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SAMMANFATTNING 

 

Dagens konfektionsmarknad präglas av hård konkurrens, vilket innebär att småföretag inte 

enbart kan konkurrera med produktkvalitet och flertalet företag vill inte konkurrera med pris. 

Detta ökar vikten av gedigen kundförståelse, förmåga att identifiera och lösa kundens behov 

samt att skapa värden för kunden. För en märkesinnehavare är det yttersta målet kundlojalitet 

då det leder till långsiktiga kundrelationer. Denna uppsats behandlar de olika faktorerna i en 

process med målet att skapa kundlojalitet, som är viktiga för att småföretag ska kunna 

överleva (vara lönsamma), på den alltmer konkurrensutsatta marknaden.  

 

Sveriges modebransch utgörs till största delen av småföretag. Småföretagen är väldigt 

dominerade av storföretagen som genom stordriftfördelar och uppgång i internationella 

företagskonstellationer kan sätta villkoren för småföretagsamheten och avgöra vilken sorts 

företag som kan överleva på marknaden. Den svenska småföretagarens relativa position har 

försvagats och för små svenska jeansföretag innebär det en stor utmaning att överleva, behålla 

sina kunder och vara lönsamma. Detta ökar vikten av att den så kallade 

kundlojalitetsprocessen hos företagen är optimal.   

 

Syftet med uppsatsen är, att med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna 

hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss 

Sixty. För att undersöka det valda området, utförs djupintervjuer med respektive jeansföretag. 

Teorier som uppsatsen bygger på är varumärkesuppbyggnad, engagemang, upplevd risk, 

styrningsmetoderna mål- och processtyrning samt perspektiven transaktions- och 

relationsmarknadsföring. 

 

Undersökningen visar att kundlojalitetsprocessen är optimal när förtaget använder sig av 

samtliga aktiviteter i den varumärkesuppbyggande processen, arbetar för att minimera 

kundens upplevda risk gentemot produkterna, ökar engagemanget för produkterna genom 

säljfrämjande åtgärder, arbetar processtyrt samt arbetar enligt perspektivet om 

relationsmarknadsföring.  

 

Nyckelord: kundlojalitet, varumärkesuppbyggnad, upplevd risk, engagemang, processtyrning, 

relationsmarknadsföring. 
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DISPOSITION 

Nedan redovisas uppsatsens disposition med en kort sammanfattning av varje kapitel. 
 

1. INTRODUKTION 
Problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar till 

uppsatsen presenteras i detta inledande kapitel. 
 

2. METOD 
Metoder och metodval som används till uppsatsen förklaras och motiveras i detta kapitel. 
 

3. TEORI 
Kapitlet inleds med en teoridiskussion som följs av en teoripresentation. Därefter presenteras 

uppsatsens teoretiska syntes för att avslutas med en teoretisk referensram. 
 

4. BAKGRUNDSFAKTA OM KONFEKTIONSFÖRETAGEN 

Fakta kring företagens etablering och verksamhet presenteras i detta kapitel. 
 

5. EMPIRI  
I kapitlet återfinns företagspresentationer samt empirin från företagen, som är baserade på 

intervjuer.  
 

6. ANALYS 
I kapitlet presenteras en analys och tolkning av empirin med anknytning till teorin.  
 

7. RESULTAT  

Med utgångspunkt från analysen presenteras i detta kapitel resultatet som relaterar till 

uppsatsens syfte. 
 

8. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER 
Slutsatser som relaterar till uppsatsens problemformulering presenteras i kapitlet samt en 

diskussion om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för resultat och slutsatser. I kapitlet 

presenteras även författarnas egna reflektioner samt förslag till vidare forskning. 
 

9. KÄLLFÖRTECKNING  
De olika källor som uppsatsen bygger på presenteras i detta kapitel. 
 

10. BILAGA 
Information eller empiri, som har med uppsatsen att göra men som inte direkt är relevant för 

problemformuleringen och syftet återfinns som bilaga i kapitlet. 
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1. INTRODUKTION  
 

Inledning  
Uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte och 

avgränsningar redovisas i detta introducerande kapitel. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  
 

Globaliseringen innebär att företag får hela världen som marknad. Konkurrensen intensifieras, 

priserna pressas, utbudet breddas och kundens makt stärks.1 Den mogna 

konfektionsmarknaden är präglad av hård konkurrens och det handlar inte endast om direkta 

branschkonkurrenter.2 De snabba växlingarna i modebranschen kan slå ut ett mode innan det 

ens lämnat introduktionsfasen, vilket ställer höga krav på förnyelse av utbudet.3  

 

I Sverige köps det mycket jeans.4 För ungefär fem år sedan startade en mängd nya aktörer att 

designa jeans och då plötsligt exploderade jeansmarknaden.5 I dag är denim modet större än 

någonsin och i princip alla modeller av jeans är lika rätt.6 Det finns inget klädesplagg som är 

ett sådant ungdomsplagg som jeans.7 Marknadsandelen för jeansen i Sverige är ungefär 34 

procent inom åldersgruppen 14 till 25 år och cirka 16 procent för samtliga ålderssegment.8 

Överetablering och den hårda konkurrensen har lett till att aktörerna har avgränsat sina revir 

genom att skapa sina respektive nischer. Trots den medvetna nischningen överlappar 

delbranscherna varandra ibland, vilket skärper konkurrensen aktörerna emellan ytterligare.9  

 

Den svenska modebranschen domineras av småföretag med cirka 10 till 30 anställda.10 

Sveriges ekonomi beskrivs ofta som extremt beroende av ett litet antal dominerande  

                                                
1 www.svensktnaringsliv.se 2006-01-09.  
2 www.thebrandcouncil.org 2006-01-09. 
3 Trollhagen-Åkerhielm (2002). Skräddare utan tråd, s. 31. 
4 www.cint.se 2006-01-09. 
5 www.svd.se 2006-01-09. 
6 www.svt.se 2006-01-09. 
7 www.svd.se 2006-01-09. 
8 www.thebrandcouncil.org 2006-01-09. 
9 Trollhagen-Åkerhielm (2002). Skräddare utan tråd, s. 32. 
10 www.svd.se 2006-01-09. 
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storföretag, vilket är sant ur flera synvinklar, men Sverige kan också betecknas som ett 

verkligt småföretagsland.11  

 

Listan över 2004 års största modeleverantörer bekräftar de tillverkande jeansleverantörernas 

allt starkare ställning på marknaden och på en ohotad förstaplats återfinns de stora 

affärskedjorna Vero Moda och Jack&Jones.12 Svenskar köper de flesta kläder i stora 

klädkedjor.13 De små företagen är enormt dominerade av de stora företagen, hävdar Elisabeth 

Sundin, forskare vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping. Storföretagen sätter villkoren för 

småföretagsamheten och avgör vilken sorts företag som kan överleva på marknaden.14  

 

Hennes & Mauritz är Sveriges kanske mest framgångsrika konfektionsföretag.15 Företaget är 

genom sin prisledande position ett tydligt exempel på hur ett företag kan pressa priserna i 

form av få mellanhänder, produktion i låglöneländer och stora beställningar från en och 

samma fabrik.16 Förekomsten av stordriftsfördelar leder alltid till ett kostnadsförsprång för ett 

företag med stordrift eller ett företag med flera samverkande enheter, framför småföretag.17 

Många svenska storföretags nära samarbete med, eller uppgång i, internationella 

företagskonstellationer, har i ännu högre grad försvagat de svenska småföretagens relativa 

position. Småföretagen tävlar med internationella underleverantörer som ofta är betydligt 

större än de svenska och nära knutna till köparna på olika sätt. Den svenska småföretagaren är 

därmed oerhört trängd i den moderna ekonomin.18 Små svenska jeansföretag, har således stora 

hinder att bemästra på den konkurrensutsatta konfektionsmarknaden, för att kunna behålla 

sina kunder och vara lönsamma. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Konfektionsmarknaden, inkluderat jeansmarknaden, kännetecknas av stark konkurrens. I 

Sverige utgörs modebranschen huvudsakligen av småföretag, men det är främst i de stora 

klädkedjorna som svenskar handlar kläder. Småföretagen är väldigt dominerade av 

                                                
11 Ericsson (2004). Det oavsedda entreprenörskapet, s. 18. I Sundin. Små företag - lösning på vad och för vem? 
12 Habit 2005:06, Ungt mode ökar mest, s. 36. 
13 www.cint.se 2006-01-09. 
14 www.arbetslivsinstitutet.se 2006-01-09. 
15 Affärsvärlden 2004-12-08, nr 50, Hur lyckas H&M? s. 32.  
16 Ibid. s. 35. 
17 Porter (1983). Konkurrensstrategi, s. 36. 
18 Ericsson (2004). Det oavsedda entreprenörskapet, s. 22. I Sundin. Små företag - lösning på vad och för vem? 
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storföretagen. Dessa kan genom pressade priser, sätta villkoren för småföretagsamheten och 

avgöra vilken sorts företag som kan överleva på marknaden. Småföretagen konkurrerar även 

med internationella företag. Allt detta medför att småföretagaren är väldigt pressad i dag och 

för de små jeansföretagen innebär det en stor utmaning, att överleva i den hårda 

konkurrensen.   

 

1.3 PROBLEMFORMULERING  
 

Vilka faktorer är viktiga, för att små konfektionsföretag ska kunna överleva på den alltmer 

konkurrensutsatta jeansmarknaden? 

 

1.4 SYFTE  
 

Syftet med uppsatsen är att, med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna 

hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss 

Sixty. 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 

Uppsatsen begränsas till att undersökningen utförs ur ett marknadsförings- och 

företagsperspektiv. All information som ligger till grund för uppsatsen baseras på information 

från företagen. En jämförande fallstudie av företagen Gul&Blå och Sixty Sverige för 

varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty utförs med en avgränsning av produkten jeans (byxor).  

 

Vidare avgränsas uppsatsen till en studie av konfektionsföretaget Gul&Blå’s egna butiker 

samt konfektionsföretaget Sixty Sveriges egen konceptbutik för varumärket Miss Sixty. 

Avgränsning sker även till de båda företagens egen tillverkning av jeans samt försäljning via 

egna butiker. 
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2. METOD 
 

Inledning 

Metodkapitlet presenterar de olika sätt som finns för att samla in information samt vilket 

metodval som gjorts för uppsatsen med utgångspunkt från problemformuleringen.  

 

2.1 ANGREPPSSÄTT 
 

2.1.1 Deduktiv och induktiv metod 

 
Angreppssätt för uppsatsen är deduktivt, eftersom uppsatsen är förklarande, undersökande och 

slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån befintliga teorier om varumärkesuppbyggnad 

och marknadsföring med flera. Istället för att använda egna teorier och hypoteser, har frågor 

ställts och empirin byggts, utifrån existerande teorier, metoder och perspektiv som besvarar 

uppsatsens problem och syfte.  

 

Forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg, där arbetssättet kännetecknas 

av att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. 

Med den deduktiva metoden antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas då 

utgångspunkten tas ur en redan befintlig teori, vilket innebär att forskningsprocessen blir 

mindre färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. Den deduktiva metoden 

kan dock rikta och påverka forskningen så att intressanta nya rön inte upptäcks på grund av 

den befintliga teorin som forskaren utgår från.19 

 

Ett annat angreppssätt är den induktiva, vilket innebär att forskaren följer upptäckandets väg 

och arbetssättet kännetecknas av att forskaren kan studera forskningsobjektet, utan att först ha 

förankrat undersökningen i en tidigare befintlig teori. Forskaren ska med andra ord upptäcka 

något som kan formuleras i en teori. Den induktiva metoden innebär ofrånkomligt en relativt 

subjektiv metod då forskaren kommer att ha egna idéer och föreställningar som kommer att 

färga de teorier som produceras. Det finns dock en risk med den induktiva metoden, vilket är  

                                                
19 Patel & Davidson (2003). s. 23. 
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att teorins generalitet (räckvidd) är okänd, då den baseras på ett emiriskt underlag som är 

typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor.20 

 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ 

 

Tillvägagångssätt för denna uppsats är kvalitativt, eftersom kvalitativa data har en 

verklighetsförankring som eftersträvats, bland annat genom erhållandet av detaljerad och 

djupgående data från intervjuerna med nyckelpersoner hos konfektionsföretagen Gul&Blå och 

Sixty Sverige.  

 

Det som karaktäriserar kvalitativ forskning är det speciella tillvägagångssätt vid insamling 

och analys av data som används. Data produceras under tolkningen och forskarens jag har en 

viktig roll i produktionen och tolkningen av data. Forskarens identitet, värderingar och 

övertygelser kan inte helt elimineras från analysprocessen.21 Kvalitativ forskning har en 

verklighetsförankring och är ett bra tillvägagångssätt när forskaren ska hantera komplexa 

sociala situationer. Dock kan kvalitativ analys anses vara mindre representativ än andra 

tillvägagångssätt då forskarens jag är för nära kopplat till analystolkningen.22  

 

Ett annat tillvägagångssätt är det kvantitativa som karaktäriserar av att forskningen tenderar 

att associeras med en förutbestämd forskningsdesign, storskaliga studier samt med analys.23 

Kvantitativ analys anses vara vetenskaplig, den förefaller vara grundad mer på objektiva lagar 

än på forskarens värderingar. Mätning, analys samt presentation i form av tabeller och 

diagram är ett effektivt sätt att organisera kvantitativa data på. Dock kan den kvantitativa 

analysens datakvalité, överlastning av data samt vetenskapliga objektivitet ifrågasättas.24  

 

 

 

 

                                                
20 Denscome (2000). Forskningshandboken, s. 24. 
21 Ibid. ss. 243-244. 
22 Ibid. ss. 259-261. 
23 Ibid. ss. 205-207. 
24 Ibid. ss. 240-241.     
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2.3 FORSKNINGSSTRATEGI 
 

2.3.1 Fallstudie 
 

Forskningsstrategi för uppsatsen är en jämförande fallstudie, eftersom ingående kunskap om 

relationer och processer har velat uppnås och jämföras gällande konfektionsföretagen 

Gul&Blå med tillhörande butiker samt Sixty Sverige med tillhörande konceptbutik för 

varumärket Miss Sixty.  

 

Fallstudier karaktäriseras av inriktning på en eller några få enheter, som undersöks i syfte att 

erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som 

förekommer i den speciella undersökningsenheten. Målsättningen med en fallstudie är att 

belysa ”det generella” genom att betrakta en eller några få enheter. Fallstudien erbjuder en 

möjlighet till att förklara varför vissa resultat uppstår och inte endast vilka de är.25 Dock kan 

en fallstudie få kritik gällande trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån resultaten 

som uppnås. Forskaren kan även få problem med att bestämma vilka datakällor som ska och 

inte ska ingå i fallstudien.26  

 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
 

2.4.1 Intervju, urval och skriftliga källor 
 

Den datainsamlingsmetod som används för uppsatsen är intervjuer av ett mindre antal 

nyckelpersoner hos konfektionsföretagen. Syftet med metoden är att erhålla information som 

ger djupare insikt om relationer, processer samt arbets- och tankesätt hos Gul&Blå samt Sixty 

Sverige. Semistrukturerade intervjuer används, då öppna svar med betoning på utvecklade 

synpunkter från nyckelpersonerna på Gul&Blå och Sixty Sverige eftersträvas. När det gäller 

intervjuerna grundar sig valet av respondenter på icke-sannolikhetsurval. En annan 

datainsamlingsmetod som används i uppsatsen är skriftliga källor i form av böcker, tidskrifter, 

Internet, webbplatser samt dagstidningar. De skriftliga källorna används för att ge 

bakgrundsinformation som kan utgöra ett fundament för forskningen.  

                                                
25 Denscome (2000). Forskningshandboken, ss. 41-43. 
26 Ibid. s. 53. 
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Intervjuer används av forskaren oftast för att erhålla information som bygger på ett färre antal 

intervjuade men som ger mer djupgående insikter i ämnet.27 Informationen bygger på 

respondenternas prioriteringar, åsikter och idéer. Intervjuer är en flexibel metod med relativt 

hög validitet.28 Intervjudata kan användas på många olika sätt och för många olika syften, 

men kommer för det mesta till användning som informationskälla och är då en effektiv 

metod.29 Dock kan intervjuer vara tidskrävande, dataanalysen kan vara svår att utföra, 

tillförlitligheten vara relativt låg och en intervjueffekt kan ske, det vill säga informationen 

som erhålls baseras på vad människor säger snarare än vad det i verkligheten gör.30 Det finns 

olika typer av forskningsintervjuer varav en av dem är semistrukturerade intervjuer. Forskaren 

har vid denna typ av intervju en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 

besvaras. Svaren som erhålls är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar 

sina synpunkter.31  
 

Icke-sannolikhetsurval kännetecknas av att de människor eller företeelser som ingår i urvalet 

inte utgör ett slumpmässigt urval. Det finns flera urvalstekniker, men detta slags urval är den 

mer lämpade tekniken för uppsatser som utgår från kvalitativ ansats.32  

 

Skriftliga källor kan användas av forskaren för att ge bakgrundsinformation som kan utgöra 

en bas för forskningen eller användas som en datakälla i sig. De olika dokumentära skriftliga 

källor som finns är: böcker, tidskrifter,33 Internet, webbplatser, dagstidningar, veckopress, 

protokoll, brev, PM, dagböcker,34 statspublikationer samt officiell statistik.35 När det gäller 

skriftliga källor, kan forskaren relativt enkelt och till låg kostnad få tillgång till data och det 

finns en beständighet i data som erhålls. Dock bör forskaren tänka på att bedöma källans 

trovärdighet, att källan är sekundärdata samt se upp för sociala konstruktioner som kan finnas 

i data.36  

 

 

                                                
27 Denscome (2000). Forskningshandboken, s. 132. 
28 Ibid. s. 162. 
29 Ibid. ss. 133-134. 
30 Ibid. ss. 162-163. 
31 Ibid. s. 135. 
32 Ibid. s. 22.  
33 Ibid. s. 188. 
34 Ibid. ss. 190-192. 
35 Ibid. s. 194. 
36 Ibid. s. 201. 
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3. TEORI 
 

Inledning 

Kapitlet börjar med en teoridiskussion som följs av en teoripresentation där de valda 

teorierna beskrivs mer utförligt. Sedan presenteras den teoretiska syntesen som beskriver 

valda teorier, styrningsmetoder och perspektiv som är relevanta för att svara på uppsatsens 

problemformulering. I den teoretiska referensramen, som återfinns sist i kapitlet, beskrivs 

vilka variabler ur den teoretiska syntesen som är relevanta för att svara på uppsatsens syfte. 

