Detta sammanfattar allt som Gant står för och skapar. Varumärket ses 

idag som ett livsstilsmärke för både män och kvinnor som gör moderna sportkläder vilka 

innefattar trender med ändå behåller det klassiska. 

 

Gant finns nu etablerat i 55 länder runt om i världen med 181 butiker. (www.gant.com, 2005-04-

15) 

 
4.3.2 Varumärket 
 

Varumärket Gant står för livsstil. Mycket livsstil och lite produkt anser Henrik Fischer. 

Varumärket är gediget och har funnits väldigt längre, men för fyra år sedan valde man att på 

allvar satsa på förändring och utveckling. Varumärket ses allmänt som ett klassisk amerikansk 

varumärke med en europeisk touch som ofta förknippas med sport. I och med förändringen ville 

man behålla rötterna och samtidigt föryngra varumärket genom att använda ett helt annat språk 

och en annan kommunikation. I och med denna förändring har det även vuxit fram flera nya 

områden, bland annat dam, boys och licensprodukter som home (heminredning), doft, skor, 

glasögon och klockor. Motiveringen till denna förändring är att det inte går att följa samma 

generation genom hela livet, då försvinner varumärket i och med att de personer som köper det 

blir äldre.  

 

Företaget tror att kunderna ser på Gant som ett varumärke som gör schyssta bra kläder med bra 

kvalitet. Det är även på detta sätt man vill att kunderna ska se dem, men om några år hoppas Gant 

att den nya inriktningen gett resultat och att man når ut till en yngre målgrupp. Eftersom 

varumärket lanserades senare i andra länder än i Sverige har varumärket en annan image där. Här 

ses man som tuffare och trendigare och attraherar en helt annan målgrupp.  

 

För att stärka sitt varumärke har Gant ett långsiktstänkande. Det är viktigt att sätta upp 

långsiktiga klara mål och satsa på dem till hundra procent för att lyckas. När man är på väg mot 

målen gäller det att ha tålamod och våga vänta på att resultat ska komma.  
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De kunder varumärket vill nå ut till ska vara 30 nånting mentalt enligt Fischer. Det spelar ingen 

roll om det är en 15-åring som känner sig som 30 eller om en 70-åring känner sig som 35, alla 

som kan identifiera sig med varumärket är potentiella köpare. Gant har just nu, enligt Fischer, två 

olika typer av kunder. Den första är en man runt 55 år som har stadig inkomst och antagligen ett 

eller två barn som minst ett av dem har flyttat hemifrån. Kund nummer två är unga akademiker 

boende i större städer. De pluggar på högskola eller universitet, kanske har jobbat i något år och 

precis köpt sin första egna lägenhet. Dessa två kundprofiler kan ofta kännas begränsande med 

tanke på Gants förnyade varumärke. Helst vill de blanda kunder mellan fjorton och åttio, både 

tjejer och killar. Gant vill vara ett varumärke som har någonting för alla.  

 

Varumärket arbetar mycket på att bli identifierat med olika sporter eftersom mycket av kläderna 

som produceras ligger inom sportgenren. De sporter som den typiska Gant personen ses hålla på 

med är golf, segling och på senare tid även ridning. Man vill därför gärna kopplas ihop med dessa 

sporter och genomför därför en hel del sponsring.  

 

4.3.3 Marknadsföringsstrategier 
 

Genom att varumärket Gant är inne i en förändringsfas och har valt att ta in flera nya områden är 

marknadsföringen oerhört viktig. Man måste komma ut med det ”nya” Gant och tydligt visa vilka 

man vill vara. Tack vare det större och bredare Gant har marknadsföringskanalerna ökat mycket i 

bredd och företaget har fler alternativa marknadsföringsvägar.  

 

Gant’s marknadsföring utgår idag från fyra olika ben. Den största och viktigaste enligt dem är 

CDM-delen. Här ingår all form av databashantering, alltifrån kunddatabas till adresser inom 

samtliga segment. Det är genom denna typ av marknadsföring som Gant når ut mest effektivt till 

dem man vill och man väljer därför att lägga mest energi och pengar just här. Den näst största 

delen är allt som görs inom print. Detta utgör annonsering i tidningar, magasin och tidskrifter. 

Man väljer att nischa sig och bredda segmentet genom att marknadsföra sig olika i olika typer av 

tidningar. Herrkollektionen marknadsförs exempelvis i Café, damkollektionen i Elle och 

inredning i Interiör. Det är av största vikt att företaget får annonsera i den del av tidningen som 
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önskas, vilken vanligtvis är bland de första sidorna eftersom de flesta som läser uppmärksammar 

annonser mindre i slutet av tidningen. Det är svårt att nå igenom det så kallade surret om man, 

som Gant, inte gör speciellt utmärkande marknadsföring. Företaget väljer även att visa sig i så 

kallade dagspresstidningar, exempelvis Dagens Industri. Det tredje marknadsföringsbenet är 

marknadsföringen som sker mot press. Här är utlåning av klädesplagg det mest väsentliga vilket 

är en viktig del för att nå ut med nya kollektioner till allmänheten. Även pressreleaser och 

förhållande till journalister ligger under detta ben. Gant arbetar med många olika typer av event, 

vilket är det fjärde benet. Man vill synas i stora event som varumärket vill förknippas med, detta 

ligger ofta inom sporterna golf och segling. Förra året var man exempelvis huvudsponsor till den 

stora seglingstävlingen Gotland Runt.  

 

Utvecklingen som Gant genomför nu gör att all marknadsföring tagit en helt ny form. Man riktar 

sig mot en yngre målgrupp och betydligt bredare målgrupp. I och med detta är det viktigt att Gant 

är försiktiga och tar utvecklingen steg för steg så att de inte glömmer bort den befintliga 

målgruppen så att dem inte känner igen sitt Gant. Man vill behålla den befintliga målgruppen 

samtidigt som man vill locka en ny målgrupp till sitt livsstilsmärke. 