 

3.1 TEORIDISKUSSION 
  

Det blir allt svårare för små konfektionsföretag att behålla sina kunder och att attrahera nya. 

Den svenska småföretagaren är oerhört trängd i den moderna ekonomin och måste därför hitta 

nya vägar för att attrahera nya kunder, men framför allt ta hand om sina befintliga kunder. För 

en märkesinnehavare är det yttersta målet att skapa kundlojalitet då det leder till långsiktiga 

kundrelationer. En lojal kund som ständigt återkommer är det optimala. Märkeslojalitet 

(varumärkeslojalitet), är således det som alla företag eftersträvar eftersom det skapar en stabil 

marknadsandel, god lönsamhet samt långsiktigt positivt kassaflöde. Ett varumärke skapar 

värde för konsumenten, vilket kan resultera i trovärdighet och långsiktiga kundrelationer. 

Märkeslojalitet är också ett effektivt verktyg för att reducera kundens osäkerhet när nya 

produkter ska lanseras. Det finns olika faktorer som ett företag kan arbeta med för att förbli 

starka på den konkurrensutsatta marknaden och åstadkomma kundlojalitet.  

 

En av dem är att satsa på varumärkesuppbyggnad i företaget och i kundens medvetande. För 

att attrahera en bred bas av märkeslojala kunder är det av stor vikt att märkesinnehavaren 

utvecklar ett starkt varumärke, först internt i företaget, sedan externt i kundens medvetande. 

En kunds engagemang för en produkt har avsevärd betydelse för sammanhanget, vilket 

innebär att företaget noga måste läsa av marknaden och veta vilka behov, stimuli, känslor etc. 

de kan attrahera hos en kund och hur de ska möta hans/hennes nyfikenhet och intresse för 

produkten i form av marknadsföring. Det är också av yttersta vikt att veta hur företaget kan 

minska den upplevda risken/grad av osäkerhet till produkten en kund har, genom att skapa 

trovärdighet i form av olika åtgärder. 
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En annan intressant faktor för att tolka företagets möjligheter på marknaden är hur 

företagsledningen styr företaget och sina medarbetare. I en föränderlig miljö, där flexibilitet är 

viktigt, är processtyrning att föredra framför målstyrning. Sättet att marknadsföra sig 

påverkar också, då det blir svårare att marknadsföra sig. Transaktionsmarknadsföring är en 

del i den större idén om relationsmarknadsföring. Den har sin tyngd i utbyte och 

transaktioner mellan två parter; företag och kund och använder enbart extern marknadsföring 

för att nå ut till sina kunder. Den är relevant för att analysera huruvida detta 

marknadsföringssätt är tillräckligt för att konkurrera om kunderna. Företag behöver arbeta 

långsiktigt för att attrahera och bevara kunder. Relationsmarknadsföring handlar om att skapa 

upplevd kundkvalitet och värde då kunden möter produkten/tjänsten vid köptillfället, vilket 

genererar i kundlojalitet om de sköts bra. Detta arbete kräver ett stort förarbete hos samtliga 

funktioner i företaget, både internt, interaktivt och externt.  

 

Samtliga teorier, styrningsmetoder och perspektiv är relevanta för uppsatsens problem och 

utgör alla olika sätt som företag kan arbeta med för att uppnå kundlojalitet. De är olika 

verktyg för att skapa långsiktiga kundrelationer och därmed kunna överleva på en alltmer 

konkurrensutsatt marknad. I teoripresentationen som följer redogörs samtliga ovanstående 

teorier, styrningsmetoder och perspektiv mer utförligt för att läsaren senare ska kunna följa de 

resonemang och den struktur som återfinns i analysen .  

 

3.2 TEORIPRESENTATION  
 

3.2.1 Varumärkesuppbyggande processen  
 

Sammanfattning  

Den varumärkesuppbyggande teorin beskriver en värdeskapande process, parallellt i företaget 

och i konsumenternas medvetande. I figuren nedan åskådliggörs processen som visar 

märkesinnehavarens interna perspektiv och hur ett varumärke skapar värde för kunden 

externt. För att attrahera en bred bas av märkeslojala kunder är det av stor vikt att 

märkesinnehavaren utvecklar ett starkt varumärke. Denna styrka representerar ett ackumulerat 

kunskapskapital vilket också kan uttryckas som ett varumärkeskapital som är det 

gemensamma målet för varumärkesuppbyggnaden i företaget och i kundens medvetande. De  
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olika stegen är alla viktiga aktiviteter för att skapa varumärkeslojalitet.37 Stegen förklaras mer 

utförligt nedan. 

 

Varumärkesuppbyggande processen 

 

 
 
 

För varumärkesuppbyggnaden i företaget (internt) bör en märkesinnehavare beakta följande 

aktiviteter:  
 

1. Produktattribut 

Produktattribut handlar om utvecklingen av ett funktionellt mervärde. Ett varumärke har inget 

egenvärde utan det är först i relation till den eller de produkter de representerar och dess 

attribut som varumärket blir känt och som den värdeskapande processen initieras. En produkts 

nydanande karaktär och innovationsgrad skapar förutsättningar för att utveckla ett 

produktskydd. En produkt med hög innovationsgrad kan beviljas patent och en produkt med 

låg innovationsgrad kan skyddas som en företagshemlighet.38  

                                                
37 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, ss. 277-279. 
38 Ibid. s. 280. 
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En konsistent produktkvalitet skapar tillförlitlighet vilket är det viktigaste för en 

märkesprodukts konkurrensförmåga. En hög och jämn produktkvalitet, bidrar i allmänhet till 

att förmedla ett funktionellt mervärde men kvalitetsrelaterade produktattribut kan endast ge 

upphov till en tidsbegränsad konkurrensfördel på grund av att denna typ av attribut är lätta att 

identifiera, analysera och imitera. Inom många produktkategorier går utvecklingen så fort att 

dagens konkurrensfördelar är morgondagens konkurrensförutsättningar.39 Det är därför viktigt 

att satsa på en hög innovationsgrad på sina produkter40. Även en unik förpackningsdesign kan 

vara av stor betydelse för att skapa en framgångsrik märkesprodukt.41  

 

2. Märkesidentitet 

Märkesidentitet handlar om utvecklingen av ett emotionellt mervärde. Utvecklingen av en 

unik märkesidentitet har blivit allt viktigare, på grund av att många företag idag inte kan 

konkurrera när det gäller produktkvalitet och inte vill konkurrera med pris. Märkesidentiteten 

har en särskiljande förmåga, är immateriell och därför också svår att imitera. En 

märkesprodukt bör ha en unik identitet och förmågan att individualisera och differentiera sig 

gentemot andra produkter för att kunna erhålla ett effektivt identitetsskydd.42 Utformningen 

av skydd är dock i hög grad beroende av den rådande konkurrenssituationen på marknaden.43  

 

Vid utvecklandet av en märkesidentitet bör målsättningen vara att de identitetsbärare som 

märkesinnehavaren väljer att arbeta med, tillsammans ska förstärka varandra och skapa en 

enhetlig identitet. Det finns fem olika typer av identitetsbärare: varumärke, logotyp, 

förpackning, symbol och marknadskommunikation. Varumärket, det vill säga 

märkesproduktens namn, har i allmänhet störst betydelse för identitetens utveckling medan de 

övriga vanligtvis har en mer stödjande funktion.44 Namnet bör inneha en hög distinktivitet 

eller särskiljningsförmåga.45 En unik förpackningsdesign kan skapa en distinkt visuell 

identitet, om denna styrs efter den personlighet som har skapats för varumärket.46 För att 

bygga upp märkesproduktens identitetsplattform är det även viktigt att betänka faktorerna: 

personlighet, ursprung och användningsområde. Personlighet kan vara en drivkraft om 

varumärkets personlighet är utformad så att kunderna kan, och vill identifiera sig med den. 

                                                
39 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, ss. 281-282. 
40 Ibid. s. 280. 
41 Ibid. s. 282. 
42 Ibid. ss. 283-284. 
43 Ibid. s. 286. 
44 Ibid. ss. 286-287. 
45 Ibid. s. 292. 
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När det gäller faktorn ursprung kan märkesinnehavaren medvetet välja att anspela på ett 

geografiskt, historiskt, kulturellt, socialt och ideologiskt ursprung. Användningsområde ska 

bidra till att svara på frågorna: när, var, hur, varför och av vem märkesprodukten ska 

användas, för att kunderna ska kunna identifiera sig med märkesprodukten och vad den står 

för.47 

 

3. Kärnvärde 

Varumärkets kärnvärde är att betrakta som den kommunikativa länken mellan 

märkesinnehavaren och kunderna.48 Kärnvärden representerar utvecklingen av ett 

differentierat mervärde. Märkesinnehavaren bör därför ha målsättningen att försöka analysera 

vad som kan ge upphov till långsiktig uthållig differentieringsfördel i form av varumärkets 

kärnvärde.49 

 

De fyra urvalskriterier som ligger till grund för kärnvärden är: värdeskapande, 

kommunicerbar, unik och svårimiterat.50 För att den/de faktorer som en 

varumärkesinnehavare vill framhålla ska kunna ge upphov till en långsiktig och uthållig 

konkurrensfördel, krävs att det differentierade mervärdet är värdefullt för kunderna, möjligt 

att kommunicera till dem, unik i något avseende samt svårimiterat. I annat fall utgör det 

endast en konkurrensförutsättning.51 

 

4. Positionering 

Positionering handlar om utvecklingen av ett associativt mervärde, med andra ord att kunden 

förknippar varumärket med ett mervärde. Traditionellt brukar positionering definieras som 

extern positionering, det vill säga den process, genom vilken märkesinnehavaren försöker 

muta in en unik position för det egna varumärket i kundens medvetande.52 Denna 

positionering förutsätter en intern positionering, som avser att skapa en plats för varumärket i 

organisationens medvetande. En medveten intern positionering kan uppnås genom att 

företagsledningens varumärkesuppbyggnad är en integrerad del av affärsidén vilket kräver att  

                                                                                                                                                   
46 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 283. 
47 Ibid. ss. 291-292. 
48 Ibid. s. 311. 
49 Ibid. s. 299. 
50 Ibid. s. 299. 
51 Ibid. s. 302. 
52 Ibid. s. 305. 



 19

de tydligt kommunicerar affärsidén till medarbetarna, som på detta sätt kommer att involveras 

och engageras i utvecklingen av en märkesidentitet för varumärket.53  

 

En grundläggande förutsättning för framgångsrik intern och extern positionering är att det 

enskilda företaget har genomfört en kärnvärdesanalys och identifierat vad som utgör ett 

varumärkes primära differentieringsfördel. För att lyckas utveckla en USP; en unik strategisk 

position i kundens medvetande måste kärnvärdet transformeras till ett associativt mervärde.54 

Detta kan uppnås genom att märkesinnehavaren, med hjälp av sina varumärken tillfredsställer 

ett grundläggande behov och genom medveten kommunikation strävar efter att stärka 

kundernas individuella och sociala identitet.55 Den externa positioneringen har för avsikt att 

skapa en stark mental positionering bland kunderna vilket i sin tur kan ge upphov till en 

konkurrenskraftig marknadspositionering.56 

 

5. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation handlar om utvecklingen av ett kommunikativt mervärde i form av 

att kommunikativa budskap förmedlas till kunderna. Reklamens funktion är av avgörande 

betydelse för ett varumärkes framgång. Märkesinnehavarens målsättning bör vara att 

kärnvärdet ska genomsyra all märkesuppbyggande reklam för att uppnå synergieffekter i 

kommunikationen med kunderna. Detta är viktigt, då märkesuppbyggande reklam i allmänhet 

kan sägas vara, den viktigaste formen av marknadskommunikation. En grundläggande 

förutsättning för att uppnå ett kommunikativt mervärde är att den kommunikativa identiteten 

uttrycks på ett enhetligt sätt, oavsett vilka kanaler som används för att förmedla budskapet.57  

 

6. Intern märkeslojalitet 

Intern märkeslojalitet handlar om utvecklingen av ett bestående mervärde. För att den externa 

märkeslojaliteten bland kunderna ska bli bestående över tiden krävs en intern märkeslojalitet 

från märkesinnehavarens sida. Intern märkeslojalitet innebär märkesinnehavarens åtgärder för 

att upprätthålla varumärkets juridiska och kommersiella status. För att uppnå hög intern  

                                                
53 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 306. 
54 Ibid. s. 307. 
55 Ibid. s. 309. 
56 Ibid. s. 308. 
57 Ibid. ss. 310-311. 
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märkeslojalitet krävs således att märkesinnehavaren kan koordinera aktiviteterna som den 

juridiska och kommersiella statusen innebär.58 

 

Den juridiska statusen ska upprätthållas genom att märkesinnehavaren skyddar den ensamrätt 

till ett specifikt kännetecken som en varumärkesregistrering ger möjlighet till. 

Varumärkesskyddet utgör en grundläggande förutsättning för att upprätthålla varumärkets 

juridiska status och ligger också till grund för varumärkets kommersiella status. Den 

kommersiella statusen upprätthålls genom de åtgärder som en märkesinnehavare måste vidta 

för att bevara varumärkets unika identitet.59 Bland annat är det viktigt att kundens 

uppfattningar om varumärket i så hög utsträckning som möjligt överensstämmer med vad 

märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för, med andra ord varumärkets image. 

Märkesinnehavaren kan dock inte kontrollera varumärkets image och bör således, för att 

kunna påverka imagen i önskad inriktning, utföra regelbundna imageundersökningar för att 

skaffa sig en god uppfattning om kundernas bild av varumärket. Vidare krävs även åtgärder 

för att behålla en bred bas av märkeslojala kunder, vilket handlar om förvaltning av det 

förtroendekapital ett etablerat varumärke representerar för kunderna. Lojalitet är inte heller 

något som märkesinnehavaren kan kontrollera, utan går endast att påverka. Detta kan ske till 

exempel i form av investeringar i märkesuppbyggande reklam, erbjuda ett bestående 

mervärde samt belöna köptrogna kunder.60 

 

För varumärkesuppbyggnad i konsumentens medvetande (externt) bör en märkesinnehavare 

beakta följande aktiviteter: 
 

1. Engagemang 

En av märkesinnehavarens grundläggande uppgifter är att försöka väcka kundernas 

engagemang för den egna märkesprodukten. Lågt engagemang bedöms traditionellt inte 

kunna ge upphov till stark och varaktig märkeslojalitet. Graden av engagemang anses påverka 

individens mottaglighet för information och därmed även beslutsprocessens omfattning. När 

det gäller marknadsföring av lågengagerande produkter anses kunderna vara passiva 

mottagare av information och därför svåra att nå ut till. Vid högengagerande produkter anses 

kunderna däremot vara aktiva och söker själva efter information i en process som 

karakteriseras av ett komplext beslutsfattande. Märkesinnehavaren kan öka graden av  

                                                
58 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 315. 
59 Ibid. ss. 315-317. 
60 Ibid. s. 319. 
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engagemang genom att påverka kundernas personliga intresse, njutningsvärde och upplevd 

risk.61 

 

2. Märkeskänslighet 

Ambitionen att öka engagemanget hos kunden, har för avsikt att leda till minskad 

priskänslighet samtidigt som det leder till ökad märkeskänslighet. För märkesinnehavaren 

som strävar efter en bestående märkeslojalitet är det därför betydelsefullt att försöka öka 

kundens märkeskänslighet. I valet av märkesprodukt kommer en märkeskänslig konsument att 

använda varumärket som sin primära informationskälla.62 

 

3. Märkeskännedom 

En av märkesinnehavarens viktigaste uppgifter är att få kunderna medvetna om den egna 

märkesproduktens existens, det vill säga skapa märkeskännedom. Märkeskännedom skapar en 

bindning mellan produkten och kunden, eller med andra ord en känsla av förtrogenhet och 

samhörighet, vilket är en förutsättning för att kunna skapa preferenser för produkten. 

Kunderna förutsätter att en välkänd produkt representerar en bra produkt och att den därmed 

är en garanti för kontinuitet. För att understödja märkeskännedom är det viktigt att bearbeta 

kunden med påminnande reklam.63 

 

4. Märkesassociationer 

Reklam måste även försöka skapa positiva märkesassociationer hos kunden. Det viktigaste är 

inte att ett varumärke är känt utan vad det är känt för. Om kunden inte upplever relevanta 

skillnader mellan de olika märkesprodukterna i en given kategori kommer priset att spela stor 

roll i beslutsprocessen. För detta ändamål måste således märkesinnehavaren försöka förknippa 

märkesprodukten med värden som skapar starka och positiva märkesassociationer samt en 

enhetlig och tydlig bild i kundens medvetande Kundens samlade intryck av märkesprodukten 

ska resultera i en image som är positiv, stark och konkurrenskraftig.64 

 

5. Mervärde 

I en viss kategori tillfredsställer samtliga märkesprodukter ett givet basbehov. Det som då 

avgör kundens val av märkesprodukt är därför produktens mervärde. Kunderna är villiga att 

                                                
61 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 40. 
62 Ibid. s. 41. 
63 Ibid. ss. 42-43. 
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betala ett merpris för detta till synes abstrakta mervärde. Utgångspunkten för utvecklingen av 

ett mervärde är de märkesassociationer som är kopplade till märkesprodukten, vilka kan vara 

knutna till både märkesproduktens form och innehåll. Mervärdet måste vara relevant i 

förhållande till en generisk produkt och konkurrenskraftig i relation till andra 

märkesprodukter för att attrahera kunderna. Märkesinnehavarens målsättning är att 

märkesproduktens mervärde ska skapa märkespreferenser som på sikt ger upphov till 

märkeslojalitet.65 

 

6. Märkeslojalitet 

Märkeslojalitet saknar en vedertagen teoretisk definition, då det är ett komplext fenomen med 

många definitioner. Ett faktum är dock att märkeslojalitet sällan är absolut, utan kan variera i 

styrka, det vill säga inneha olika grader. Därför bör märkeslojalitet betraktas som ett 

kontinuum som sträcker sig från fritt märkesväxlande till fullständig lojalitet. 