 

Något som prioriteras i och genomsyrar all marknadsföring är den exklusiva livsstilen. Gant tar 

fram fyra stycken kataloger varje år som ska skickas ut till samtliga intressenter, kunderna i 

databasen och återförsäljare. Denna katalog är en viktig förmedlare av Gant livsstilen och  det är 

här fokusen ligger, inte på själva kläderna i katalogen. 

 

En viktig länk i marknadsföringskedjan är Gant-butiken. Det är här intresset, begäret och behovet 

leder till köp. Gant-butiken fyller flera viktiga funktioner. Först och främst säkrar Gant-butikens 

koncept en genuin Gantlivsstilsupplevelse. Belägna på noga utvalda platser har Gant-butikerna en 

viktig orsak till varumärkeskännedomen. Alla Gant-butiker har ett specifikt interiör design 

koncept för att kommunicera Gant’s livsstil på rätt sätt. Alla butiker ska ingå under 

butikskonceptet, men trots detta ska alla även ha en egen unik känsla, vilket är viktigt i skapandet 

av butikens koncept.  

 

Den internationella marknadsföringen skiljer sig mycket från den svenska. Faktum är att Gant 
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väljer att använda olika marknadsföring i samtliga länder där de är aktiva. De som är sysselsatta 

med marknadsföringen världen över har en gemensam informationsbas med olika typer av Gant-

bilder som kan förfogas över. På så vis förmedlas samma bild av varumärket men anpassat till 

den enskilda marknaden. Man anpassar både kollektioner och kommunikation till andra klimat 

och kulturer. Katalogen som skickas ut till kunddatabasen och återförsäljarna ska däremot passa 

in överallt då den ser likadan ut vart man än vänder sig. Urvalet i kollektionerna måste vara brett 

och nischat, men trenderna är i stort sett de samma i alla länder. 

 

4.3.4 Relationsbyggande förhållande 
 

Kulturen i företaget har stor betydelse för hur varumärket arbetas fram internt inom företaget men 

även hur det uppfattas externt av andra i omgivningen. Alla inom företaget, oavsett funktion, är 

varumärkesbärare vilket kan innebära att de inte kan bete sig hur som helst utan att det påverkar 

uppfattningen av varumärket. Det gäller att skapa en förståelse bland all personal för vad 

varumärket står för, speciellt vid en förändring som nu sker hos Gant. För att hålla upp den här 

förståelsen mellan alla inblandade parter är Gant måna om att arbeta med leverantörer på lång 

sikt. Det unika för Gant är att de jobbar med en affärsmodell som innefattas av att samarbete sker 

med partners i respektive land som var och en bygger upp sin egen struktur med både köpare och 

varor. 

 

För att kommunicera med medarbetarna inom Gant sker kontinuerliga säljutbildningar och andra 

utbildningsprogram för att alla ska förstå företagets visioner, hur dessa ska förmedlas samt för att 

knyta de anställda närmare varumärket. Distansen till de som arbetar i butik är något mer påtaglig 

än mellan de som jobbar på kontoret. Detta är viktigt att i möjligaste mån minimera. 

Personalomsättningen bland butikerna är högre vilket är svårt att undvika och därför är det av 

betydelse för företaget att inte använda tänket "vi och dem", utan fungera och agera som ett 

gemensamt team.  

 

Ett av budskapen från företagets sida till butikspersonalen är att inte pusha på kunden att köpa. 

Detta innebär att man inte ska skapa någon trafik eller några erbjudanden i butik på det sätt som 

de stora klädkedjorna gör. Företaget kan däremot uppmana butikspersonalen till merförsäljning 
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när kunden redan är inställd på köp. Målgruppen, som till största delen består av män, shoppar 

relativt sällan, men vid dessa tillfällena i större volymer och har börjat på ett mer medvetet plan 

intressera sig för att klä sig. Det är till denna målgrupp inte svårt att till exempel sälja ett par 

kalsonger vid ett köp. Men den viktigaste biten trots allt handlar om relationen med kunden. 

Eftersom man inte har samma kontroll på kunden som de stora klädkedjorna har, till exempel i 

form av klubbkort, så ser kommunikationen annorlunda ut. Det är genom utbildningarna som 

butikspersonalen ges information hur detta kan ske. Alla anställda i de olika länderna som Gant 

finns i ses kontinuerligt för diverse utbildningar och presentationer av projekt. Grundläggande för 

att alla inom företaget ska vara medvetna om vad som händer är att ständig kontakt hålls. Detta 

skapar dels ökad förståelse men ger även en trevlig stund för alla medarbetare.  

 

Lojala kunder är något som Henrik menar att Gant ständigt strävar efter att skapa, direkt eller 

indirekt. Han tror även att företaget har lyckat skaffa sig många lojala kunder. En viktig del i 

konceptet handlar om att inte kommunicera genom priser för att skapa lojalitet. Långsiktigheten i 

relationen kan bland uppnås genom att bygga varumärket kring en livsstil, som golf, segling och 

till viss del ridning i Gants fall. Katalogerna med de olika kollektionerna är ett av sätten att 

förmedla sin livsstil. En metod att knyta kunden ännu närmre varumärket är genom de 

kunddatabaser där man kan följa kunden i den egna butiken. Kunden kan anmäla sig i butiker, på 

Internet eller till viss del genom tidningar och får genom det här registret möjligheten att få hem 

kataloger, förinbjudan till kommande events och aktiviteter. Genom att driva flera Gant-butiker 

bygger man upp en bra kunddatabas och i sin tur en givande kundrelation. Henrik betonar att det 

är viktigt att aktiviteterna innebär någonting trevligt som inte direkt behöver kopplas till 

varumärket, som exempelvis vinprovning. 

 
4.3.5 Kundundersökning  
 

Kundundersökningen på kunderna hos Gant utfördes utanför deras konceptbutik på Biblioteks-

gatan i Stockholm. Undersökningen gjordes på 25 kunder som precis genomfört ett köp i butiken. 

Se enkätformulär som bilaga 2. Åldersfördelningen bland de svarande ses i figur 4.17 nedan. 
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Åldersfördelning bland de svarande

15-20 år, 0%
21-30 år, 12%
31-40 år, 28%
41-60 år, 60%

 
Figur 4.17 Åldersfördelningen bland de svarande 

 

Figur 4.18 Förstagångsköpare 

 

Anledning till kundernas köp 
 

De flesta kunder som valt att köpa produkter från Gant anser anledningen vara fina eller snygga 

produkter. Kvaliteten hade en betydande roll enligt många samt den speciella sportiga Gant 

stilen. Några anser att de oftast köper varor på realisation då priset annars är väl högt. 
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Hur ofta handlar du på Gant?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Första gången 1-2 plagg/år 3-4 plagg/år 5 eller fler
plagg/år

 
Figur 4.19 Återköpsfrekvensen hos kunderna 
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Figur 4.20 Återköpsmöjligheten hos kunderna 

 

Faktorer för att få kunderna att göra återköp  
 

Faktorer som får kunder att göra återköp hos Gant är framförallt produkterna. Prisnivån ses även 

den som viktig samt varornas kvalitet.  
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Hade du planerat detta inköp?
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Figur 4.21 Planerat inköp 
 

Hur pass engagerad kände du dig vid köpet?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Extremt lite Extremt
mycket

  
Figur 4.22 Engagemangsnivån vid köp 

 

Varumärket Gant enligt kunderna 
 

Enligt majoriteten av kunderna står Gant för snygga kläder med bra kvalitet och en klassisk stil. 

Många förknippar varumärket med sport och ett mode för en äldre målgrupp.  
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Är det viktigt att du kan identifiera dig med vad 
varumärket står för?
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Figur 4.23 Vikten av att identifiera sig med varumärket  
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Figur 4.24 Nöjda kunder av butikspersonalens service 
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5. Analys och resultat 
 

I analysen sammankopplas empirin från respektive intervju och enkätundersökningen med de 

teorier som presenterats i teoriavsnittet. Rubrikindelningen i analysavsnittet sker på samma sätt 

som i teorikapitlet för att lättare följa med i resonemangen. Kapitlet avslutas med analysens 

resultat vilket återknyter till syftet. 

 
  
5.1 Varumärke 
5.1.1 The meaning of branding 
 

Enligt Kotler byggs ett varumärke upp med hjälp av fyra olika element vilka är; attribut, fördelar, 

värderingar och personlighet. Olika varumärken måste sedan välja vilket eller vilka av dessa 

element man väljer att lägga vikt vid beroende på vilket identitet företaget vill uppnå.  

 

Om ett företag behandlar sitt varumärke enbart som ett namn går man miste om meningen med 

varumärket, menar Kotler. Filippa K, Tiger of Sweden och Gant är alla företag som lägger stor 

vikt vid sitt varumärke och vad det förmedlar. Här handlar det inte bara om ett namn utan 

varumärket är något som för samtliga är otroligt värdefullt, det är vilka de är. Detta betyder inte 

att de har samma strategi och vill uppnå samma identitet. De fyra olika element som nämns i 

Kotlers teori används på olika sätt av de tre varumärkena.   

 

Filippa K är ett varumärke som inte lägger särskilt stor vikt vid attribut. Man väljer istället att 

prioritera fördelar och då särskilt emotionella fördelar i form av den speciella Filippa K-känslan 

samt en bra service. Varumärket står även för den fysiska fördelen kvalitet. De konsumenter som 

Filippa K attraherar är de som värderar dessa fördelar högt. Dessa personer har ofta en självbild 

som stämmer överens med varumärkets image och många vill ”bli” den unika Filippa K-

personen. Filippa K’s kunder ansåg att varumärket står för stilrenhet och enkelhet. Då detta är 

något som Filippa K vill förmedla visar det att de har lyckats bra med att nå ut med rätt 

varumärkesimage. Företaget anser att det är viktigt för lojaliteten att kunderna kan identifiera sig 
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med varumärket. Enligt kundundersökningen anser 38% att de kan identifiera sig med 

varumärket, vilket är den högsta siffran av de tre företagen.  

 

Tiger of Sweden vill med hjälp av sin speciella marknadsföring att varumärket ska associeras 

med särskilda kända Tiger-personligheter som därför blir viktiga attribut för varumärket. Detta är 

en bra form av attribut då de inte är lätta att kopiera och ta efter av andra varumärken som andra 

attribut kan vara. Utöver detta förmedlar man fördelar i form av kvalitet och en eftersträvad 

livsstil. Den speciella Tiger-livsstilen kopplas ihop med de värderingar som kunderna har, vilket 

även kvaliteten kan sägas göra. Den image som varumärket vill förmedla attraherar 

personligheter som prioriterar status och vill vara snyggast i baren, enligt dem själva. Företaget 

satsar mycket på att ses som ett spetsigt modevarumärke vilket innebär att de lägger stort värde i 

att ha ett väl trendmedvetet designteam. Tiger of Swedens kunder anser att varumärket står för 

svenskt mode och kvalitet, detta visar på att företaget har nått ut med vissa värden som man vill 

förmedla. Enligt kundundersökningen tycker inte Tiger of Swedens kunder att det är viktigt att de 

kan identifiera sig med varumärket, detta är negativt då en identifiering med varumärket gör att 

kunderna lättare blir lojala och inte väljer andra varumärken.  