Märkesinnehavarens målsättning är hög märkeslojalitet vilket är eftersträvansvärt då den 

skapar förutsättningar för en stabil marknadsandel, god lönsamhet samt långsiktigt positivt 

kassaflöde.66 

 

Upplevd risk och Engagemang  

 

Sammanfattning  

Teorin Upplevd risk beskriver vad som är viktigt för en konsuments beslut kring ett köp och 

teorin Engagemang beskriver hur en konsument kan påverkas och attraheras av en viss 

produkt eller tjänst. Eftersom det finns olika attribut som påverkar en individs beslut, är det 

viktigt för företaget att känna till vilka de är för att skapa engagemang för sin produkt. 

 

3.2.2 Upplevd risk 

 

Risk talar om vilken behovsnivå och/eller grad av osäkerhet gentemot en produkt individen 

känner vid ett tänkt köp i köpbeslutsprocessen.67 Risk är upplevd eftersom köparen har lite 

eller ingen erfarenhet av prestandan hos produkten. Köparen kan sakna förmågan att göra  

                                                                                                                                                   
64 Melin (1997). Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 44. 
65 Ibid. s. 45. 
66 Ibid. ss. 45-47. 
67 Fill (1999). Marketing Communications, s. 98. 
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”rätt” beslut och kan tvingas ändra sitt beslut från en produkt till en annan, då faktorer såsom 

tid eller pengar kan vara begränsade.68 

 

Det som avgör och bildar en risk är helt individuellt och beror på varje enskild situation, den 

involverade individen samt den tilltänkta produkten:  
 

* Situationer varierar enligt det upplevda köptillfället, tiden då köpet är tänkt att äga rum, den 

image som olika affärer erbjuder samt den risk som är associerad till de erbjudna produkterna 

i butiken.  

* Varje individ har en benägenhet att uppleva lägre eller högre risk gentemot en produkt, 

beroende på hans/hennes egen erfarenhet av olika produkter, demografiska faktorer såsom 

ålder, grad av utbildning och religion samt andra personliga faktorer.  

* Produkter kan, förutom beroende på priset, skapa både en finansiell och en emotionell risk. 

Den emotionella risken är nära sammankopplad med både en egocentrisk och social risk. 69 

 

Risk är inte något som är konstant genom köpbeslutsprocessen, utan graden av risk varierar. 

Störst är risken vid informationssökningsstadiet och mindre efter att kunden bestämt sig för 

köp.70 

 

Information genom massmedia, word-of-mouth kommunikation (muntlig referens) och 

personlig försäljning är sätt att reducera graden av risk. Varumärkeslojalitet är ett effektivt 

verktyg för att reducera risk när nya produkter ska lanseras. Likaså är användning av 

garantier, testexemplar, möjlighet till byte eller återlämning av en produkt inom ett antal 

dagar andra sätt att minimera risk.71 

 

3.2.3 Engagemang  
 

Denna teori visar hur en kunds köpbeslutsbeteende och till detta associerade kommunikation 

förstås. Köpbeslut varierar avsevärt, och en av faktorerna som är tänkt att vara nyckeln till 

varumärkesval är den grad av engagemang som en kund har för en produkt eller ett  

                                                
68 Fill (1999). Marketing Communications, s. 99. 
69 Ibid. s. 99. 
70 Ibid. s. 99. 
71 Ibid. s. 99. 
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köpbeslut.72 Tre olika perspektiv på engagemang, som har sitt ursprung från litteraturen, är 

följande: kognitivt engagemang, mottaglighet att agera samt responsbaserade tolkningar.73   

 

Det första perspektivet, en kognitiv syn på engagemang, anser att den upplevda personliga 

betydelsen av ett objekt för en individ har störst betydelse, eller med andra ord hur en individ 

ser sig själv i förhållande till ett objekt. Styrkan av den psykologiska kopplingen mellan en 

individ och ett objekt och sambandet däremellan samt relevansen bestämmer intensiteten av 

engagemang. Hur viktigt är det till exempel att köpa ett par Levis 501 jeans?74 

 

Det andra perspektivet om mottaglighet att agera fokuserar på den mentala sinnesstämningen 

hos individen, framkallad av stimuli. Det är graden av upplevd betydelse, intresse eller grad 

av känslomässig tillgivenhet, upphetsning, drivkraft eller motivation som definierar 

intensiteten av engagemang, antingen hos individen just nu, eller i en given nuvarande 

situation (till exempel tiden på dagen). Hur motiverad är individen att köpa ett par 501:or? 

Målen eller grad av betydelse (hierarki) definierad av individer bestämmer riktningen (mot ett 

objekt/en reklam eller kanske agerandet av köpet) och nivån av (hög, mellan eller lågt) 

engagemang.75 

 

Det tredje perspektivet, respons, ser engagemang som en reaktion på ett externt stimuli liksom 

i marknadskommunikation. Det handlar med andra ord om att en individs stimuli får respons 

och därmed hur det påverkar dennes sätt att handla. Därför har annonserandet av Levis 501, 

som viktigast betydelse, att bestämma riktningen och köpintentionerna hos de potentiella 

köparna. Av de tre olika perspektiven på engagemang kan inget utses vara en korrekt 

tolkning, utan alla kan vara både rätt och fel samtidigt.76 

 

Högt engagemang uppträder då en kund uppfattar ett förväntat köp, inte bara som att det har 

ett högt personligt värde, utan också som att det representerar en hög grad av upplevd risk. 

Bilar, hus, tvättmaskiner och försäkringar ses som köp som skapar en hög grad av 

engagemang. Risken är då finansiell, men som tidigare förklarats finns andra former av risk. 

Därför kan även parfym, en dräkt, smycken representera högt engagemang med en social risk  

                                                
72 Fill (1999). Marketing Communications, s. 100. 
73 Fill (1999). Marketing Communications, s.101, quotes: Laaksonen (1994). Consumer involvement. 
74 Fill (1999). Marketing Communications, s. 101. 
75 Ibid. s. 101. 
76 Ibid. s. 101. 
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som dominerar köpbeslutet. Kunden tillbringar således mycket tid till att undersöka det tänkta 

köpobjektet och på att samla så mycket information om det som möjligt för att reducera 

graden av upplevd risk så långt det är möjligt.77  

 

Beslutsfattande process för högt engagemang 

Om en konsument är högt engagerad i köpet av en produkt, löper hans/hennes beslut enligt en 

logisk process som visas nedan:  

 
 
Detta visar att ett viktigt moment i kedjan är informationssökning. Många mediekällor 

upptäcks och analyseras av konsumenten, inklusive massmedia, word-of-mouth 

kommunikation och point-of-sale kommunikation. Tryckt media rymmer ett stort uppslag av 

detaljerad information och tillåter köparen att ta till sig information i det tempo som önskas. 

Attityd utvecklas före beslut om att testa produkten. Vid attitydstadiet, är en trovärdig 

informationskälla av stor betydelse, vilket gör personlig försäljning till ett viktigt verktyg för 

att föra individen närmare produkten. Försäljaren kan demonstrera och informera om 

produkten och frågor ställas kring denna.78  

 

Det finns ett stort antal produkter och tjänster som kan bringa hög grad av engagemang 

baserat på den känslomässiga betydelsen som konsumtion ger åt konsumenten. Detta refereras 

till ”Hedonic consumption”, vilket beskrivs som en relatering till känslor, fantasier och 

emotionell betydelse av en individs möte med en produkt.79 Historisk koppling kan 

frambringas genom en färg på en dräkt, lukten av en parfym eller aftershave eller en arom 

från en restaurang vilket kan ”trigga” en individs minne att återskapa en händelse. Som 

kontrast, kan fantasi uppträda när en köpare skapar en händelse, kanske genom att 

                                                
77 Fill (1999). Marketing Communications, s. 102. 
78 Ibid. s. 103. 
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sammanföra färger, ljud och former som skapar en mental upplevelse av en händelse som inte 

inträffat nyligen. Konsumenter föreställer sig en verklighet, i vilken de frambringar 

känslomässig njutning. Imagen hos en produkt, eller vad den representerar, är viktigare än 

själva produkten enligt detta synsätt.80  

 

Om en kund har lågt engagemang gentemot en produkt, är informationssökningen mer passiv, 

då produkten har låg personlig betydelse och låg risk är förknippad med produkten. 

Tvättmedel, frukostflingor och dylikt köps ofta och tidigare erfarenhet kring produktklasserna 

och liknande varumärken innebär en liten informationssökning från kunden.81 

Kommunikation kan stödja kännedom om produkten, men då individer har en passiv 

problemlösande roll, måste budskapen vara kortare än i högengagemangs processen och borde 

innehålla mindre information. Repetition är av stor vikt eftersom mottagaren har lite, eller 

ingen motivation av att behålla information och oviktig information filtreras lätt bort. 

Inomhusreklam i form av point-of-purchase, som till exempel påsar och diskar, är attraktiva 

sätt för att få kundens uppmärksamhet. Priset kan också vara en viktig faktor, genom vilken 

kunden kan ”sålla” mellan olika lågengagerade produkter. Efter att ha testat en produkt, 

utvecklar kunden en attityd. Kunden kan efter omdömet och produktkvaliteten bestämma 

graden av lojalitet gentemot varumärket.82 

 

Beslutsfattande process för lågt engagemang 

Om en kund är lågt engagerad i köpet av en produkt, löper beslut enligt en logisk process som 

visas nedan:  

 

                                                                                                                                                   
79 Fill (1999). Marketing Communications, s. 103, quotes: Hirschman & Holbrook (1982). Postmodern consumer 
research. 
80 Fill (1999). Marketing Communications, s. 102. 
81 Ibid. s.102. 
82 Ibid. ss. 105-106. 
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Målstyrning och Processtyrning  
 

Sammanfattning  

Styrningsmetoderna Mål- och Processtyrning förklarar två skilda former att styra ett företag 

på, vilka beror på den miljö som företaget arbetar i och hur det därmed bör styras. Metoderna 

är viktiga för att utvärdera vilken ledarstil företagen har, vilken miljö de verkar i, samt hur de 

valt att marknadsföra sig, då de två ledarstilarna fungerar i enlighet med hur företagen arbetar 

för att nå ut till sina kunder. Val av styrform bestämmer företagets riktning och 

förhållningssätt. Den styrningsform som företaget valt att arbeta med ska även stämma 

överens med företagets olika delar av interna struktur, vilket är väsentligt för att åstadkomma 

långsiktiga kundrelationer.  

 

3.2.4 Målstyrning  

 

Målsyn är en planeringsfilosofi, där planeringen antas gå till på följande sätt: beslutsfattaren 

formulerar målen, bryter ned dem till delmål och formulerar en så kallad mål-medel-hierarki, 

sedan söker han/hon efter alternativ som vägs mot målen och bedömer om de är 

tillfredsställande eller inte. Beslutsfattaren väljer sedan det första tillfredsställande alternativet 

eller alternativet med den högsta måluppfyllelsen men om det inte finns något 

tillfredsställande alternativ kan han/hon starta en ny cykel av alternativsökande och eventuellt 

sänka ambitionsnivån.83  

 

Målsynen förefaller vara lämplig för situationer, som visserligen kan vara komplexa, men där 

planeringsmiljön som till exempel teknologin, orsak-verkan-förhållanderna samt de externa 

faktorerna i företagets miljö är tämligen välkända, väl avgränsade och strukturerade. Denna 

planeringsfilosofi är även lämplig då företaget har så överlägsen styrka att beslutsfattaren i sin 

planering inte behöver ta hänsyn till omgivningen. Målsynen är tillämplig i mogna stadier i 

företagets utvecklingscykel, det vill säga när företaget har utforskat och definierat sitt revir. 

Målsynen är även förknippad med harmoni och överensstämmelse. Spänningar och misfits, 

det vill säga brist på överensstämmelse är inte önskvärda.84 Misfits ligger utanför ledningens 

kontroll och kan utgöras av förändringar i marknaden. Ett exempel på misfits kan även vara 

hur ett företag marknadsför och utformar sin produkt och hur väl det överensstämmer med  

                                                
83 Normann (1976). Skapande företagsledning, s. 65. 
84 Ibid. ss. 67-69. 
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den image och totala karaktär som de vill ge produkten. En annan vanlig typ av misfits är de 

som består i att olika delar av företagets interna struktur och styrsystem inte stämmer överens 

med varandra och därför inte bildar en sammanhängande helhet kring affärsidén.85 

  

3.2.5 Processtyrning 

 

En annorlunda och kompletterande alternativ till målsyn är planeringsfilosofin processyn som 

kännetecknas av att mål inte formuleras i form av framtida tillstånd som avses uppnås, utan en 

vision av ett framtida tillstånd formuleras. Vision bygger på de insikter som finns för tillfället 

och med det som utgångspunkt formuleras ett eller flera första steg i en process. När dessa 

processteg har tagits bör erfarenheterna utvärderas och visionen förändras med hänsyn till det 

nu aktuella kunskapsläget och nya processteg formuleras. På detta sätt kommer perspektivet 

för planeringen, som för övrigt ses som ett inlärningsförlopp, ständigt skifta mellan visioner 

och omedelbara åtgärder. I processyn ses beslutsfattaren som ett lärande och 

kunskapsbyggande system.86   

 

Processyn förefaller vara lämplig i situationer då planeringsmiljön delvis är okänd och då 

flexibilitet och förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för framgång. Många 

företag, som arbetar med framtidsplanering och strategival, präglas ofta av en miljö 

innehållande situationer med karaktär av öppna system, oklara miljöfaktorer samt dåligt 

kända orsak-verkan-samband. Detta leder till paradoxen att genuin långsikt planering alltid är 

kortsiktig, det vill säga på det sätt som kännetecknas av processynen.87 Processynen är 

lämplig i tidiga stadier i företagets utvecklingscykel. Spänningar och misfits är i stor 

utsträckning önskvärda i processtyrning då de utgör resurser i planeringen, som ibland 

eftersträvar att skapa spänningar.88 Dessa är viktiga för växande och förändring. De skapar 

motivation att förändra och visar förändringsriktningen. De är bra för utvecklingsprocessen. I 

dessa formas ny kunskap. Att skapa drivkrafter är viktigt för växandet.89 

 

 

 

                                                
85 Normann (1976). Skapande företagsledning, ss. 45-46. 
86 Ibid. ss. 66-67. 
87 Ibid. s. 68. 
88 Ibid. s. 67. 
89 Ibid. s. 136. 
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Transaktionsmarknadsföring och Relationsmarknadsföring 
 

Sammanfattning  

Perspektivet Transaktionsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som lägger sin 

tyngdpunkt på utbyte mellan två parter, med andra ord en transaktion mellan företaget och 

kund. Detta perspektiv lägger stor vikt vid de fyra P:na; produkt, pris, plats samt påverkan och 

handlingar som utförs av företaget med syfte att uppnå önskad respons från målgruppen i 

fråga om en specifik produkt, service, idé eller objekt. Perspektivet Relationsmarknadsföring 

är en marknadsföringsstrategi, som till skillnad från transaktionsmarknadsföring, omfattar 

både hantering av relationer mellan ett företag och dess kunder, men också olika kontakter 

däremellan, såsom interaktiva processer och kommunikationsprocesser. Perspektivet belyser 

vikten av att samtliga funktioner i ett företag ska arbeta med marknadsföring och vara 

kundfokuserad, inte bara en extern marknadsföringsavdelning samt att kommunikation mellan 

alla funktioner som har kundkontakt ska fungera. Relationsmarknadsföring har som mål att 

skapa långsiktiga kundrelationer och därmed kundlojalitet, genom att skapa ett positivt 

intryck vid köptillfället. 

 

3.2.6 Transaktionsmarknadsföring  

 

Transaktionsmarknadsföringens roll är att skapa kundvärde och kundtillfredsställelse. Detta 

uppnås genom att attrahera nya kunder med löften om ett överlägset kundvärde och att behålla 

befintliga kunder genom att leverera kundtillfredsställelse. Marknadsföring kan definieras 

som mänskliga aktiviteter som syftar till att tillfredsställa behov och önskemål genom 

utbytesprocesser. Kärnbegreppen i marknadsföring kan ses som länkade i en cirkel där behov, 

önskemål och efterfrågan leder till produkter och tjänster som i sin tur leder till kundvärde, 

kundtillfredsställelse och kvalitet vilket sedan leder till utbyte, transaktioner och relationer 

som leder till begreppet marknader som sluter cirkeln.90  

 

Marknader är samlingen av potentiella och faktiska köpare av en produkt eller tjänst. 