 

Varumärket Gant lägger inte stor vikt vid något unikt attribut, men man vill gärna synas i 

sportsammanhang för att på så sätt dra till sig aktiva personer. Detta är ett attribut som många 

andra varumärken också kan välja att kopplas till vilken gör att Gant får det svårt att urskilja sig 

från övriga sportrelaterade varumärken. Gant är ett varumärke som framförallt vill förmedla en 

livsstil. Detta ses som en emotionell fördel, men även här kan vi se en tydlig koppling till den 

fysiska fördelen som kvalitet. De värderingar som Gant har syns tydligt i den livsstil de vill 

förmedla. En aktiv livsstil som kräver kvalitet och bra produkter. De personligheter som 

attraheras är framförallt de som vill leva som Gant-människan gör, denna kombination av livsstil 

och kvalitet förmedlar varumärkets image. Gants kunder tycker att varumärket står för kvalitet 

och en klassisk stil. Kvaliteten är önskvärd enligt företaget, men den klassiska stilen vill man i 

och med den nya inriktningen mot en yngre målgrupp komma ifrån. Att förändra ett varumärkes 

image är en process som tar tid, vilket Gant är väl medvetna om. Görs samma undersökning om 

några år blir svaret förhoppningsvis annorlunda för Gants räkning.  
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Attribut är det av de fyra elementen som skiljer de tre varumärkena mest åt. Fördelar däremot är 

något som de alla prioriterar. Den fysiska fördelen kvalitet vill samtliga bli kopplade till vilket 

leder till att de inte skiljer sig från de övriga med hjälp av detta. Kvalitet kan därför inte ge något 

av varumärkena någon fördel i konkurrens med de andra två. Det blir istället de emotionella 

fördelarna som skiljer varumärkena åt trots att dessa inte är alltför olika. Både Tiger of Sweden 

och Gant vill exempelvis förmedla en livsstil vilket gör att de står på samma nivå och attraherar 

då de som väljer den ena eller den andra livsstilen. Alla företagen har i stort sett samma 

inställning till teorins viktigaste element enligt Kotler, värderingar och personlighet. Här ligger 

den största vikten för att förmedla ett starkt varumärke och samtidigt uppnå hög kundlojalitet. 

Filippa K, Tiger of Sweden och Gant är samtliga väldigt starka varumärken vilket visar att de 

lyckas anpassa sina kunders värderingar med de fördelar de prioriterar samt hitta kunder med en 

personlighet som stämmer överens med dessa varumärkens olika image. Detta betyder inte att de 

får lojala kunder, men i och med att dessa element prioriteras, ökar chansen till det.  

 

5.1.2 Hävstångseffekten 
 

Förutom att produkter tillfredställer ett visst basbehov så avgörs konsumenters produktval av det 

mervärde de får ut av köpet, oftast i form av associationer till varumärket. Hävstångseffekten 

uppstår, enligt Normann, när det skapas värdeskapande aktiviteter hos kunden vid ett köp. Det 

handlar om att koden som uppkommer passar in på personens övriga resurser.  

 

I vår undersökning gäller för Filippa K, Tiger of Sweden och Gant att kunderna uppfattar 

produkternas fysiska utformning som den huvudsakliga orsaken till att köp har skett, vilket 

därmed utgör mervärdet som skapas. Gant bygger sitt varumärke kring en livsstil vilket 

genomsyrar allt från utformningen av produkterna, i vilka marknadsföringssammanhang 

varumärket syns vid till butikernas utseende. Det är denna stil samt produkternas kvalitet som, 

enligt vår kundundersökning, deras kunder värdesätter och associerar varumärket med vilket 

också avgör den fortsatta relationen mellan företaget och kunderna. För Tiger of Swedens del är 

även produkternas fysiska design den största anledningen till kundernas beslut för köp. Den höga 

modegraden på produkterna utgör en bidragande orsak till detta produktval för ett stort antal 

kunder, enligt vår undersökning. Enligt Tiger of Sweden ska deras kunder hävda sin sociala och 
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sexuella status genom produkterna vilket kan ses från företagets sida som varumärkets mervärde. 

Filippa K lägger stort värde på att förmedla den speciella Filippa K-känslan som genomsyras av 

konceptpersonen Filippa Kihlborg. Känslan ska finnas i allt som berör varumärket vilket visar sig 

uppskattas hos kunderna som med klar majoritet valde att köpa produkter från Filippa K på grund 

av produkternas utformning och kvalitet. Designen på butikernas interiör bidrar även den till att 

den speciella känslan framhävs vilket i sig förstärker bilden av varumärket. 

 
5.2 Relationer till kunder och anställda 
5.2.1 Relationsmarknadsföring 
 

I relationsmarknadsföring handlar det om att skapa relationer till sina kunder och andra 

intressenter för att sedan underhålla och behålla dessa på lång sikt och genom detta skapa ett 

mervärde. Kommunikationen med kunderna är interaktiv och ska ske på individnivå via 

kundanpassade medier. Ett av målen med relationsmarknadsföring innebär att skapa kundlojalitet 

och se till att den enskilde kunden handlar så mycket som möjligt.  

 

I vår undersökning har det visat sig att samtliga studerade företag värderar skapandet av 

långsiktiga kundrelationer högt. Utvecklingen har gått mot att allt mer relationsmarknadsföring 

tillämpas, vilket framförallt påpekades hos Filippa K. Att ständigt ha kontakt med sina kunder 

utgör en grund för att skapa långsiktiga relationer vilket framgår hos Tiger of Sweden. En av 

metoderna är att genom butikerna skapa en relation till kunderna. Det vanligaste förekommande 

sättet att skapa långsiktiga relationer utgår däremot från de kunddatabaser som varje företag har 

etablerat. Genom registrering i dessa nås kunderna på en närmre nivå genom att dessa vid ett 

tidigt skede får utskick av produktkataloger och information om kommande kollektioner. Detta 

medför att denna specifika grupp känner sig speciella och utvalda då de nås av nyheter tidigare än 

andra konsumenter. Andra betydelsefulla aktiviteter som utförs innefattas exempelvis av events 

för att upprätthålla relationen med kunderna i kunddatabasen. Tiger of Sweden har nyligen 

upprättat ”Tiger Social Club” som bjuder in registrerade databaskunder och viktiga 

samarbetspartners till speciellt anordnade events och visningar. Av de undersökta företagen är 

Gant särskilt måna om att anordna events för sina kunder som inte är direkt kopplat till deras 

varumärke. Genom att skapa en positiv känsla kring varumärket framkallas ett mervärde som 
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underbygger positiva relationsbygganden. 

 

Ett tillvägagångssätt att skapa långsiktiga relationer med kunder grundar sig i bonusrelaterade 

klubbar. Ingen av de undersökta företagen väljer att använda sig av sådana system i form av 

kundklubbar för att knyta kunden närmare företaget.  En tillämpning av detta skulle, enligt 

Filippa K, fördärva deras image som varumärke och är därför inget eftersträvansvärt sätt att skapa 

kundlojalitet för dem. 

 

Gummesson menar att inom relationsmarknadsföringen bildas nätverk mellan de inblandade 

parterna vilka tillsammans bildar en interaktion som utbyter, utvecklar och skapar resurser med 

varandra. I vår undersökning visade det sig att alla företag förespråkar långsiktiga relationer med 

sina samarbetspartners samt lägger stor vikt vid att hitta rätta agenter och partners för att utveckla 

en gynnande interaktion och bilda starka koncept tillsammans. Filippa K skiljde sig från övriga 

på så sätt att de väljer att satsa på långsiktiga relationer med så få inblandade personer som 

möjligt. Med detta menas att de vill ha väldigt nära relationer till alla samarbetspartners. 

Kommunikationen sker då mer direkt vilket innebär att de slipper arbeta genom flera filter och 

kan på så vis lättare framhäva Filippa K-känslan. I Gants situation handlar det också om en 

individuell affärsmodellsanpassning till återförsäljare inom varje verksamt land vilket innebär att 

strukturen kan göras effektivt anpassad till respektive marknad. Detta har medfört att en närmare 

anpassning har kunnat utföras till den enskilda marknaden trots företagets stora internationella 

utbredning.  

 

5.2.2 Intern marknadsföring 
 

Intern marknadsföring är aktiviteter som sker inom företagen och fokus ligger på hur man ska få 

medarbetarna att bli kundmedvetna. Den interna marknaden är extremt viktig för att lyckas utåt. 

Intern marknadsföring inkluderar alla funktioner som på ett eller annat sätt påverkar 

medarbetarnas serviceinriktning och kundmedvetenhet.  

 

Filippa K, Tiger of Sweden och Gant ser den interna marknadsföringen som en viktig hörnsten 

för att lyckas externt. De har en likvärdig syn på denna typ av marknadsföring och använder sig 
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även av liknande metoder för att förbättra den. Filippa K lägger stor vikt vid att ha en välutbildad 

och kunnig personal som kan ge kunderna bästa möjliga service. För att uppnå detta hålls 

seminarier för samtliga arbetande inom företaget en gång per år där alla får lära sig mer om 

företaget, kläderna, materialet etc. Tiger of Sweden anser det vara viktigt att integrera alla i 

företaget och låter därför samtliga medarbetare vara med vid inköp och presentationer av 

kollektioner. De lägger även vikt vid att alla inom företaget ska förmedla rätt värden vilket görs 

genom presentationer av reklamkampanjer där förklaringar ges av varför allt ser ut som det gör. 

Inom den interna marknadsföringen prioriterar Gant att lägga vikt vid företagskulturen då det 

gäller att skapa en förståelse bland personalen för vad varumärket står för. Man anordnar 

kontinuerliga säljutbildningar och andra utbildningsprogram för att ta fram företagets visioner 

och knyta de anställda närmare varumärket. 

 

Grönroos skriver att en grundlig, välplanerad samt ständigt pågående internmarknadsföring är 

nödvändig för att ett företag ska lyckas med den externa marknadsföringen. Om man som företag 

bortser från den interna marknadsföringen blir den externa marknadsföringen lidande eller 

misslyckas helt.  

 

Samtliga undersökta företag har under de senaste åren haft en bra tillväxt, i synnerlighet Filippa 

K och Tiger of Sweden som haft en tillväxt långt över branschens genomsnitt. Att alla tre 

företagen är framgångsrika och går med vinst pekar på att de utför en väl genomarbetad extern 

marknadsföring. Detta i sin tur pekar på att den interna marknadsföringen måste vara väl 

fungerande, enligt teorin. Om den interna marknadsföringen inte hade varit bra eller kanske till 

och med obefintlig, hade företagen inte varit framgångsrika externt i den mån de är idag.  

 

Enligt Grönroos läggs nu mer vikt vid att behålla befintliga kunder än att skaffa nya vilket gör att 

den interna marknadsföringen och servicen bör prioriteras. Att behålla befintliga kunder är något 

som alla de undersökta företagen jobbar aktivt med. Den lojala kunden ses som den bästa kunden. 

Detta görs främst genom att man vill ge kunden en upplevelse i butiken med hjälp av den service 

som utförs av butikspersonalen. Grönroos menar även att man numera inte bara köper ett plagg, 

utan även en upplevelse. Då Filippa K, Tiger of Sweden och Gant lägger stor vikt vid både den 

interna marknadsföringen och servicen i butiken, tyder detta på att de är väl medvetna och arbetar 
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på det sätt som teorin förespråkar.  

 

Filippa K anser att marknadsföringen som sker internt alltid är någonting som går att förbättra. 

Det största glappet internt inom dessa företag är mellan butikspersonalen och de som arbetar på 

kontoret. Denna del är något som Filippa K själva anser sig kunna bli bättre på. Även Gant anser 

att distansen mellan butik och kontor är det största problemet. Gant arbetar aktivt för att 

minimera detta avstånd genom att inte använda tänket ”vi och dem”, utan att tänka att alla skapar 

ett gemensamt team. Anledningen till att detta glapp skapas kan vara att personalomsättningen är 

betydligt högre på butiksnivå än på kontoret och de hinner inte lära kanna varandra och företaget 

på samma sätt som de kontorsarbetande.  

 

5.2.3 ”Sanningens ögonblick” 
 

Sanningen ögonblick står för kvaliteten i servicen i det ögonblick då köpare och säljare möts. Det 

är butikspersonalen som bygger upp kontaktytan mellan produkterbjudandet och kundernas 

behov.  