Definitionen av marknader var från början platser där köpare och säljare samlades för att 

utbyta varor. Nedan illustreras ett enkelt marknadsföringssystem som visar utbytet mellan två 

parter:91  

                                                
90 Kotler et al. (1999). Principles of Marketing, ss. 7-10. 
91 Ibid. ss. 14-15. 
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Marknadsföringssystem  
 

                                            Kommunikation 

 

Industri   Produkter/Service Marknad 

(en samling säljare)   (en samling köpare) 

                                            Pengar 

                                                                                                                                                                     

                                            Information 
 

Transaktionsmarknadsföringens utförande 

Strategisk marknadsplanering är något som alla företag behöver göra för att möta de 

förändrade förhållanden i respektive marknad.92 Första steget för företaget är att utforma den 

strategiska marknadsplanen som innehåller: affärsidén, de strategiska målen, den strategiska 

revisionen, SWOT-analys, affärsportföljen samt utveckling av tillväxtstrategier.93 Det andra 

steget är marknadsföringsprocessen.94 Marknadsföringsprocessen går ut på att analysera 

marknadsföringsmöjligheterna, det vill säga identifiera konkurrenter, marknaden, kunderna, 

efterfrågan med mera. Företaget utvecklar en marknadsföringsstrategi för att uppnå 

marknadsföringens mål, genom att dela in marknaden i segment, välja ut den mest lovande 

målgruppen och fokusera på att tillfredsställa den. Därefter utvecklas en så kallad 

marknadsföringsmix för att påverka marknaden.95 Marknadsföringsmixen består av alla de 

kontrollerbara och taktiska verktyg som kan användas för att påverka marknaden för att få 

önskad respons. Verktygen är: produkt, pris, plats samt påverkan och används som 

konkurrensmedel.96 Nedan följer en närmare beskrivning på marknadsföringsmixens verktyg:  

 

Produkt är allt som kan ges ut på marknaden för användning, konsumtion eller förvärvande 

och som kan tillfredsställa ett behov eller ett önskemål. Produkten består av tre dimensioner: 

kärnprodukten som är det som kunden egentligen köper, nämligen en problemlösande service 

eller nyttan av produkten, faktiska produkten som är attributen runt kärnprodukten, det vill 

säga produktens delar, kvalitetsnivå, egenskaper, design, förpackning samt märkesnamn, 

utökade produkten som är produktens extra konsumentservice och nytta som finns runt om  

                                                
92 Kotler et al. (1999). Principles of Marketing, s. 84. 
93 Ibid. s. 87. 
94 Ibid. s. 84. 
95 Ibid. ss. 105-106. 
96 Ibid. s. 109. 
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både kärnprodukten och den faktiska produkten, som till exempel installation, garanti, fri 

leverans, kredit, efterköp service med mera.97  
 

Pris är den mängd pengar som tas i betalning av företaget för en produkt eller service. Pris 

inkluderar bland annat rabatter, kreditvillkor samt betalningsperiod.98 Företagets prissättning 

påverkas av både interna faktorer som marknadsföringsmål, strategin för 

marknadsföringsmixen, kostnader samt organisatoriskt hänsynstagande.99 Prissättningen 

påverkas även av externa faktorer som marknaden och efterfrågan, konkurrenters kostnader, 

priser och erbjudande, samt övriga externa faktorer som till exempel inflation och 

konjunktur.100  
 

Plats är företagets distributionskanaler. De flesta producenter använder en tredje part eller 

mellanhänder för få ut sina produkter på marknaden. Detta gör de genom att skapa en 

distributionskanal, vilket kan definieras som ömsesidigt beroende organisationer som är 

involverade i processen av att få en produkt eller service tillgänglig för konsumtion eller 

användning. En distributionskanal är med andra ord alla organisationer som en produkt måste 

passera mellan produktion och konsumtion.101  
 

Påverkan är aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar till målgruppen 

på ett sådant sätt att kunden övertygas till köp.102 Företagets så kallade påverkanmix 

innehåller verktygen annonsering, sales promotion (SP), public relations (PR) samt personlig 

försäljning (PF).103 Nedan följer en närmare beskrivning beträffande påverkanmixens verktyg: 
 

Annonsering är betald icke personlig presentation och promotion av produkter, tjänster och 

idéer genom massmedia såsom dagstidningar och veckotidningar, radio och television. Vid 

utvecklande av ett annonseringsprogram bör följande beslut tas: 1. fastställande av mål, 104 2. 

fastställande av annonseringsbudget samt 3. en annonseringsstrategi.105  
 

Sales promotion (SP) är kortsiktiga åtgärder som avser att uppmuntra till köp av en produkt 

eller tjänst. Det har skett en ökning av användning av SP. Skäl till detta är att SP är ett 

effektivt försäljningsverktyg som blir alltmer accepterat av ledningen då den växande  

                                                
97 Kotler et al. (1999). Principles of Marketing, s. 561. 
98 Ibid. s. 110. 
99 Ibid. s. 682. 
100 Ibid. s. 690. 
101 Ibid. ss. 894-895. 
102 Ibid. s. 110. 
103 Ibid. s. 756. 
104 Ibid. ss. 793-794. 
105 Ibid. ss. 796-797. 
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konkurrensen och en marknad med mindre differentierade produkter kräver ökat stöd av olika 

slag och annonseringseffektiviteten har minskat på grund av höga kostnader, det ökade 

mediebruset och lagliga begränsningar samt att återförsäljarna kräver mer från tillverkarna 

med mera.106  
 

Public relations (PR) innebär företagets uppbyggande av goda relationer med allmänheten. 

Detta kan uppnås genom god publicitet, god image samt genom god hantering av 

ofördelaktiga rykten, story och evenemang gentemot företaget. PR avdelningen bör inrikta sig 

på följande: företagets relation till media och press, produktpublicitet, företagets lokala, 

nationella och internationella relationer, lobbying, investerarrelationer samt andra slags 

relationer som till exempel till donatorer av pengar eller volontär support. Viktiga PR verktyg 

är nyheter, tal, speciella evenemang, skrivet material som till exempel broschyrer och artiklar 

med mera, audiovisuellt material, företagets identitetsmaterial som till exempel logon, 

uniformen och visitkortet, offentliga serviceaktiviteter som till exempel att samla in pengar åt 

behövande med mera, sponsring samt företagets hemsida på Internet.107  
 

Personlig försäljning (PF) innebär en personlig tvåvägskommunikation mellan säljaren och 

kunden. Detta kan ske ansikte mot ansikte, per telefon, genom videokonferenser eller på andra 

sätt. De olika avsikterna med PF är att kommunicera information om produkten eller tjänsten 

till kunden, att hitta potentiella kunder, att sälja, att erbjuda service samt att samla information 

som kan gynna företaget.108    

 

Det tredje steget i transaktionsmarknadsföringens utförande är implementering av den 

strategiska marknadsplanen, vilket innebär utförandet av planen och omfattar en process med 

fem viktiga element: aktionsprogrammet, organisationsstrukturen, beslut- och 

belöningssystem, mänsklig resursplanering samt företagskulturen.109  

 
3.2.7 Relationsmarknadsföring  
 

Relationsmarknadsföring, kan relateras med Service Management som beskriver hantering av 

relationer mellan ett företag och dess kunder, samt olika kontakter däremellan, såsom  

                                                
106Kotler et al. (1999). Principles of Marketing, ss. 818-820. 
107 Ibid. ss. 830-831. 
108 Ibid. ss. 847-848. 
109 Ibid. s. 123. 
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interaktiva processer och kommunikationsprocesser.110 Begreppet Service Management 

framhäver att marknadsföring i tjänstesammanhang är tvärfunktionell. Marknadsföring är inte 

en separat funktion, utan all ledning av affärsfunktioner måste vara kundfokuserad, det vill 

säga ha ett marknadsperspektiv.111 Liksom det är viktigt att hantera extern effektivitet och 

kundrelationer bra, krävs en samordnad intern effektivitet för att bli lönsam.112 Den 

marknadsinriktade strategin sammanfattar relationsmarknadsföring eller med andra ord 

Service Management i nedanstående figur, som följs av en utförlig beskrivning av 

perspektivet.113  

 

Den marknadsinriktade strategin - för servicekvalitet och tillväxt 

 

                                                
110 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 8.  
111 Ibid. ss. 216-217. 
112 Ibid. s. 219. 
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ansvar, dvs. heltidsanställda 
marknadsförare. 

Bakgrund 
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5.   TJÄNSTEMÖTEN 
 

= Upplevelser  möter förväntningar

4. INTERAKTIV MARKNADSFÖRING
 

= Skapar upplevelser för att uppfylla löften.  
 

Detta ansvar ligger hos alla i företaget. Främst som deltidsmarknadsförare. 
 

Kontaktpersonal.  Materiellt stöd och stödpersonal. 
System och fysiska resurser.  Tekniskt stöd och stödjande system. 
Kunder och samtidiga kunder.  Pris. 
Ledningens stöd.   Företagsprofil/Lokal image. 

FÖRETAGET 

1.  STRATEGI /AFFÄRSIDÉ→ TJÄNSTEKONCEPT
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Leda och marknadsföra tjänsteverksamhet innebär att avge löften i form av extern 

marknadsföring, att främja löften genom intern marknadsföring samt att hålla dem genom 

interaktiv marknadsföring till kunder och andra grupper.114 Det är viktigt att marknadsföring 

inpräntas i företaget genom att alstra en marknadsföringsattityd hos all personal och på alla 

beslutsnivåer.115 Perspektivet visar vilken typ av marknadsföring (intern marknadsföring, 

interaktiv marknadsföring, extern marknadsföring) som bedrivs mellan företaget, dess 

medarbetare och kunder och själva kärnan i hela processen som är tjänstemöten.116 Det är i 

tjänstemötena som värde skapas för kunden och om de inte sköts på rätt sätt kommer den 

upplevda servicekvaliteten att drabbas och företaget förlora affärer. Sköts de däremot bra, 

kommer relationerna att utvecklas gynnsamt och leda till fortsatta affärer.117 

 

1. Företagets strategi/affärsidé - tjänstekoncept 

Begreppet affärsidé används för att bestämma vilka marknader företaget ska verka på och 

vilka slags problem det ska försöka lösa. Inom affärsidéns ramar kan sedan konkreta riktlinjer 

utvecklas som beskriver att företaget avser att lösa ett visst slags problem på ett visst sätt, ett 

så kallat tjänstekoncept. Tjänstekonceptet måste därför ge information om vad företaget avser 

att göra, för ett visst kundsegment, hur detta ska genomföras och med vilka resurser det ska 

göras. Om det inte finns något tjänstekoncept som alla i företaget är ense om, är risken för ett 

inkonsekvent agerande stor.118 

 

2. Extern marknadsföring - skapar förväntningar genom löften 

Genom den externa marknadsföringen, som omfattas av traditionell marknadsföring såsom 

marknadsundersökningar, personlig försäljning, reklam etc. ger företaget löften till kunderna. 

Kunderna går in i tjänstemöten med vissa förväntningar som delvis skapats av företaget.119  

 

Vanligen har företagets heltidsanställda marknadsförare (marknadsavdelningen och säljaren) 

ansvaret för den traditionella externa marknadsföringen. Reklambyråer och 

marknadsundersökare är några exempel.120 

                                                                                                                                                   
113 Ibid. s. 422. 
114 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 9. 
115 Ibid. s. 361. 
116 Ibid. s. 85. 
117 Ibid. s. 409. 
118 Ibid. ss. 213-214. 
119 Ibid. s. 411. 
120 Ibid. s. 411. 
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De löften som företaget ger bör motsvara personliga behov, värderingar och önskemål som 

finns hos kunderna i målgruppen. Löftena förstärks sedan eller motverkas i kundernas 

tankevärld beroende på word-of-mouth kommunikation.121 Det är de muntliga referenser som 

en kund för vidare till andra efter deras upplevelse i samspel med företaget. Hur de förs vidare 

till andra påverkar ett företags ryktbarhet och är de muntliga referenserna positiva, får kunden 

fördelaktiga förväntningar som resulterar i mer benägenhet att återvända eller fortsätta 

använda tjänsten kontinuerligt.122 

 

Image är det som återspeglar det värde som kunder; tänkbara som förlorade, och andra 

grupper förbinder med organisationen.123 Ett sätt att stödja ett företags image är genom 

planerad marknadskommunikation, men stödet uppnås enbart om den planerade 

kommunikationen stämmer överens med imagen och med verkligheten.124 Kunder eller 

potentiella kunder måste fortfarande prova kommunikationens giltighet, vilket sker när 

kunden möter verkligheten; i tjänstemötena.125 

 

3. Intern marknadsföring - skapar förutsättningar för löften till kunderna 

Genom satsningar på intern marknadsföring stöds medarbetarnas förmåga och motivation till 

att tillgodose kundernas förväntningar.126 Intern marknadsföring innebär att alla 

personalinriktade satsningar och interna processer aktivt, samordnat och målinriktat ska 

kombineras med arbetet utåt mot kunderna. Intern marknadsföring är en nödvändighet för att 

skapa förutsättningarna för att kunna hålla löften.127 

 

Företagets medarbetare utgör en intern marknad för företagets erbjudanden som företaget 

först bör ta hand om (liksom målgrupp är för den externa marknadsföringen). Allt som en 

märkesinnehavare gör för sina kunder, såsom planerad marknadskommunikation, 

serviceerbjudanden etc., bör först upplevas och utvärderas av den egna personalen och sedan 

lanseras externt.128 Detta kan skapa engagemang och samtidigt motverka förvirring.129 

Medarbetare måste tro på löften som ges i externa marknadsaktiviteter, veta hur de ska utföra  

                                                
121 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 411. 
122 Ibid. s. 298. 
123 Ibid. ss. 323-324. 
124 Ibid. s. 328. 
125 Ibid. s. 292. 
126 Ibid. s. 411. 
127 Ibid. s. 366. 
128 Ibid. s. 366. 
129 Ibid. s. 380. 
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en erbjuden tjänst, hur de ska använda teknik eller system i serviceprocesserna samt anse sig 

ha de färdigheter som behövs för att kunna agera förväntat.130 

 

Intern marknadsföring är högsta ledningens ansvar men också ett ansvar för varje chef och 

arbetsledare.131 Högsta ledningens aktiva och kontinuerliga stöd för medarbetarna är en 

nödvändig förutsättning för effektiv intern marknadsföring och därmed också för att den 

externa marknadsföringen och vården av kundrelationerna ska bli framgångsrik. Stöd från 

ledningen innebär bland annat att göra personalen delaktig i planering och beslut, vilket är ett 

sätt att i förväg få engagemang för de åtgärder som planeringsprocesser leder till. Då 

kundpersonalen har värdefulla informationer och kunskaper om kundernas behov och 

önskemål, leder detta till bättre beslut.132 

 

En annan viktig del är att ge medarbetarna handlingsfrihet. Personal som har befogenheter att 

själva sköta kundkontakterna och som har de tekniska färdigheter och den motivation som 

behövs för att ta det ansvaret, kommer också att uppfylla löften på ett mer effektivt och 

kundvänligt sätt.133 Detta ger företaget gott rykte och skapar ökad kundlojalitet.134 

Personalens attityd och motivation att vara kundmedveten och tjänstvillig måste också skötas 

från ledningen.135 Medarbetare har behov av feedback, tvåvägskommunikation, erkännande 

och uppmuntran.136 Vad gäller god personalvård omfattar den bland annat 

rekryteringsförfarande, arbetsbeskrivningar, lön och stimulansprogram. Det är viktigt att 

företaget rekryterar rätt personal och får dem att stanna i företaget för att främja den interna 

marknadsföringens mål.137 

 

Ytterligare en aspekt på hur pass bra förutsättningar det finns att avge löften till kunderna är 

det tekniska stöd och stödjande system som medarbetarna får i sitt dagliga arbete.138 Finns det 

svårigheter i att få fram information om kunder ur databaser eller om kundinformationen inte  

                                                
130 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 366. 
131 Ibid. s. 411. 
132 Ibid. ss. 377-378. 
133 Ibid. s. 411. 
134 Ibid. s. 385. 
135 Ibid. s. 371. 
136 Ibid. s. 370. 
137 Ibid. s. 379. 
138 Ibid. s. 411. 
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uppdateras på rätt sätt, får kontaktpersonalen svårt att ge kunderna tillmötesgående, snabb och 

korrekt service.139 

 

Ett företagets servicekultur, det vill säga de gemensamma värderingar som bestämmer vad 

människor i företaget tänker och uppskattar kan ha ett avsevärt inflytande på de anställda men 

ibland också vara mer obestämd.140 Genom att utveckla företagets kultur och struktur skapas 

organisatoriska förutsättningar för god service, vilket innebär att kunderna enkelt ska få 

tillgång till olika tjänster och att beslut ska vara snabba och flexibla. Detta kräver samverkan 

mellan olika avdelningar för att utforma, utveckla och utföra tjänsterna på bästa sätt.141 

 

Intern marknadsföring utgör en process som måste integreras med hela marknadsföringens 

process. Både extern och interaktiv marknadsföring börjar inne i företaget. Förbises den 

interna marknadsföringen, drabbar det i synnerhet den interaktiva marknadsföringen som 

riskerar att misslyckas.142 Intern marknadsföring är en förutsättning för framgångsrik extern 

och interaktiv marknadsföring.143 

 

4. Interaktiv marknadsföring - skapar upplevelser för att hålla löften 

Interaktiv marknadsföring, det vill säga marknadsföring utanför marknadsavdelningen, sker 

då köpare och säljare samspelar med varandra vid det tillfälle en tjänst levereras.144 Den 

interaktiva marknadsföringens roll innebär att uppfylla löften för kunderna vid tjänstemötena 

som skapats av förväntningar.145 Företaget kanske är bra på att avge löften (genom extern 

marknadsföring) men kanske inte alls lika marknadsinriktat när det gäller att hålla dem, vilket 

i så fall leder till låg upplevd kvalitet.146 Det är storleken på klyftan mellan förväntningar och 

upplevelser som bestämmer kvalitetsupplevelsen.147  

 

Den interaktiva marknadsföringen genomförs till större del av deltidsmarknadsförare, det vill 

säga medarbetare som fyller marknadsförande uppgifter utan att vara heltidsanställda. De  

                                                
139 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 402. 
140 Ibid. s. 351. 
141 Ibid. s. 401. 
142 Ibid. ss. 284-285. 
143 Ibid. s. 365. 
144 Ibid. s. 274. 
145 Ibid. s. 412. 
146 Ibid. s. 279. 
147 Ibid. s. 292. 
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heltidsanställda marknadsförarnas roll är mer av stödjande slag.148 Deltidsmarknadsförarna 

måste lära sig att utföra sina uppgifter på ett sätt som får kunderna att vilja återvända, vilket 

stärker kundrelationen.149  

 

Kontaktpersonalen är den personal som samspelar med kunderna. En chef eller arbetsledare 

kan också vara kontaktperson.150 Kontaktpersonalen är för det mesta ”nyckeln till 

framgång”.151 Vid tjänstemötena har kontaktpersonalen möjlighet att ta del av kundernas 

behov och önskemål genom att iaktta, ställa frågor och reagera på kundernas agerande. De 

kan även omedelbart följa upp den erbjudna tjänsten och vidta rättelser så fort de märker 

något problem.152 

 