 

Filippa K, Tiger of Sweden och Gant lägger alla stor vikt vid utbildning av butikspersonal för att 

kunderna ska få ett positivt servicemöte i butiken. De vill att de butiksanställda ska ha den 

kunskap som krävs för att framhäva varumärket på bästa sätt samt ha en utarbetat servicekänsla. 

Detta görs av alla tre företagen genom olika typer av träffar eller utbildningstillfällen som 

innefattar samtliga arbetare inom företagen.  

 

Norman säger att människor fortsätter att spela en avgörande roll trots att teknologin på senare tid 

blivit allt viktigare. Han menar att det fortfarande är människor som bygger upp kontaktytan 

mellan produkterbjudandet och kundens behov. Eftersom alla de tre undersökta företagen lägger 

stor vikt vid personlig utbildning hos de arbetande inom företaget och butikerna, pekar det på att 

de har samma åsikt som Normann. Inget av företagen har låtit informationsteknologin ta över 

trots att denna nya teknologi i många fall kan vara mer kostnadseffektiv. Anledningen till detta 

skulle kunna vara att dessa varumärken vill förmedla något mer än bara konfektion i form av 

fysiska varor. Filippa K vill förmedla en unik känsla genom utformning av butik och en speciell 
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service. Gant är en hel livsstil som även den förmedlas genom butik och personal och Tiger of 

Sweden vill även de framföra en livsstil, men som är mer kopplad till status. Inget av dessa 

företag skulle ha någon chans att förmedla detta om de bara valde att använda sig av den nya 

informationsteknologin. Det är butikerna och den uttänkta servicen som gör att varumärkena 

fortsätter att jobba med människokontakt. De immateriella belöningarna som Normann anser att 

kunden går miste om genom informationsteknologin, är något som Filippa K, Tiger of Sweden 

och Gant prioriterar och de är medvetna att de genom dessa tillvägagångssätt kan tillföra kunden 

ett mervärde.  

 

En positiv attityd och effektiv handling hos kontaktpersonalen uppmuntrar kunden till att delta 

mer effektivt i sitt köp, vilket i sin tur uppmuntrar kontaktpersonen att ingå i en så kallad ”god 

cirkel” enligt Normann. Ett gott tecken på att det finns en god cirkel i sanningens ögonblick är att 

både kontaktpersonen och kunden känner sig upplyfta av interaktionen. Det företag som enligt 

vår kundundersökning lyckades bäst med att skapa ”goda cirklar” var Filippa K som 

tillfredställde i stort sett alla sina kunder genom personalens service i butiken. Detta kan jämföras 

med Tiger of Sweden, där en tredjedel av de tillfrågade kunderna inte visste om servicen de fick 

uppfattades som bra eller dålig. Resultatet av undersökningen visar att Filippa K gav sina kunder 

den bästa upplevelsen och de lyckades bäst med ”sanningens ögonblick”. Detta kan bero på att 

Filippa K lägger större vikt vid detta eller gör det på ett bättre och effektivare sätt vid 

utbildningsträffarna. Mer konkret använder de även speciella knep för att öka motivationen hos 

personalen då de anordnar interna butikstävlingar varje månad för att kolla vilken butik som 

säljer mest av en viss vara. Detta leder sedan till någon form av belöning för den butik som 

lyckats bäst. Finns det ”morötter” som detta, kan personalen själva höja sin prestation och ge en 

bättre service.  

 

Resultatet som vår undersökning ledde till kan även ha att göra med vilken kundgrupp 

varumärket till största del har. Yngre kunder har, enligt vår undersökning, inte lagt lika stor 

uppmärksamhet vid servicen i butiken. Tiger of Sweden är det varumärke som enligt vår 

undersökning har den yngsta kundgruppen och har även fått minst positiva svar på frågan om 

servicen i butiken varit bra. De flesta kunder hade inte lagt märke till servicen och ansåg att den 

var varken bra eller dålig. Detta betyder inte att Tiger of Sweden hade en mycket sämre service 
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och skötte ”sanningens ögonblick” på mindre effektfullt sätt, det kan även bero på att kunderna 

inte prioriterar och lägger märke till den service som ges. 

Det företag vill att ”sanningen ögonblick” ska leda till är bra service och nöjda kunder. Chansen 

att en kund blir nöjd, ökar antagligen i och med en bra service. Sannolikheten att en nöjd kund 

väljer att återvända måste vara högre än om kunden varit missnöjd med servicen och utifrån detta 

borde butiksservicen påverka varumärkeslojaliteten på ett positivt sätt. Enligt vår undersökning 

stämmer dock inte detta. Många kunder tror att de kommer att köpa produkter från varumärket 

igen trots att de anser att de varken fått bra eller dålig service. ”Sanningens ögonblick” kan därför 

inte sägas leda till lojala kunder för alla varumärken och människogrupper. För människor som 

anser att servicen i butiken är viktig kan ”sanningens ögonblick” vara avgörande för om kunden 

väljer att återkomma och köpa produkter från varumärket igen.  

 

5.3 Köpbeteende 
5.3.1 Involveringsteorin 
 

Fill skiljer mellan hög- och lågengagemang hos kunden i samband med köp. Högt engagemang 

uppkommer vid köp som innefattar produkter av högt personligt värde och någon form av 

finansiell eller social risk. I samband med den här typen av köp söker kunderna information om 

produkterna. Motsatsen till detta utgörs av de låginvolverade produkterna som ofta gäller 

lågprisprodukter där informationssökningen är mindre omfattande.  

 

I vår enkätundersökning framgår det att de flesta känner sig måttligt eller väldigt engagerade vid 

köp vilket talar för att det handlar om högengagemangsprodukter. Däremot hade inte majoriteten 

av de samtliga företagens kunder planerat inköpet vilket tyder på att det inte skett någon vidare 

informationssökning före köpet. Impulsköp talar för att informationssökningen inte utförts i 

någon vidare bemärkelse för det valda plagget, men däremot kan information ha samlats in 

angående vad varumärket associeras till, vilket i så fall inte behöver klassa produkten som en 

lågengagemangsvara. 