Det är inte endast personalen som konfronteras med företagets system och fysisktekniska 

resurser utan även kunden. Systemtekniska resurser består av alla operativa och 

administrativa system.153 Detta kan till exempel handla om att använda en bankomat eller 

handla via en webbplats, men även lämplig datorteknik, kunddatabaser och så vidare som 

personalen behöver i sitt arbete.154 De fysisktekniska resurserna bildar det ”servicelandskap” 

där kunder, kontaktpersonal och system och resurser samverkar. Exempel är inredningen i ett 

provrum eller musik, föremål och dofter i butiken som kan stödja en positiv upplevelse på 

tjänstemötets stämning.155 

 

Kunder utgör inte bara konsumenter eller tjänstenyttjare utan är också medproducenter. I detta 

avseende menas att också kunderna är en del av den interaktiva marknadsföringens 

resurser.156 Ibland finns flera kunder samtidigt närvarande på platsen för interaktionen, så 

kallade samtidiga kunder, vilka kan påverka varandra.157  

 

Andra påverkande faktorer i den interaktiva marknadsföringen är ledningens stöd, en viktig 

faktor för kontaktpersonalens serviceinriktning, vilket tidigare beskrivits i den interna  

                                                
148 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 361. 
149 Ibid. s. 273. 
150 Ibid. s. 352. 
151 Ibid. s. 412. 
152 Ibid. s. 352. 
153 Ibid. s. 352. 
154 Ibid. s. 412. 
155 Ibid. s. 354. 
156 Ibid. s. 275. 
157 Ibid. s. 352. 
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marknadsföringen.158 Likaså är stödpersonal och stödfunktioners materiella stöd nödvändig 

för detta ändamål. Detta innebär fysiskt stöd från funktioner och avdelningar som är osynliga 

för kunderna men som måste betrakta kundernas kontaktpersoner som interna kunder.159  

 

Tekniskt stöd och stödjande system bidrar som tidigare nämnts i den interna marknadsföringen 

också till att påverka den interaktiva marknadsföringen. Det finns mängder av situationer då 

kunderna enbart samspelar med system och personalen behöver ett serviceinriktat driftsystem, 

lämplig datorteknik, kunddatabaser och andra resurser för att kunna skapa positiva 

tjänstemöten.160  

 

Pris och tänkbara priserbjudanden har också en påverkan på kundtillfredsställelsen, men det 

är dock inte alltid fallet.161 Slutligen påverkar företagsprofilen den interaktiva 

marknadsföringen, det vill säga den lokala image av företaget som en marknadsförare vill 

skapa och som bildas i kundens medvetande.162  

 

När företaget investerar i de interaktiva resurserna måste de samtidigt ta hänsyn till både 

intern effektivitet (kostnadseffektiv resursanvändning) och extern effektivitet (inverkan på 

upplevd tjänstekvalitet) eftersom resurserna bör fungera bra för att åstadkomma intern 

effektivitet men samtidigt vara kundinriktad.163 En väl genomförd interaktiv marknadsföring 

kräver att samtliga delar av företaget som har kundkontakt kan samarbeta, samverka och 

stödja varandra för att kunderna ska få god upplevd kvalitet. Den interaktiva 

marknadsföringens ansvar ligger således hos alla i företaget.164  

 

5. Tjänstemöten 

Det är i tjänstemöten som kontaktpersonal och kunder möts och interagerar i verkligheten. 

Tjänstemöten innebär den tid och den plats där märkesinnehavaren har möjlighet att visa 

kunden vilken kvalitet tjänsterna har.165 Det är här det avgörs om kundens upplevelser 

motsvarar dennes förväntningar av en tjänst. Är upplevelserna likvärdiga eller bättre än 

förväntningarna har den upplevda servicekvaliteten lyckats tämligen bra, i annat fall kan det 

                                                
158 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 412. 
159 Ibid. s. 356. 
160 Ibid. s. 412. 
161 Ibid. s. 412. 
162 Ibid. s. 317. 
163 Ibid. s. 275. 
164 Ibid. s. 284. 
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finnas kvalitetsproblem.166 Det är vad som sker vid tjänstemötet som är det enda viktiga ur 

kundens synvinkel och kräver ett gigantiskt produktionsarbete i förväg från företagets 

samtliga stödfunktioner, vilket redovisats av teorin.167  

 

3.3 TEORETISK SYNTES 
 

Inledning 

I den teoretiska syntesen beskrivs vilka teorier, styrningsmetoder och perspektiv som är 

relevanta för att kunna svara på uppsatsens problem: vilka faktorer är viktiga, för att små 

konfektionsföretag ska kunna överleva på den alltmer konkurrensutsatta jeansmarknaden? 

 

Kundlojalitet är det yttersta målet för en märkesinnehavare, då det leder till långsiktiga 

kundrelationer. Eftersom ett starkt varumärke skapar trovärdighet och värde för kunden, är 

märkeslojalitet (varumärkeslojalitet) det som alla företag eftersträvar då det skapar en stabil 

marknadsandel, god lönsamhet och positivt kassaflöde. Nedan följer en beskrivning av de 

teorier, styrningsmetoder och perspektiv (faktorer) som valts för uppsatsen och hur de kan 

åstadkomma kundlojalitet. Detta följs av en förklaring på hur företag kan arbeta med 

faktorerna för att skapa kundlojalitet.   

 

3.3.1 Faktor 1 för att uppnå kundlojalitet - företagets varumärkesuppbyggnad 
 

Teorin om den varumärkesuppbyggande processen beskriver hur ett företag kan arbeta med 

att öka innehållet i den produkt eller den tjänst de vill leverera och med detta som grund skapa 

ett konkurrenskraftigt varumärke i medvetandet hos kunderna. Målet är att attrahera en bred 

bas av märkeslojala kunder.  

 
Det är viktigt att satsa på varumärkesuppbyggnad i företaget då ett starkt varumärke utgör en 

konkurrensfaktor, genererar trovärdighet samt kan leda till märkeslojalitet, vilket kan skapa 

kundlojalitet.  

 

 

 

                                                                                                                                                   
165 Grönroos.  (2002). Service management och marknadsföring, s. 85. 
166 Ibid. s. 412. 
167 Ibid. ss. 409-410. 
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3.3.2 Faktor 2 för att uppnå kundlojalitet - företaget lär känna kunden  
 

Upplevd risk redogör för vad som kan bilda osäkerhet/upplevd risk för en konsuments beslut 

kring ett köp, och hur ett företag genom att inhämta information om sina kunder kan 

minimera risken gentemot sina produkter i form av olika säljfrämjande åtgärder. Teorin om 

engagemang beskriver hur en konsument kan påverkas och attraheras av en viss produkt eller 

tjänst. Genom att från företagets sida veta en kunds behov och grad av engagemang gentemot 

en produkt, kan företaget likaså möta konsumenten i form av olika säljfrämjande åtgärder för 

att skapa engagemang gentemot sin produkt. 

 

Teorierna är av yttersta vikt för att de talar om vilka behov hos individer som företaget bör 

ha i åtanke och med vilka medel de kan minska risken och öka engagemanget gentemot sina 

produkter, beroende på hur individerna ser på produkterna. Om företaget lär känna sina 

kunder, kan det därmed genom säljfrämjande åtgärder arbeta mot att skapa kundlojalitet.   

 

3.3.3 Faktor 3 för att uppnå kundlojalitet - företagets styrning 
 

Mål- och Processtyrning är två styrningsmetoder, som bestäms utifrån företagets mål och 

visioner (affärsidé), den miljö som företaget arbetar i och hur de valt att marknadsföra sig. 

Med andra ord visar styrformen företagets arbetssätt för att nå sina mål samt hur företagets 

resurser och medarbetare ska styras för detta ändamål. Målstyrning kännetecknas av att mål 

formuleras och bästa alternativ väljs för högsta måluppfyllelse. Denna styrningsmetod 

välkomnar inte förändringar i marknaden, utan lämpar sig mer i mogna stadier i företagets 

utvecklingscykel. Processtyrning innebär att visioner formuleras i steg, utifrån rådande 

verklighet. Stegen kan snabbt tvingas förändras beroende på yttre omständigheter, såsom 

förändringar i marknaden, ny innovation osv., vilket kräver ett flexibelt förhållningssätt och 

handlingsfrihet till dem som innehar rätt kunskap för tillfället. Styrningen lämpar sig bäst i 

tidiga stadier i företagets utvecklingscykel och då marknaden kännetecknas som föränderlig. 

 

Den styrningsform som företaget valt att arbeta med ska stämma överens med företagets olika 

delar av den interna strukturen, vilket är essentiellt för att åstadkomma långsiktiga 

kundrelationer. Val av styrningsmetod är viktig då den visar företaget ledarstil, riktning, 

organisation och struktur samt hur företagen väljer att arbeta med sin interna 

marknadsföring för att nå ut till sina kunder med målet att åstadkomma kundlojalitet.  
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3.3.4 Faktor 4 för att uppnå kundlojalitet - företagets marknadsföring 
 

Perspektivet om transaktionsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi där tyngdpunkten 

läggs på utbyte mellan två parter, med andra ord en transaktion mellan företaget och kund. 

Perspektivet lägger stor vikt vid marknadsföringsmixens fyra P:n: produkt, pris, plats och 

påverkan samt handlingar som utförs av företaget med syfte att uppnå önskad respons från 

målgruppen i fråga om en specifik produkt, service, idé eller objekt. Den externa 

marknadsföringen anses vara det viktigaste attributet för att påverka kunder och för att skapa 

kundlojalitet. Perspektivet om relationsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi, som till 

skillnad från transaktionsmarknadsföring belyser vikten av att samtliga funktioner i ett företag 

ska arbeta med marknadsföring och vara kundfokuserade, inte bara en extern 

marknadsföringsavdelning samt att kommunikation mellan alla funktioner som har 

kundkontakt ska fungera. Detta marknadsföringssätt innefattar ett stort arbete med både 

intern, interaktiv och extern marknadsföring för att nå ut till kunderna. Det som extern 

marknadsföring utlovar i form av olika media etc. måste kunna verifieras, vilket endast kan 

ske då kunden möter produkten på plats. Om intrycket är positivt vid köptillfället kan detta 

skapa trovärdighet och långsiktiga kundrelationer och därmed generera kundlojalitet.  

 

Perspektiven är viktiga då de visar på vilket sätt företaget vill uppnå önskad respons från 

målgruppen och hur det arbetar med marknadsföring för att nå ut till och påverka sina 

kunder till att återkomma för köp, vilket kan leda till kundlojalitet.  

 

I figuren nedan visas hur ovanstående teorier, styrningsmetoder och perspektiv (som är i 

fetstil) utgör alternativ som små konfektionsföretag kan arbeta med för att uppnå kundlojalitet 

samt hur de kan användas för detta ändamål. Detta förklaras i det följande. 
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Hur de olika faktorerna kan användas av företaget för att åstadkomma kundlojalitet  
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på att skapa ett starkt varumärke både internt i företaget, och externt i kundernas medvetande. 

En förutsättning för att åstadkomma märkeslojalitet hos kunderna, är att först uppnå intern 

märkeslojalitet i företaget. En väl genomförd varumärkesuppbyggnad kan det generera i 

varumärkeskapital, skapa trovärdighet och därmed kundlojalitet. 

 

2. Företagets externa marknadsavdelning och säljare ansvarar för Upplevd risk och 
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kunders behov och hur kunderna ser på företagets produkter.  
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Om företaget lär känna sina kunder, kan det genom extern marknadsföring i form av 

säljfrämjande åtgärder minska risken och öka engagemanget gentemot sina produkter, vilket 

är ett medel för att åstadkomma kundlojalitet. Faktorerna har bland annat stor betydelse för att 

de säljfrämjande åtgärderna ska stämma överens med den image som kunderna förbinder med 

företaget.  

 

3. Målstyrning och processtyrning är två olika styrningsmetoder och ledningens ansvar. De 

visar bland annat hur den interna marknadsföringen sköts för att nå ut till kunderna. En 

målstyrd metod innebär ”striktare ramar” och mindre flexibilitet i arbetet för att uppnå 

företagets formulerade mål, medan den processtyrda metoden inrymmer ett ”öppnare 

organisatoriskt klimat” där handlingsfrihet, uppmuntran och delaktighet tilldelas medarbetare, 

för att uppnå bästa servicekvalitet och därmed kundlojalitet.  

 

4. Perspektiven relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring är två olika 

marknadsföringsstrategier som visar hur företaget arbetar med marknadsföring för att få 

kunder att återkomma för köp. De grundar sig på företagets affärsidé, mål och visioner. Det 

transaktionsinriktade perspektivet som rymmer förhållandet mellan företaget och kund, ser 

den externa marknadsföringen som medel att påverka kunderna, medan det relationsinriktade 

perspektivet betonar att marknadsföring bör arbetas med, både internt, externt och interaktivt 

för att uppnå kundlojalitet. 

 

3.4 TEORETISK REFERENSRAM  
 

Inledning 

I den teoretiska referensramen beskrivs vilka variabler ur den teoretiska syntesen som är 

relevanta (och vilka delar ur variablerna som utelämnats) för att svara på uppsatsens syfte att: 

med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen 

Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. 

 

I nedanstående modell har samtliga variabler från den teoretiska syntesen satts in som faktorer 

i en så kallad kundlojalitetsprocess, som är en modell för att undersöka hur respektive företag 

arbetar med varje faktor i den för att uppnå kundlojalitet. Denna modell används som 

underlag för analysen. I modellen, under kundlojalitetsprocessen, visas de kriterier som en  
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optimal kundlojalitetsprocess kräver och som motiveras längre ner i referensramen. Den 

optimala kundlojalitetsprocessen kommer sedan att användas som underlag för resultatet. I 

resultatet jämförs hur respektive företag arbetat med faktorerna i kundlojalitetsprocessen samt 

hur väl de lyckats i enlighet med den optimala kundlojalitetsprocessens kriterier.  

 

Modell - Kundlojalitetsprocessen samt optimal kundlojalitetsprocess 

  

 
 
Företagets   Ur varu- Arbete med                 Process-         Relations-                     Kund-
optimala      märkes- både upplevd               styrning         marknadsföring            lojalitet 
kund-           processen risk och                                                                                i hög 
lojalitets-     är 12 av 12     engagemang                                                                          grad 
process:       aktiviteter        
                     det optimala 

 

Utifrån teorin om Varumärkesuppbyggnad ställs frågor till respektive företag om hur de 

arbetar med varumärkesuppbyggnad internt i företaget och externt i kundens medvetande. 

Frågor ställs med andra ord rörande samtliga tolv aktiviteter i processen, då 

varumärkesuppbyggnad i företaget, utgör förutsättningarna för att varumärkesuppbyggnad i 

kundens medvetande ska skapas, med målet märkeslojalitet. Mindre rubriker till 

underrubrikerna exkluderas vid ett par tillfällen. 

 

Beträffande teorierna om Upplevd Risk och Engagemang ställs frågor till företagen om hur de 

”scannar” kunders köpvanor samt hur de arbetar för att minimera kundens risk gentemot 

produkten. 
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Styrningsmetoderna Mål- och Processtyrning ger upphov till frågor om hur företagen ser på 

branschen som de verkar i, hur de arbetar mot sina mål och visioner och hur företagen styrs, 

det vill säga målstyrt eller processtyrt. Detta kan vara avgörande för företagens servicekvalitet 

och utveckling av långsiktiga kundrelationer.  

 

Vad gäller perspektiven Transaktions- och Relationsmarknadsföring ställs frågor gentemot 

företagen om transaktionsmarknadsföringens variabler, de fyra P:na med betoning på det 

fjärde P:t påverkan. Dessutom ställs frågor om vad företagen vill förmedla och uppnå med 

vald marknadskommunikation. Frågor rörande perspektivet relationsmarknadsföring ställs till 

företagen gällande: affärsidé, extern-, intern- och interaktiv marknadsföring. Den del som 

handlar om kunder i relationsmarknadsföringen berör i första hand företagets sätt att bemöta 

sina kunder. Detta gäller även den del som handlar om medarbetare. Således har information 

som rör medarbetare och kunders attityder erhållits indirekt, då frågor angående dem ställts 

till företagen och ej direkt till kunderna och medarbetarna.  

 

Motivering för den optimala kundlojalitetsprocessens samt hur varje variabel mäts: 

 

Varumärkesuppbyggnaden är optimal för företaget om samtliga tolv aktiviteter utförs. De tolv 

olika aktiviteterna löper i en sekventiell följd som måste genomarbetas och implementeras för 

att uppnå målet märkeslojalitet och därmed varumärkeskapital. 
 

• För att mäta hur många av de tolv aktiviteterna som företagen uppnår, ställs frågor till 

företagen, baserade på teorins samtliga aktiviteter och vilka kriterier som bör vara 

uppfyllda för varje aktivitet. Utifrån detta kan antal uppnådda aktiviteter urskiljas och 

uträknas. Det företag som uppnått flest aktiviteter har arbetat mest i enlighet med 

teorin. 
 

Upplevd risk är alltid optimal för företaget att arbeta med eftersom det gynnar företaget på 

flera sätt. Om företaget vet hur kunden tänker, kan det möta kunden i form av olika 

säljfrämjande åtgärder och därmed reducera graden av upplevd risk. Olika sätt för att minska 

risken gentemot dess produkter är bland annat information genom massmedia, personlig 

försäljning, erbjudna garantier, testexemplar, möjlighet till byte eller återlämning av en 

produkt. De olika åtgärderna har som mål att generera flera köpstarka kunder.  
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• Företagets arbete med upplevd risk eller ej, mäts genom att frågor ställs till företagen 

angående om huruvida de utför kund- och imageundersökningar på sina egna kunder 

och vilka säljfrämjande åtgärder de utför för detta ändamål. Egna kundundersökningar 

är nödvändiga för att eventuella säljfrämjande åtgärder som utförs av företagen ska 

uppfylla rätt funktion. Om företagen utför kundundersökningar och säljfrämjande 

åtgärder för detta ändamål, arbetar de med upplevd risk. Om de däremot inte utför 

egna kundundersökningar, men utför säljfrämjande åtgärder arbetar de inte med 

upplevd risk. 
 

Engagemang är alltid optimalt för företaget att arbeta med, då olika attribut som påverkar 

kundens behov och köpbeslut är viktigt för företaget att känna till för att kunna skapa och öka 

engagemanget för sin produkt i form av säljfrämjande åtgärder och kommunikation gentemot 

kunden.  
 

• Engagemang mäts likaså baserat på frågor om företagen utför kund- och 

imageundersökningar på sina egna kunder och vilka säljfrämjande åtgärder de utför 

för detta ändamål. Kundundersökningar är ett krav för att företaget ska anses arbeta 

med engagemang, då de säljfrämjande åtgärderna måste stämma överens med 

kundernas upplevelser av varumärket för att få rätt effekt. Om säljfrämjande åtgärder 

utförs men företaget inte gör egna kundundersökningar, arbetar företaget inte med 

engagemang. Båda kriterierna måste vara uppfyllda för detta ändamål. 
 

Processtyrning är optimal när miljön kännetecknas som föränderlig och när planeringsmiljön 

är delvis okänd, vilket också kännetecknar den mogna konfektionsmarknaden som inkluderar 

jeansmarknaden. Denna styrning betonar flexibilitet och förmåga till nyskapande som viktiga 

förutsättningar för företagets framgång. Processtyrningen välkomnar misfits, det vill säga 

förändringar i marknaden. Misfits kräver ett processtyrt arbete där flexibilitet, nyskapande och 

en planering som ständigt skiftar mellan vision och omedelbara åtgärder är nödvändiga. 

Processtyrning betonar även ett öppet klimat och att kommunikation är viktigare än 

målstyrning. 
 

• Huruvida företagen arbetar processtyrt eller ej mäts utifrån de frågor som ställs till 

företagen gällande teorin om processtyrning och om de arbetar enligt vad teorin 

framför angående mål, konkurrensfördelar, arbetsklimat, handlingsfrihet, syn på 

marknaden, etc. Om merparten av teorins kriterier kan urskiljas, i kombination med 

vad företaget anser om marknaden, arbetar de processtyrt.   
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Relationsmarknadsföring är optimal när miljön som företaget verkar i omfattar både hantering 

av relationer mellan företag och kunder men också olika kontakter däremellan, såsom 

interaktiva processer och kommunikationsprocesser. Perspektivet belyser vikten av att 

samtliga funktioner i ett företag ska arbeta med marknadsföring och vara kundfokuserade, 

inte bara en extern marknadsföringsavdelning samt att kommunikation mellan alla funktioner 

som har kundkontakt ska fungera. Relationsmarknadsföring har som mål att skapa långsiktiga 

kundrelationer och därmed kundlojalitet, vilket skapas genom ett positivt intryck vid 

köptillfället. 
 

• Om företagen arbetar i enlighet med relationsmarknadsföring mäts utifrån frågor som 

ställs angående teorins samtliga kriterier gällande affärsidé, intern-, interaktiv- och 

extern marknadsföring. Om merparten av kriterierna för dessa fyra aktiviteter är 

uppfyllda anses företaget arbeta enligt perspektivet relationsmarknadsföring. Företaget 

måste således arbeta med de fyra aktiviteterna och uppfylla merparten av vad som 

krävs för varje aktivitet. 
 

• För att mäta graden av kundlojalitet, refereras till teorin ”Den 

varumärkesuppbyggande processen” som hävdar att märkeslojalitet sällan är absolut, 

utan kan variera i styrka, det vill säga inneha olika grader. Märkeslojalitet innebär per 

definition kundlojalitet, eftersom varumärket är det som skapar värde för kunden. 

Teorin beskriver att märkeslojalitet bör betraktas som ett kontinuum som sträcker sig 

från fritt märkesväxlande till fullständig lojalitet. Mot denna bakgrund mäts hur 

kundlojalitet uppnåtts i hög, högre, lägre eller låg grad.  

 

Om den optimala kundlojalitetsprocessens variabler genomförts, där den 

varumärkesuppbyggande processens aktiviteter fått övervägande många rätt av tolv, 

har företaget uppnått kundlojalitet i hög grad. Har företaget däremot inte uppfyllt den 

optimala kundlojalitetsprocessens variabler, har företaget uppnått kundlojalitet i låg 

grad. Om till exempel tre, av fyra variabler är uppfyllda i processen, har kundlojalitet 

uppnåtts i högre grad och är bara en eller två av fyra variabler utförda har kundlojalitet 

uppnåtts i lägre grad. 

 
 
 



 49

4. BAKGRUNDSFAKTA OM KONFEKTIONSFÖRETAGEN 
 

4.1 GUL&BLÅ 
 

Den första Gul&Blå butiken öppnades 1966, i Birger Jarlspassagen i Stockholm. Grundaren 

heter Lars Knutsson och är utbildad civilekonom. Knutssons dåvarande fru, som också var 

engagerad i butiken, heter Martina Clason och är utbildad designer vid Beckmans skola. Idén 

till att öppna butiken kom från London och i början rymde sortimentet ”coola” plagg, fyndade 

på Carnaby Streetbutikerna, men sedan utökades sortimentet med stickat från Dorotée och 

jeans från Fiorucci. Gul&Blå’s första egendesignade jeans tillverkades 1968 och i början av 

1970-talet var deras största succé de så kallade V-jeansen, som kännetecknades av den 70 cm 

långa benvidden över foten. Det egenskapade och jeansrelaterade modet som designades av 

Knutssons andra fru Maria Grazia Lopez (född i Milano), hade engelsk samtida popkultur och 

amerikansk ungdomskultur från 1950-talet som hörnstenar. Detta återspeglas i till exempel de 

bästsäljande jeansens namn: Fonzie och Marilyn.  

 

Gul&Blå var den första riktiga livsstilsbutiken i Sverige med en blandning av jeans, platåskor 

och popmusik. Ny och rolig design skapades oavbrutet på till exempel T-shirts, plastpåsar, i 

annonser och i de egna livsstilskatalogerna. Knutssons Gul&Blå hade sina guldår under 1970 

-1973, då så många som 400 par jeans om dagen såldes. Postorderförsäljningen gick också 

väldigt bra och filialer av Gul&Blå fanns i Malmö, Göteborg, Sundsvall och Skövde. Under 

en kort period fanns det till och med en filial i Paris, men storleksordningen passade inte 

Gul&Blå’s koncept trots att företaget hade en mycket god affärsidé och en väl utbredd 

franchising. På 1990-talet blev Gul&Blå’s profil alltmer utslätad och mindre lekfull och 

företaget såldes slutligen 1995.168 Det året blev Crister Boork ägare och VD för Gul&Blå. 

 

4.2 SIXTY SVERIGE 
 

Företaget Sixty grundades 1989 i Italien av Vicky Hassan; chefsdesigner och Renato Rossi; 

verkställande direktör. De driver företaget än i dag och det är deras passion för konst och 

kultur som driver verksamheten framåt. Uppkomsten av Sixty började då Hassan öppnade en 

                                                
168 Lewenhaupt (2002). Modeboken 1900 – 2000, s. 146. 
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butik i början av 1980-talet som hon kallade för Energie. Hennes affärsidé var att erbjuda 

skräddarsydda jeans, med innovativa detaljer och hon experimenterade mycket med olika 

tvätt- och färgningstekniker. Energie blev snart namnet för en hel jeanskollektion och har gått 

från att vara en renodlad jeanskollektion till att omfatta en bred kollektion för den trendige 

unge mannen. Framgången med varumärket Energie lade grunden för företaget Sixty. Det är 

den djupa kunskapen om jeanstyget denim och tygets egenskaper och möjligheter som har 

spelat en stor roll för samtliga varumärken inom Sixty.  

 

Företaget har sitt huvudkontor och sina fabriker i det italienska industriområdet Chieti och på 

designavdelningen, som leds av Hassan, arbetar unga designers och praktikanter från skolor 

som Saint Martin School eller Anversa Art Academy. Syftet med detta är att företaget vill 

fokusera på ungdomar i storstäder över hela världen. Sixty har i dagsläget nio varumärken: 

Miss Sixty, Sixty, Killah, Ayor, Decauville, Dake 9, Energie, Refrigiwear och Murphy & 

Nye. Sixty är ett globalt företag och finns representerat i mer än 80 länder över hela världen 

och har cirka 6000 butiker varav minst 100 är konceptbutiker fördelade på de viktigaste 

städerna. Företaget driver den internationella verksamheten främst genom dotterbolag. Ett av 

företaget Sixty’s mål, är att samtliga dotterbolag ska få likadana direktiv från Italien och 

arbeta på samma sätt. Ett annat mål är att priset och kvalitén ska styra vart produktionen 

förläggs, vilket innebär att arbeten med sömnad, tvätt och skärning ska utföras i de länder som 

för tillfället har bäst pris och kvalitet, det vill säga inte enbart i fabrikerna i Italien. Sixty’s 

vision är att expandera kraftigt och att en mängd nya butiker planeras i världens alla 

storstäder. I dagsläget fokuseras försäljning på USA-marknaden, där populariteten ökar för 

varje dag, men investeringarna fortsätter samtidigt på marknader såsom till exempel Kina och 

Latinamerika.  
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5. EMPIRI  
 

Inledning 

I detta kapitel framförs en kort presentation av Gul&Blå idag, som följs av en redovisning av 

den fakta som samlats in genom intervju med företagets VD, Crister Boork. Vidare 

presenteras företaget Sixty Sverige som innehar varumärket Miss Sixty och följs av en 

redovisning av den fakta som erhållits genom intervju med Nina Johansson, 

controller/marknadsföringsansvarig och Christel Påsse, försäljningschef på Sixty Sverige.  

 

5.1 EMPIRI - GUL&BLÅ 
 

5.1.1 Gul&Blå idag 
 

Boork driver idag fyra butiker i Stockholms innerstad. Boork har en strategi bakom butikernas 

fysiska positionering som innebär att de ska täcka tre olika shoppingområden. Butiken på 

Norrlandsgatan täcker Stureplansområdet, butiken vid Konserthuset och den på 

Regeringsgatan täcker Cityområdet och butiken på Folkungagatan täcker 

Södermalmsområdet. Denna spridning av butikerna är viktig enligt Boork då den ger en större 

möjlighet att nå ut till så många presumtiva kunder som möjligt eftersom människor har en 

tendens att röra sig runt vissa givna områden.  

 

Gul&Blå’s huvudkontor ligger på Södermalm i Stockholm. Boork har tre anställda i varje 

butik, varav alla är tjejer med en genomsnittsålder på 23 år. I varje butik finns också en 

ansvarig butikschef. Boork sköter företagets ekonomi, men har även en revisor anställd. Han 

har även en webbdesigner anställd som ansvarar för hemsidan, genom vilken vissa Gul&Blå 

produkter säljs. Boork ansvarar för det mesta som rör företaget, vilket kan röra allt ifrån att 

bygga butiksinredning, till att designa jeans och att värna om sitt varumärke.   

 

Vad gäller varumärket Gul&Blå’s affärsidé så lyder den: ”Att designa och sälja jeans.” 

Målgruppen för varumärket är det tonåringar/ungdomar och har varit det sedan starten 1966. 

Boork fokuserar inte på konkurrenter, utan menar att alla jeansvarumärken är hans 

konkurrenter, mer eller mindre.   
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5.1.2 Empiri - Varumärkesuppbyggande processen  
 

Produktattribut 

Boork anser att den viktigaste konkurrensfördelen för företaget är produktattributet 

produktkvalité, vilket han också värnar om. Han mäter dock inte kundernas uppfattning om 

produktkvalitén. Produktattributet förpackningsdesign styrs i första hand efter den 

personlighet som skapats för varumärket, men den betraktas även som ett sätt att presentera 

produkten på ett attraktivt sätt. Kundernas uppfattning om förpackningsdesignen mäts inte 

heller.   

 

Gul&Blå’s huvudprodukt är fyra klassiska jeansmodeller, två tjejmodeller och två 

killmodeller, som har funnits sedan varumärkets etablering på 1960-talet. All design utgår 

från de fyra huvudprodukterna, vilket till exempel kan urskiljas på en Gul&Blå kjol som är en 

av de klassiska jeansmodellerna, men omgjord till kjol. Ett annat exempel är att T-shirtar kan 

ha någon detalj eller tryck som härstammar från huvudprodukterna. Detta görs utan att för den 

skull ändra på det klassiska utseendet för en T-shirt. Kjolar, T-shirtar, jeansjackor, 

collagetröjor, men även andra jeansmodeller som kommer och går, säljs för att stödja och 

stärka de fyra huvudprodukterna, både försäljningsmässigt och varumärkesmässigt.  

 

Boork kategoriserar Gul&Blå jeansen ligga inom priskategorin ”högre medel”, snäppet under 

lyx. Det som utmärker Gul&Blå’s jeans är att designen alltid hålls inom ramarna för hur 

Boork anser att ett par ”riktiga” eller klassiska jeans bör se ut, men också att de håller en hög 

kvalité. Detta innebär att en lång och detaljerad lista med kriterier måste vara uppfyllda innan 

Boork känner sig nöjd med designen och kvalitén hos jeansen.  

 

Märkesidentitet 

När det gäller varumärkets olika identitetsbärare, prioriterar Boork varumärket eller med 

andra ord namnet, eftersom namnet varit densamma sedan starten 1966 och därför är välkänt 

av många i Sverige. Namnet Gul&Blå’s innebörd är tänkt att förmedla en unik och positiv 

känsla hos kunden. Gul&Blå kommunicerar jeansen framförallt genom ett historiskt ursprung 

då de har existerat väldigt länge, vilket också manifesteras i deras slogan, som lyder ”Svensk 

jeanskultur sedan 1966”. Jeansen kommuniceras även genom ett geografiskt och kulturellt 

ursprung, då företaget är Stockholmbaserat, vilket medför att de anammar kulturen som finns 

i huvudstaden: främst kulturen som finns i stadsdelen Södermalm. Företaget kan också sägas 
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kommunicera sin produkt genom ett socialt ursprung om målgruppen tonåringar ses som en 

egen samhällsklass. Kommunikation genom ett ideologiskt ursprung kan relateras till Boorks 

uppfattning om att ett par jeans inte ska behöva kosta hur mycket som helst, oavsett hur 

mycket dyrare det kan bli för företaget för att uppnå en hög kvalité. Företaget skulle aldrig ta 

överpriser, utan håller sig till de priser som Boork anser rimliga för ett par jeans, vilket är 

cirka 800 kr.  

 

Varumärkets personlighet är utformad så att tonåringar ska kunna identifiera sig med 

uppfattningen om att deras jeans är klassiska, med en gedigen svensk historia bakom sig och 

att de kommer att bestå, både kvalitets- och trendmässigt. Företaget Gul&Blå’s 

produktutveckling är inriktad så att nya produkter bidrar till att stärka den fastställda 

märkesidentiteten.  

 

Kärnvärde 

Kärnvärdena för Gul&Blå var när företaget startade, den engelska popkulturen och den 

amerikanska ungdomskulturen från 1950-talet. När Boork sedan tog över varumärket gjorde 

han förändringar i kärnvärdena genom att ändra de grafiska former som var hämtade från 

USA till att bli svenska motiv. De grafiska formerna fanns till exempel på jeansens etikett. 

Nästa steg blev att Boork förfinade kärnvärdena ännu mer för att spegla stadsdelen 

Södermalm i Stockholm. Han gav de grafiska formerna ett tema: ”Vilda Västern på 

Södermalm.” Temat gäller än idag, men har kvar vissa av de ursprungliga kärnvärdena, fast i 

en annan form. Detta syns tydligt genom att de fyra jeansmodellerna har behållit sina 

ursprungliga namn, som samtidigt är integrerade i det nya temat. Modellnamnen är: den gode 

sheriffen Fonzie, ”bad boy” Elvis, ”nice girl” Elvira samt ”bad cowgirl” Marilyn. De grafiska 

formerna ska kännas moderna även då de i grunden är tecknade i 1950-tals stil. Boork 

karaktäriserar varumärkets kärnvärden till framförallt humoristiskt men även rockigt, svenskt, 

klassiskt, kvalité och smalt produktsortiment. Han använde sig inte av några distinkta 

urvalskriterier vid framtagning av kärnvärdena, utan utgick från vad han vill att varumärkets 

kärnvärden ska stå för.  

 

Positionering 

Gul&Blå’s medarbetare vet ”på ett ungefär” vad varumärket står för och vad som skiljer 

företagets varumärke gentemot konkurrenternas. Detta är något som Boork vill förbättra 

genom att bli bättre på att kommunicera till medarbetarna. Varumärkesuppbyggandet är en 
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integrerad del av affärsidén. Boork menar att hans beslut alltid utgår från vad som är bäst för 

varumärket och att försäljningen kommer i andra hand. Affärsidén kommunicerar Boork inte 

heller tillräckligt till medarbetarna, men är också något han vill förbättra.  

 

Marknadskommunikation 

Investeringar i marknadskommunikation har varit nästan obefintliga sedan 1966. Detta är en 

princip som alltid har funnit både hos Boork och hos den förre ägaren. Boork vill inte påverka 

kunder mer än genom butiken samt hemsidan. Hög varumärkeskännedom uppnås därmed 

genom marknadskommunikationen som sker genom butikerna och på hemsidan. Boork anser 

att kärnvärdena kommuniceras på ett enhetligt sätt i den marknadskommunikation som 

förmedlas genom butikerna och på hemsidan, i vilken vissa Gul&Blå produkter säljs. 

Imageundersökningar hos kunderna och investeringar i varumärkesuppbyggande reklam görs 

inte, av principiella orsaker. Marknadsandelen hos Gul&Blå är ospecificerad.  

 

Intern märkeslojalitet 

Gul&Blå är varumärkesskyddat och Boork har äganderätt och full kontroll över varumärket. 

Som tidigare nämnts görs inga imageundersökningar hos kunderna. Gul&Blå investerar inte 

heller i varumärkesuppbyggande reklam eller belönar köptrogna kunder, men erbjuder 

däremot ett bestående mervärde.  

 

Engagemang 

Kundernas engagemang för varumärket försöker Gul&Blå att öka genom sin produkt, men 

även genom den service som ges av medarbetarna och den stämning, känsla samt det 

mervärde som kunderna upplever i butikerna. Boork vill att hans produkter ska skapa högt 

engagemang hos kunderna och arbetar intensivt med detta. Han hävdar även att det inte är 

svårt att nå ut med den information från marknadsföringen som har till syfte att skapa 

engagemang hos kunderna. 