 

Enligt Fill leder ett köp av en höginvolveringsvara där kunden är nöjd, till en lojal kund. Utifrån 

vår bedömning betraktar vi, i enlighet med teorin, denna kategori produkter som undersökts som 



 79

högengagemangsvaror eftersom de utgör en relativ risk för köparen och har en tendens att leda 

till lojalitet vid tidigare tillfredsställd användning. Den största delen av kunderna i 

undersökningen anser sig vara villiga att göra återköp, i synnerhet Filippa K’s kunder där 80% 

tror sig göra återköp hos varumärket vilket ökar graden av potentiella lojala kunder.  
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5.4 Resultat 
 

Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie analysera hur Filippa K, Tiger of Sweden och 

Gant skapar mervärde i sitt varumärke och om de genom dessa aktiviteter genererar lojala 

kunder. 

 

Vi har i denna undersökning kommit fram till att dessa företag genererar lojala kunder genom ett 

antal olika ömsesidigt påverkande aktiviteter. Samtliga företag jobbar hårt med sitt varumärke 

och är medvetna om att de måste vara noga med att lägga vikt vid att förmedla det värde som de 

vill att varumärket ska stå för, på ett konsekvent tillvägagångssätt. Utförs detta framgångsrikt, är 

chansen stor att de lockar till sig kunder som vill identifiera sig med varumärkets image vilket i 

slutändan kan leda till lojalitet. 

 

Den främsta orsaken till lojalitetsskapande pekar mot att det huvudsakligen inte bottnar i 

relationsmarknadsföring eftersom dessa inte fullt ut praktiseras på en individnivå mot kunderna. 

Samtliga studerade företag värnar om att få kunderna att känna sig utvalda och speciella genom 

förskaffandet av kunddatabaser där specialinbjudningar sker, utan någon direkt individanpassad 

kundrelation. Detta tillvägagångssätt att skapa kundlojalitet på, har medvetet valts bort av främst 

Filippa K eftersom det skulle påverka uppfattningen av varumärket negativt.  

 

Servicen i butiken är otroligt viktig och kan ha en avgörande roll om en kund väljer att 

återkomma till butiken eller inte. Utifrån detta jobbar Filippa K, Tiger of Sweden och Gant med 

att utbilda sin personal för att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen i butiken. Gör de detta 

med framgång, ökar chansen att kunderna gör återköp som vidare kan leda till lojalitet. Då vi 

anser att denna undersökta kategori av produkter bidrar till måttlig eller hög involvering hos 

köparen, så är chansen stor att lojalitet skapas om ett tillfredsställt köp inträffat. Detta kan 

inkludera en omtyckt produktutformning som uppnådde eller överträffade förväntningarna samt 

ett positivt servicebemötande i butiken. Den interna marknadsföringen är något som prioriteras av 

Filippa K, Tiger of Sweden och Gant. De lägger vikt vid detta eftersom de är medvetna att den 

interna kommunikationen är av stor vikt för att ett företag ska lyckas externt. Hos dessa företag 

fungerar den externa marknadsföringen bra vilket visar att även den interna marknadsföringen är 
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väl genomarbetad. Detta betyder dock inte att den interna marknadsföringen är perfekt, det är 

någonting som ett företag alltid kan bli bättre på. 

 

Målet med samtliga aktiviteter är att de i slutändan ska tillföra varumärket ett mervärde som sin 

tur leder till lojala kunder. För de företag som vi undersökte var återköpsfrekvensen, alltså de 

kunder som kommer att köpa produkter från varumärket igen, relativt lika omkring 70-80%. 

Enligt våra beräkningar har Gant den största andelen lojala kunder, tätt följt av Filippa K. Tiger 

of Sweden har enligt vår kundundersökning en lägre lojalitetsprocent, men eftersom 

återköpsfrekvensen var i stort sett densamma kan detta vara ett tecken på att Tiger of Sweden 

håller på att höja sin kundlojalitet.   
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån vårt resultat och svarar på problemformuleringen: 

– Vilka faktorer används för att upprätthålla ett varumärkes värde och skapa lojalitet hos de 

befintliga kunderna inom konfektionsindustrin? 

Kapitlet avlutas med en kritisk granskning av författarnas tillvägagångssätt av undersökningen. 

 

Vikten av att ha lojala kunder är stor för många företag och varumärken. Det finns inget konkret 

tillvägagångssätt för att uppnå kundlojalitet, men en hel del aktiviteter som fungerar som 

hjälpmedel på vägen.  

 

Den viktigaste byggstenen vid lojalitetsskapande är varumärket. Det är varumärket som attraherar 

och drar till sig kunder, som i sin tur kan välja att bli lojala. För att detta ska ske är det viktigt att 

varumärket förmedlar något unikt och tillför någon form av mervärde. Detta mervärde behöver 

inte vara av fysisk karaktär, såsom pris eller rabatterande poängkort. Det är viktigare att 

varumärket tillför något som inget annat varumärke kan ge kunderna. Detta kan vara en speciell 

känsla eller en livsstil som kunden vill tillhöra. Allt handlar om vad kunden läser in i varumärket 

och dess produkter vilket företagen påverkar genom att placera varumärket i sammanhang som 

höjer varumärkets identitet.  