 

Märkeskänslighet 

Boork har ambitionen att öka märkeskänsligheten genom hans försök att öka engagemanget 

hos sina kunder. 
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Märkeskännedom 

Vad gäller märkeskännedom från kunder, anser Boork att befintliga och nya kunder är lika 

viktiga och eftersom hans strategi är att inte påverka kunder i så hög grad, får kunderna själva 

avgöra om de vill återkomma eller ej. Han menar att målet självklart är att de ska återkomma 

för köp, men att han ändå vill att det ska vara hans produkter som gör att de återkommer och 

inte någon annan påverkan. Med andra ord så förlitar han sig på att kunder känner igen kvalité 

och bra produkter när de ser dem. Företaget har ingen specifik strategi för att attrahera nya 

kunder. Försummade kunder handlar till stor del om reklamationer, vilka åtgärdas i butiken på 

ett serviceinriktat sätt. Kundundersökningar om hur varumärket uppfattas görs inte. 

 

Märkesassociationer 

Boork arbetar konsekvent för vad varumärket Gul&Blå ska vara känt för, nämligen de 

märkesassociationer han vill att varumärket ska stå för. De skapas bland annat genom 

produktkvalitén, det svenska ursprung som betonas, namnet, samt den livsstil som uttrycks 

genom kärnvärdena. 

 

Mervärde 

Kunderna ska förknippa varumärket med mervärden när de är i butiken och själva förstår att 

kvalitén både syns i jeansens design och känns i denimtygets kvalité och passform. 

 

Märkeslojalitet 

För att få kunderna att komma tillbaka för återköp anser Gul&Blå att produkten ”i sig” ska 

vara den självklara orsaken till att de återkommer. Andra faktorer som ska bidra till återköp är 

butikspersonalens serviceinriktade arbete gentemot kunderna samt det som kunden upplever i 

butiken i form av produkten, inredningen, atmosfären och känslan. Boork arbetar för att 

uppnå hög märkeslojalitet. Han tror dock att merparten av hans kunder växlar fritt mellan 

olika jeansvarumärken, det vill säga inte är hundra procent lojala gentemot Gul&Blå’s 

varumärke.  

 

5.1.3 Empiri - Upplevd risk och Engagemang  
 

Företaget Gul&Blå ”scannar” inte sina kunders köpvanor eller informationssökning gällande 

sina produkter. Boork arbetar inte heller medvetet med att, genom olika handlingssätt, minska  
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kundens osäkerhet för produkten. När det gäller Gul&Blå’s jeans anser Boork att de är 

högengagemangsprodukter. 

 

5.1.4 Empiri - Målstyrning och Processtyrning  
 

Boork anser att jeansbranschen inte kännetecknas av en föränderlig miljö, där risktagande, 

innovation och nyskapande är tydlig, eftersom han själv arbetar inom strikta ramar när det 

gäller designen och kvaliteten på jeansen. Designen hålls alltid inom ramarna för hur Boork 

anser att ett par ”riktiga” eller klassiska jeans bör se ut, men också att de håller en hög kvalité. 

All design utgår från de fyra jeansmodeller som funnits sedan företagets etablering, vilket 

innebär att all övrig kollektion, även jeansmodeller som kommer och går, säljs för att stödja 

och stärka de fyra huvudprodukterna, både försäljningsmässigt och varumärkesmässigt. 

Kriterierna måste således vara uppfyllda innan Boork känner sig nöjd med designen och 

kvalitén hos jeansen. Innovation ser han finnas i ny teknik, som han gärna använder sig av om 

den kan förbättra jeansen på något sätt. Då det gäller ansvar och handlingsfrihet, ger Boork 

mycket ansvar till butikschefen och medarbetarna, vilka har ganska ”fria händer” i sitt arbete. 

 

5.1.5 Empiri - Transaktionsmarknadsföring 

 

Boork anser att den viktigaste konkurrensfördelen för företaget är produktkvalité, vilket han 

också värnar om. Boork arbetar dock lika mycket med produkt, pris och plats för sitt 

varumärke och anser att dessa variabler är tillräckliga marknadsföringsverktyg för att 

företaget ska överleva på marknaden. I Gul&Blå’s fall omfattar det tillsammans butikerna. 

Investeringar i marknadskommunikation har varit nästan obefintliga ända sedan 1966 och är 

en princip som alltid har funnit hos Boork och den tidigare ägaren. Påverkan, det vill säga de 

marknadskommunikationskanaler som Boork använder, utgörs, förutom hemsidan, av 

butikerna med sin personliga försäljning, skyltning, inredning, påsar med mera. De positiva 

effekter som förväntas uppnås genom kanalerna är i första hand exponering av produkterna 

samt att skapa en känsla för dem. Boorks strategi är att inte påverka kunder i så hög grad; de 

får själva avgöra om de vill återkomma för köp eller ej. Målet är självklart att de ska 

återkomma för köp, men han vill att det ska vara hans produkter som åstadkommer det. 

Kunden ska förknippa varumärket med mervärden när de är i butiken och själva förstår att 

kvalitén både syns i jeansens design och känns i denimtygets kvalité och passform. Boorks 

uppfattning är att ett par jeans inte ska behöva kosta hur mycket som helst, oavsett hur mycket 
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dyrare det kan bli för företaget för att uppnå en hög kvalité. Företaget skulle aldrig ta 

överpriser, utan håller sig vid de priser som han anser rimliga för ett par jeans. Boork driver 

fyra butiker i Stockholms innerstad och har en strategi bakom butikernas fysiska positionering 

som innebär att de ska täcka tre olika shoppingområden i Stockholm: Stureplansområdet, 

Cityområdet och Södermalmsområdet. Denna spridning av butikerna är viktig då den ger en 

större möjlighet att nå ut till så många presumtiva kunder som möjligt eftersom människor har 

en tendens att röra sig runt vissa givna områden. 

 

5.1.6 Empiri - Relationsmarknadsföring 
 

Företaget Gul&Blå arbetar både med intern och interaktiv marknadsföring enligt Boork, men 

som nämnts ytterst lite med extern marknadsföring. Den interna marknadsföringen sköter 

Boork själv då han är ensam ansvarig för hela företaget, med viss hjälp av revisorn samt 

webbdesignern.  

 

Företaget - strategi/affärsidé 

Affärsidén för varumärket Gul&Blå lyder: ”Att designa och sälja jeans.” Företagets mål är att 

fortsätta vara ett av de etablerade jeansvarumärkena som säljer bra år efter år och att Gul&Blå 

i framtiden ska bli ett rent familjeföretag, utan anställda. Boorks vision är att företaget om tio 

år endast består av en butik som drivs av hans flickvän och att resten av försäljningen sker 

genom Gul&Blå´s Internetaffär, som hans då 19-årige son får driva. Målgruppen är 

tonåringar/ungdomar och har varit det sedan starten 1966. Boork fokuserar inte på 

konkurrenter, men om han måste svara på frågan vilka som är hans konkurrenter, menar han 

att det är alla jeansvarumärken, mer eller mindre. Han ser dock inga direkta hot mot hans 

varumärke, då han anser att Gul&Blå har en egen nisch när det gäller målgruppen. Boork 

menar att det finns inga andra jeansvarumärken som endast fokuserar på tonåringar/ungdomar 

utan att oftast ser andra jeansvarumärken även till de mer köpstarka målgrupperna, som är 

runt 20-30 år.  

 

Extern marknadsföring 

Gul&Blå har ingen marknadsavdelning eller bedriver ett samarbete med en reklambyrå.  

Butikerna och hemsidan, är en del av den externa marknadsföringen och sköts löpande av 

Boork, butikspersonalen samt webbdesignern.  
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Kunder 

Gul&Blå utför inga undersökningar om hur varumärket uppfattas av deras kunder.  

 

Intern marknadsföring   

Vad gäller intern utbildning till samtliga medarbetare, utför Boork inga speciella satsningar. 

Butikerna besöker han dock med jämna mellanrum. Boork menar att han har det yttersta 

ansvaret, kring strategiska beslut om företagets framtid. Han ger butikspersonalen stor 

handlingsfrihet i kontakten med kunder, men i dagsläget motiveras och uppmuntras de inte i 

den utsträckning Boork önskar, vilket är något han vill förbättra. Feedback och 

tvåvägskommunikation mellan han själv och butikspersonalen är också något han vill 

förstärka. I fråga om rekrytering av personal, finns inga utförliga rekryteringsförfaranden, 

utan Boork anställer personer som innehar den ”rätta” personligheten. Det tekniska stöd som 

butikspersonalen använder i sitt dagliga arbete är till exempel kassaapparater och telefon. 

Dock finns ingen information om kunder i databaser. Något intranät finns inte och är inte 

planerat att införas. Hemsidan underhålls och uppdateras kontinuerligt av webbdesignern. I 

företaget finns det möjlighet för samverkan mellan Boork och butikspersonalen samt mellan 

personalen i de olika butikerna, dock sker samverkan med revisorn samt med webbdesignern 

enbart av Boork.  

 

Medarbetare 

Den information/empiri om medarbetare som erhållits av Gul&Blå har enbart berört 

medarbetarnas roll i företaget, det vill säga inget om deras bakgrund, personliga behov, image 

rollkonflikt och oklarheter. Detta är exkluderat från uppsatsen eftersom fokus ligger på 

lojalitetsprocessen mellan företaget och kunden i första hand. Medarbetarna analyseras 

indirekt då frågor rörande dem ställts till företaget. 

 

Interaktiv marknadsföring 

Butikspersonalen är enligt Boork en av de viktigaste resurserna i företaget. De ska vara klädda 

i Gul&Blå’s kläder och uppträda på ett serviceinriktat sätt gentemot kunderna. De olika 

resurser som företaget har till medarbetarnas förfogande är som tidigare nämnts den tekniska 

utrustning som hjälper dem i deras dagliga arbete. Ingen information om kunder finns i 

databaser eller ett intranät, men hemsidan underhålls och uppdateras kontinuerligt av 

webbdesignern, vilket berörts ovan. Inredningen i butikerna är väldigt viktigt för produktens 

exponering och har till syfte att förmedla och skapa en känsla för varumärket. Boorks stöd till 



 59

butikspersonalen, för god servicekänsla, är inte helt fullgod enligt honom själv, vilket redan 

nämnts. Boork är ensam ansvarig för företaget, med andra ord sköter han hela verksamheten 

själv. Han besöker butikerna ibland, men kommunikationen till butikspersonalen vill han 

förbättra. När det gäller priset på jeansen så sätts det enligt Boorks principer på vad han anser 

att ett par jeans bör kosta. Boork arbetar inte aktivt med att skapa en företagsprofil, utan anser 

att hans produkter talar för sig själv. Vad gäller kundernas motiv till varför de köper Gul&Blå 

jeans rangordnar Boork dem på följande sätt: kvalitén, bra sortiment, bra priser, trevlig och 

hjälpsam personal samt miljön i butiken. 

 

5.2 EMPIRI - SIXTY SVERIGE FÖR VARUMÄRKET MISS SIXTY 
 

5.2.1 Sixty Sverige idag 

 

I Sverige heter dotterbolaget Sixty Sweden AB och grundades 2001 av Magnus Senke, VD 

och av Catherine Klemets, säljare, båda med lång erfarenhet av modebranschen. 

Försäljningen i Sverige introducerades med jeans från Miss Sixty, vilka snabbt blev en 

framgång och efterfrågades över hela landet. Sixty Sweden AB representerar fem 

varumärken: Miss Sixty, Sixty, Killah, Energie och Refrigiwear. Samtliga varumärken har 

kläder, skor och accessoarer i sina kollektioner och finns representerade hos ett selektivt urval 

av återförsäljare över hela Sverige. I Stockholm finns en egen Miss Sixty butik belägen på 

Birger Jarlsgatan. Där ligger även huvudkontoret, som snart kommer att ha nio anställda: de 

två grundarna, en controller/marknadsföringsansvarig, en försäljningschef (som även säljer 

Refrigiwear och ansvarar för de största Miss Sixty kunderna), en ekonomichef, en person på 

kundtjänst, en säljare för Miss Sixty, en för Energie, en för Killah, samt en säljare för skor 

(som anställs till hösten 2005).  

 

Sixty Sweden AB i Stockholm är en säljfilial till Sixty Scandinavia, med huvudkontor i 

Köpenhamn. Här finns varulagret för hela Skandinavien och här arbetar de med 

administrativa uppgifter, den mesta av ekonomin, fakturering samt med produktordrar. 

Stockholm faxar in alla sina ordrar till Köpenhamn, som lägger in dem, beställer produkterna 

från Italien och skickar ut produkterna till de svenska återförsäljarna. Stockholm får direktiv 

från Köpenhamn administrativt och organisationsmässigt, men även marknadsföringsmässigt 

har de nära kontakt. I fråga om marknadsföring, styrs val av bilder, att reklamen ska  
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presenteras på ett enhetligt sätt och när den ska visas från huvudkontoret i Italien. Sveriges 

marknadsföringsansvarig, tilldelas dock mycket eget ansvar; hon ges en budget för reklam 

och har ansvaret för var reklamen ska presenteras, samt att varumärket presenteras på rätt sätt 

på grund av att huvudkontoret i Italien anser att deras dotterbolag själva bäst känner till sin 

egen marknad.  

 

Vad gäller varumärket Miss Sixty’s affärsidé så lyder den: ”Att erbjuda skräddarsydda jeans, 

speciellt för tjejer, med innovativa detaljer.” När det gäller målgruppen, är åldern inte 

specifik, utan riktar sig till den krävande kvinnliga konsumenten som vill skapa sin egen look 

och stil för varje tillfälle. I Sverige säljer dock Miss Sixty till åldrarna, alltifrån 15-45 år. 

Försäljningsmässigt är målet för Miss Sixty att attrahera och nå en bred skala av 

åldersgrupper. Miss Sixty’s största konkurrenter är de stora italienska varumärkena Fornarina, 

Replay och Diesel, men även svenska varumärken, som till exempel Acne.  

 

5.2.2 Empiri - Varumärkesuppbyggande processen  
 

Produktattribut 

Produktkvalitén är inte den viktigaste konkurrensfördelen för varumärket Miss Sixty, utan det 

är den ”rätta looken”, och vad som gett upphov till denna. Med andra ord är tvätten, modellen, 

skärningen – designen viktigare. Trenden och varumärket har även det stor betydelse, eller 

kort och gott hur ”het du är i dina jeans”. Sixty Sverige mäter inte kundernas uppfattning om 

produktkvalitén, men tar lite hjälp av ungdomsbarometern; ett privatägt opinions- och 

marknadsundersökningsinstitut vars specialisering är att förstå sig på ungdomars attityder och 

beteenden. När det gäller produktattributet förpackningsdesign, styrs designen efter den 

personlighet som skapats för varumärket. De byter förpackningsdesign varje säsong, efter det 

tema som gäller för kollektionen. Kundernas uppfattning om förpackningsdesignen mäts inte i 

Sverige, men i Italien görs det med visshet. 

 

Varumärket Miss Sixty’s huvudprodukt är jeans, men T-shirts, accessoarer, skor och dylikt är 

lika viktiga produkter i sortimentet. Vid en jämförelse med andra länder, går det att tyda att 

jeansen har en större prioritet i Sverige än i till exempel Italien, där framförallt Miss Sixty’s 

skor har mycket större betydelse. I Sverige lägger konsumenter mycket pengar på ett par 

jeans. Miss Sixty´s jeans kategoriseras som medel, i prisskalan: bas, medel, lyx, där 

amerikanska märkena såsom Seven och Rock&Republic benämns som lyx. Miss Sixty’s jeans 
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kostar mellan 799-1799 kr. Några av de dyraste jeansen (tvättarna) kan därmed benämnas 

som lyx, men gällande varumärket kategoriseras jeansen som medel och inte lyx. Utmärkande 

för Miss Sixty’s jeans är att de följer och är beroende av trender. Designen på jeansen är så 

som kunderna vill ha dem trendmässigt: låga midjor, tight, slimmat, stretch och feminint. 

Kollektionerna är stora, med många olika skräddarsydda jeans och tvättar, däribland italienska 

överdesignade jeans med många innovativa detaljer och originella lösningar, men även jeans 

med klassisk skärning och mindre detaljer. Det är de senare som säljer bättre på den svenska 

marknaden. 

 

Märkesidentitet 

De identitetsbärare som prioriteras högst är namnet och marknadskommunikation. Den första 

kollektionen var inspirerad av 1960-talets stil och därifrån kommer namnet Sixty. Logotypen 

på jeansen har numera tagits bort, men det går fortfarande tydligt att se vart den har varit då 

sömmen runt den behållits. Varumärket Miss Sixty kommuniceras både genom ett geografiskt 

ursprung, i och med den italienska designen, och genom ett kulturellt ursprung, då Sixty’s 

grundare är väldigt konst- och kulturintresserade, vilket återspeglas i jeansen. Personligheten 

för Miss Sixty’s varumärke är utformad i enlighet med den så kallade ”Miss Sixty kunden”, 

vilket är en fiktiv kvinna som de vill att kunden ska kunna identifiera sig med. Karakteristika 

hos denna fiktiva kvinna är att hon vill skapa sin egen look, för varje tillfälle, samt att hon 

ständigt letar efter förnyelse, originalitet och variation. Produktutvecklingen är inriktad så att 

nya produkter bidrar till att stärka den fastställda märkesidentiteten. Varumärket Miss Sixty 

har vissa grundmodeller men varje säsong kommer en nyhet, vilket innebär att de måste 

förnya sig hela tiden.  

 

Kärnvärde 

Varumärket Miss Sixty’s kärnvärden är: ironiskt, kvinnligt, glamoröst, trendigt, nyskapande 

samt detaljer. Huvudkontoret i Italien använder sig av distinkta kriterier vid valet av 

kärnvärden för varumärket Miss Sixty, nämligen kunden och det anser att samtliga 

kärnvärden är lika viktiga. 