 

Aktiviteter så som interna processer kan vara till stor hjälp för att uppnå kundlojalitet eftersom ett 

varumärke härigenom kan stärkas. Med hjälp av dessa processer kan varumärket skapa ett 

mervärde som hjälper varumärket att förmedla det värde och den image som leder till en ökad 

kundlojalitet.  
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6.1 Kritisk granskning 
 

Nackdelen med att utföra fallstudier ligger i generaliserbarheten. Vid studier av ett fåtal 

observationsobjekt föreligger en risk att validiteten blir låg då studien inte kan ses som generell 

för branschen. Författarna är medvetna om att urvalets storlek och urvalsmetod kan kritiseras. Då 

antalet medverkande företag är relativt litet och urvalet skedde med hjälp av icke-sannolikhets-

urval, påverkas även generaliserbarheten. Vid närmare återblick hade ett större antal intervjuer 

med anställda på andra nivåer inom respektive företagen varit till fördel för en bredare och 

djupare insikt i tillvägagångssätten. Då en av intervjuerna utfördes per telefon kan detta ha 

påverkat denna informationsinhämtning.  

 

Från början var avsikten att utföra enkätundersökningen på de så kallade ”shop and shop” som 

innefattas av försäljning i större varuhus, såsom Åhléns City och NK i Stockholm. Då tillåtelse 

inte gavs från varuhusen att utföra undersökningen på dessa platser, betydde detta att kunder som 

handlat i konceptbutikerna undersöktes istället. Detta urval kan ha inneburit att ett visst 

kundsegment främst har undersökts samt påverkat utfallet på graden av lojalitet hos kunderna. 

Detta är författarna väl medvetna om men inte funnit någon lämplig ersättningsmetod till. Att 

utföra en enkätundersökning genom denna metod utanför butiken kan även ha haft effekt på hur 

pass pålitliga svar som angavs då en viss tidsbrist rådde hos vissa tillfrågade. Risken finns även 

att svar som de tillfrågade tror att forskaren är ute efter, angetts. Sådant som kunden omedvetet 

påverkas av när det gäller synen på varumärket kan ha uteblivit vid svarsangivningen. Nackdelen 

med surveyundersökningar ligger i att detaljer och djup data går förlorade för att istället få en 

bredare täckning. Med anledning av den informationsinhämtning som metodvalet kan ha gått om 

miste hade djupintervjuer utgjort det bästa alternativet för en mer ingående insikt ur 

kundperspektiv. Detta hade dock varit ett för omfattande tillvägagångssätt för tidsramen av den 

här undersökningen. 

 

Vi har utifrån valda urvalsmetoder dragit slutsatsen att denna undersökning inte kan generaliseras 

för hela populationen. Tillvägagångssättet innebar en stor begränsning vid urval av kunder vilket 

därför inte gör rätta för sig att gälla som ett generellt synsätt för samtliga kunder.  
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Svårigheten att mäta lojalitet har varit något som under arbetets gång gjort diskussionen kring 

begreppet mångtydigt. Vi är medvetna om att begreppet är relativt och att lojalitet kan ha olika 

innebörd för olika personer. Konsumtionsvanorna skiljer kunderna åt vilket gör att vår definition 

för vissa kan te sig felaktig.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor till företag 
 

1. Personlig bakgrund hos intervjupersonen 
a. Vad har du för utbildning och vad har du arbetat med tidigare? 
b. Hur länge har du jobbat på företaget? 
c. Vad är det som driver dig att arbeta med detta? 

 
2. Företagets verksamhet 

a. Hur beskriver du företagets verksamhet? 
b. Vilken är er viktigaste tillgång och vad utgör er unika kompetens? 
c. Vilka är företagets främsta konkurrenter? 
d. Upplevs branschen som stabil/ostabil?  
 

3. Varumärket 
a. Hur skulle du definiera betydelsen av varumärke? 
b. Vilken identitet anser du att ert varumärke har?  
c. Hur tror du att konsumenter ser på ert varumärke idag? Hur vill ni att de ska se på 

er? 
d. Hur stärker man ett varumärke enligt dig?  
e. Vilken roll har enligt din mening de anställda i bibehållandet av varumärkes-

positionen? 
 

4. Relationsmarknadsföring 
a. Hur skulle du definiera betydelsen av relationsmarknadsföring i er verksamhet? 
b. Hur arbetar ni för att skapa långsiktiga relationer till era kunder? 
c. Vilken roll spelar relationerna i marknadsföringsprocessen, enligt dig? 

 
5. Lojalitet 

a. Anser du det viktigt att ni skapar lojala kunder? 
b. På vilket sätt jobbar ni för att få lojala kunder? 

 
6. Internmarknadsföring 

d. Hur skulle du definiera betydelsen av internmarknadsföring i er verksamhet? 
e. Anser du att ni aktivt använder er av intern marknadsföring? På vilket sätt i så 

fall? 
f. Hur tycker du att den interna marknadsföringen speglar sig på varumärket? 

 
      7. Marknadsföring 

a. Vilken typ av marknadsföringskanaler använder ni er av? 
b. Vilket är det viktigaste/effektivaste marknadsföringsmediet för er? 
c. Använder ni er av någon form av events, vilka i såfall och vad bidrar det till er 

verksamhet? 
d. Är det viktigt med personlig försäljning för varumärket? På vilket sätt i såfall? 
e. Har er marknadsföring förändrat sig under de senaste åren? 
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Bilaga 2- Enkätfrågor till kunder 
 
Ålder: 
 
15-20  21-30  31-40  41-60  
 
1. Var det första gången du handlade hos X?  

Ja    Nej    
 
2. Hur kommer det sig att du har valt att handla produkter från X? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Hur ofta handlar du på X? 
        Första gången    1-2 plagg/år     3-4 plagg/år    5 el fler plagg/år  
 
4. Tror du att du kommer handla X -produkter igen?  

Ja       Nej   
 
5. Vad avgör om du kommer handla här igen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6. Hade du planerat detta inköp?  

Ja   Nej   
 
7. Hur pass engagerad kände du dig vid köpet? 
       Extremt lite  1    2   3   4   5   Extremt mycket 
 
8. Vad tycker du att varumärket X står för? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. Är det viktigt att du kan identifiera dig med vad varumärket står för? 

Ja   Nej   
 
10. Är du nöjd med butikspersonalens service vid köpet? 
          Ja    Nej   
 

Tack för din medverkan! 