 

Positionering 

Medarbetarna på stockholmskontoret Sixty Sverige, arbetar med information om varumärket 

som de får av Italien varje säsong, det vill säga två gånger per år, och skickar även ut denna 

till sina återförsäljare. De åker till Italien en gång per säsong, där kollektionerna och 
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inspirationskällor som gäller för varje säsong presenteras. Här tas även historia upp om de 

olika varumärkena och de får även möjlighet att träffa grundarna: designchefen och VD:n. 

Sveriges försäljningschef åker till Italien, i snitt åtta gånger per år. De medarbetare som 

arbetar i Miss Sixty butiken har endast kunskap om varumärket Miss Sixty och den 

kollektionen. Butikschefen är däremot mer insatt i vad varumärket står för, hur det ska 

relateras till Sixty’s övriga varumärken, samt vad som differentierar Miss Sixty gentemot 

konkurrenter. Medarbetarna på stockholmskontoret tar del av ny information genom 

hemsidan, e-mail och länkar. Information kan handla om ett visst plagg, kollektioner, nyheter 

eller annat. Det finns inget intranät än, men är på väg att införas. Medarbetarna från butiken 

besöker även stockholmskontoret regelbundet. Varumärkesuppbyggandet ses som en 

integrerad del av affärsidén, men detta kommuniceras inte kontinuerligt från kontoret till 

medarbetarna i Miss Sixty butiken. 

 

Marknadskommunikation 

Investeringar i marknadskommunikation är rätt omfattande för varumärket och i jämförelse 

med ett svenskt jeansföretag är investeringarna stora. Den största delen av 

marknadskommunikationen utgörs av märkesuppbyggande reklam. Marknadsandelen för 

varumärket Miss Sixty visar att de ligger (med hela kollektionen) bland de fem 

största/marknadsledande varumärkena. Sixty Sverige arbetar med marknadskommunikation i 

form av annonsering, shower, visningar, produktplacering, flygblad och events av olika slag 

för att kommunicera varumärket Miss Sixty. Ett större events sker varje säsong, till exempel 

anordnades en väldigt stor visning i samband med modemässan i Köpenhamn och i våras (år 

2005) arrangerades en stor modevisning med fest på Berns i Stockholm. Varumärket Miss 

Sixty sponsrar även restauranger med arbetskläder och delar ut T-shirts till kända personer. 

Inredningen i butiken är också en viktig marknadskommunikation för att kunna visa 

produkterna. Miss Sixty varumärket har även så kallade ”corners” på varuhuset NK i 

Göteborg, vilket innebär en egen hörna på en större yta i varuhuset, utan väggar, men med en 

egen inredning och idé. Kärnvärdena för varumärket Miss Sixty kommuniceras i allra högsta 

grad på ett enhetligt sätt i marknadskommunikationen.  

 

Intern märkeslojalitet 

Från moderbolaget i Italien är Sixty Sverige varumärkesskyddat och Italien har äganderätt och 

full kontroll över varumärket. Åtgärder för att bevara varumärkets unika identitet utförs, men 

däremot görs inga direkta imageundersökningar hos kunderna i Sverige, såsom 
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enkätundersökningar eller dylikt. Indirekt erhålls sådan information genom de återförsäljare 

som kommer till kontoret och köper Miss Sixty produkter och vet vad kunden vill ha utifrån 

informationen de fått från butikspersonalen som säljer till kunderna. Medarbetarna på 

stockholmskontoret pratar med de enskilda återförsäljarna om vad de har och vill ha för image 

i deras butiker och hos deras kunder. Sixty Sverige investerar i märkesuppbyggande reklam 

för att nå ut till kunder. De belönar även köptrogna kunder via deras butik och har ett register 

med stamkunder, det vill säga återkommande kunder som blir inbjudna till ”happenings” av 

olika slag, såsom temakvällar och VIP-kvällar med viss rabatt efter stängning, realisation etc. 

Återkommande kunder kan få någonting på köpet om de handlar mycket, till exempel en söt 

godispåse. På temakvällarna kan de få en skiva, en bok, smink eller något annat, vilket klassas 

som mervärde. När det gäller att känna igen stamkunderna, har butikschefen det största 

ansvaret. Sixty Sverige erbjuder ett bestående mervärde till sina kunder. 

 

Engagemang 

Ett av företagets mål är att uppnå högt engagemang hos kunderna för Miss Sixty jeansen. För 

att öka kundens engagemang för varumärket satsar Sixty Sverige på varumärkesuppbyggande 

reklam, mervärde av olika slag, butikspersonalens service samt att skapa en känsla i 

butikerna. Marknadsföringen är ett viktigt verktyg för att nå ut till kunderna, och Sixty 

Sverige anser också att informationen når ut till kunderna.   

 

Märkeskänslighet 

Genom det arbete som görs för att öka engagemanget hos kunderna, vill Sixty Sverige också 

öka märkeskänsligheten gentemot sina produkter. 

 

Märkeskännedom 

Sixty Sverige arbetar både med att behålla befintliga kunder och att hitta nya, men det 

viktigaste är att nå de nya kunderna, vilket är något de arbetar med konstant. Detta sker 

förutom genom all ovanstående nämnd marknadsföring, även genom att informera om Miss 

Sixty’s varumärke och butik i gratistidningar (People). Gratistidningarna brukar ligga lite här 

och var som till exempel i olika butiker. Försäljningsmässigt är målet för varumärket Miss 

Sixty att attrahera och nå en bred skala av åldersgrupper. Butikskedjorna MQ och Bik Bok är 

exempel på återförsäljare som har två helt olika målgrupper och ålderskategorier. Till MQ’s 

kunder lämpar sig ett par jeans som har en lite högre midja än till Bik Bok’s kunder, som vill 

ha en låg midja. Sixty Sverige försöker därmed i sin försäljning hitta de jeans som stämmer 
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överens med åldersgruppen och den specifika kunden. Försummade kunder handlar oftast om 

reklamationer. De godkänns direkt om de kommer från en återförsäljare, eftersom det är 

viktigt för Sixty Sverige att bibehålla ett gott rykte. Vid en reklamation ringer 

butikspersonalen till stockholmskontoret för godkännande så att kunden kan få tillbaka sina 

pengar. Kundundersökningar görs indirekt i och med att Sixty Sverige tar del av 

informationen som finns hos ungdomsbarometern.  

 

Märkesassociationer 

Nya, positiva associationer kring varumärket Miss Sixty skapas genom aggressiva 

annonskampanjer men även av nyskapande produktsortiment och events. 

 

Mervärde 

För att kunderna ska förknippa varumärket Miss Sixty med ett mervärde är det viktigt att till 

exempel påsarna har rätt stil. Mervärde ges även i form av att det kan hänga diverse småsaker 

på plaggen, såsom tvålflingor eller ett armband. Marknadsföringen är ytterligare ett sätt att 

skapa mervärde, då kunden känner att de är ”rätt” eftersom de identifierar sig med reklamen.  

 

Märkeslojalitet 

För att få kunden att komma tillbaka för återköp anser Sixty Sverige att det är viktigt att 

arbeta med butiken, leveranserna, inredningen, fönstermaterial med mera. Det är även viktigt 

att Italien anpassar produkterna efter vad som säljer bra i varje land. De olika teman, 

fönstermaterial och marknadsföringsmaterial som är ämnat för varumärket, bestäms också 

från Italien och skickas till varje land och butik. Vidare är det också viktigt att det hela tiden 

finns nyheter i butiken, att kollektionen är uppdelad från olika leveranser och att det inte ser 

likadant ut i butiken hela tiden. Butikspersonalens service är dock den viktigaste nämnaren för 

att få kunden att komma tillbaka för återköp. Sixty Sverige arbetar för att uppnå en hög 

märkeslojalitet. På frågan om, var de ligger på en skala från fritt märkesväxlande till 

fullständigt lojala kunder, anser de att de ligger mitt emellan. Ingen konsument är fullständigt 

lojal i dag menar de.  

 

5.2.3 Empiri - Upplevd risk och Engagemang  

 

Sixty Sverige utför inga egna kundundersökningar om kunders köpvanor eller hur kunder 

söker information om Miss Sixty’s produkter. Företaget tar dock del av information som finns 
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hos ungdomsbarometern, vilket ger dem indirekt information om kunders attityder, beteenden 

och kommunikation. Viss indirekt information fås även via de återförsäljare som köper Miss 

Sixty’s produkter, som fått information via butikspersonalen i affärerna, som vet vad 

kunderna vill ha. För att minska kunders upplevda osäkerhet, vid köp av deras produkter, 

arbetar Sixty Sverige genom placering av varumärket i diverse reklam, såsom i modemagasin, 

gratistidningar, på caféer samt i ”rätt” butiker. När det gäller Miss Sixty’s jeans så  

kategoriserar de dem som en högengagemangsprodukt.   

 

5.2.4 Empiri - Målstyrning och Processtyrning  
 

Sixty Sverige anser att jeansbranschen kännetecknas av en föränderlig miljö. Företaget anser 

sig arbeta mer processtyrt än målstyrt. Den viktigaste konkurrensfördelen för varumärket 

Miss Sixty är den ”rätta looken”, och vad som gett upphov till denna, det vill säga tvätten, 

modellen, skärningen – designen. Trenden och varumärket har stor betydelse, eller kort och 

gott hur ”het du är i dina jeans” och designen på jeansen görs så som kunderna vill ha dem 

enligt trenderna. Kärnvärdena uttrycker även detta i form av ord som: nyskapande, trendigt, 

ironiskt, kvinnligt, glamoröst samt detaljer. Den fiktiva ”Miss Sixty kunden” vill skapa sin 

egen look, för varje tillfälle, samt ständigt leta efter förnyelse, originalitet och variation. 

Företaget vill följa trender och den föränderliga miljö som kännetecknar marknaden, för 

vilken processtyrning som betonar flexibilitet och nyskapande också lämpar sig. Det visar sig 

även i produktutvecklingen då det varje säsong kommer en nyhet, vilket innebär att det måste 

förnya sig hela tiden.  

 

Sixty Sverige arbetar både med att behålla befintliga kunder och att hitta nya, men det 

viktigaste är att nå de nya kunderna, vilket är något de arbetar med konstant. Även då Italien 

ger direktiv, har medarbetarna på stockholmskontoret ganska fria händer. De behöver inte 

godkännande för allt de gör, utan så länge de visar på en bra försäljning är det ”okej”. Även 

butikspersonalen har mycket handlingsfrihet i kontakten med kunderna. De medarbetare i 

butiken som är bra på något, såsom att ”hänga om klädesplagg” kan tilldelas det ansvaret. 

Möjlighet till samverkan, kommunikation och samarbete på Sixty Sverige finns både mellan 

butikspersonal samt personal på stockholmskontoret men även inom stockholmskontoret. 

Samtliga medarbetare utbildas om varumärket och samtliga medarbetare uppmuntras, 

motiveras och ges också erkännande från butikschefen och från VD:n på stockholmskontoret.  
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5.2.5 Empiri - Transaktionsmarknadsföring 
 

Sixty Sverige anser inte att produkt, pris, plats (distributionskanaler) och påverkan är en 

tillräcklig marknadsföringsstrategi för att överleva på en starkt konkurrensutsatt marknad. De 

är viktiga variabler, men inte tillräckliga för att överleva. Företaget arbetar dock med alla de 

fyra P:na, och anser att platsen är den viktigaste variabeln av de fyra. Det är väldigt viktigt att 

sälja till rätt återförsäljare och exponera Miss Sixty på rätt plats. I detta prioriteras relationer 

högt, det vill säga mellan säljfilialen och återförsäljarna, mellan återförsäljarna och kunder 

samt relationer mellan butikspersonal och kund. Relationerna anses viktigare än själva 

produkten. Gällande produkten är inte produktkvalitén den viktigaste konkurrensfördelen, 

utan det är den ”rätta looken”, och vad som gett upphov till denna, det vill säga designen. 

Designen på jeansen är så som kunderna vill ha dem, trendmässigt. Den 

marknadskommunikationskanal som Sixty Sverige använder sig mest av är annonsering, 

vilket utgör hälften av all marknadskommunikation. Annonsering är ett sätt att skapa 

mervärde, då kunden känner att de är ”rätt” eftersom de kan identifiera sig med reklamen. 

Förutom annonsering arbetar Sixty Sverige även med shower, visningar, produktplacering, 

flygblad, sponsring och events. Inredningen i butiken är även den en viktig 

marknadskommunikation för att kunna visa produkterna. De positiva effekter som Sixty 

Sverige vill uppnå genom valda kanaler är framförallt att öka försäljningen, attrahera nya 

kunder och skapa en image. Kärnvärdena för Miss Sixty kommuniceras i allra högsta grad på 

ett enhetligt sätt i marknadskommunikationen.  

 

5.2.6 Empiri - Relationsmarknadsföring 

 

Sixty Sverige anser att de arbetar med både med intern-, interaktiv-, och extern 

marknadsföring. Den interna marknadsföringen ansvarar högsta ledningen på Sixty Sverige 

för men även försäljningschefen samt ekonomichefen. För den externa marknadsföringen för 

Sixty Sverige ansvarar controllern/marknadsföringsansvarig samt säljarna. Den interna och 

den interaktiva marknadsföringen arbetar företaget med mer än med den externa 

marknadsföringen, det vill säga hela tiden och varje dag. Den externa marknadsföringen 

används och tillämpas mer per automatik vid olika tillfällen.  
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Företaget - strategi/affärsidé 

Varumärket Miss Sixty’s affärsidé lyder: ”Att erbjuda skräddarsydda jeans, speciellt för tjejer, 

med innovativa detaljer.” Målgruppens ålder är inte specifik, utan riktar sig till den krävande 

kvinnliga konsumenten, som vill skapa sin egen look och stil för varje tillfälle. 

Försäljningsmässigt är målet för Miss Sixty att attrahera och nå en bred skala av 

åldersgrupper.  

 

Extern marknadsföring  

Sixty Sverige samarbetar inte med en reklambyrå, utan det görs endast av huvudkontoret i 

Italien. De har däremot en controller/marknadsföringsansvarig samt säljare som arbetar med 

extern marknadsföring.  

 

Kunder 

Sixty Sverige utför inga egna undersökningar om hur varumärket Miss Sixty uppfattas av 

kunden, men använder sig till viss del av ungdomsbarometern. 

 

Intern marknadsföring 

Medarbetare från stockholmskontoret och butiksansvarig får bland annat utbildning genom att 

de får åka ner på företagsmässor till Italien en gång per säsong (försäljningschefen åker 8 

ggr/år). Informationen från Italien vidareförmedlar butikschefen till personalen i butiken och 

personalen bjuds även in till stockholmskontoret och undervisas om vad varumärket vill 

förmedla med kollektionen och får bakgrund för nästa säsong när Miss Sixty kollektionen för 

nästa säsong finns på huvudkontoret.  

 

Ledningen på Sixty Sverige anser att det är viktigt att medarbetare på stockholmskontoret får 

vara delaktiga i beslut och planering. När det gäller butikspersonalen har de till exempel 

mycket handlingsfrihet i kontakten med kunderna. De medarbetare i butiken som är bra på 

något, såsom att ”hänga om klädesplagg” kan tilldelas det ansvaret. Dock får butikspersonal 

till exempel inte vara delaktig i inredning av butiken. Delegering av sådant slags arbete och 

ansvar är upp till butikschefen. Medarbetare, både på stockholmskontoret och i butiken 

uppmuntras, motiveras och ges erkännande från butikschef och från VD:n på 

stockholmskontoret. Det finns även möjlighet till feedback och tvåvägskommunikation 

mellan medarbetarna på stockholmskontoret och cheferna. Till exempel, träffar medarbetarna 

på stockholmskontoret sin VD flera gånger i veckan, men även retailchefen för Miss Sixty 
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Skandinavien i Köpenhamn. Stockholmskontoret kan ringa till Italien och ställa direkta frågor 

om det behövs men i annat fall sker kontakten med högsta ledningen i Italien oftast per e-

mail. När det gäller rekrytering, finns inga rekryteringsförfaranden, utan det viktigaste vid 

rekrytering är den arbetssökandes personlighet.  

 

Sixty Sveriges bokföringssystem och orderläggning, är inte ”toppmoderna”. 

Stockholmskontoret använder till exempel fax vid orderläggning (bokföring och 

orderläggning som sänds från Sverige till Italien måste gå via flera system innan den når 

slutdestinationen). Tekniken är på gång att byggas upp och till hösten 2005 ska till exempel 

ett nytt globalt kommunikationssystem testköras. Det kommer dock att ta ett tag, då det är en 

stor förändring och måste fungera i alla länder där Sixty har dotterbolag. Kundinformation 

uppdateras ständigt i Sixty’s samtliga butiker (med andra ord inkluderat Miss Sixty butiken i 

Sverige), som till exempel nya kundadresser. I annat fall kommuniceras all information länder 

emellan via e-mail. Något intranät finns inte i dagsläget men är något som kommer att införas 

framöver. När det gäller det dagliga försäljningsarbetet får butikspersonalen det tekniska stöd 

som det kräver. Möjlighet till samverkan, kommunikation och samarbete på Sixty Sverige 

finns både mellan butikspersonal samt personal på stockholmskontoret men även inom 

stockholmskontoret.  

 

Medarbetare 

Den information/empiri om medarbetare som erhållits av Sixty Sverige om varumärket Miss 

Sixty har enbart berört deras roll i företaget, det vill säga inget om deras bakgrund, personliga 

behov, image rollkonflikt och oklarheter. Detta är exkluderat från uppsatsen eftersom fokus 

ligger på lojalitetsprocessen mellan företaget och kunden i första hand. Medarbetarna 

analyseras indirekt då frågor rörande dem ställts till företaget. 

 

Interaktiv marknadsföring 

Butikspersonalen är enligt Sixty Sverige en av de viktigaste resurserna i företaget. Vad gäller 

principer om hur medarbetarna på stockholmskontoret och i butiken ska vara klädda, gäller 

policyn att medarbetarna på stockholmskontoret ska bära kläder från något av de olika 

varumärkena från Sixty, medan butikspersonalen på Miss Sixty följaktligen ska bära Miss 

Sixty kläder. Då butikspersonalen säljer in våren 2006 kläder bör de ha på sig något av de 

plaggen. När det gäller uppträdande hos medarbetarna finns inga skriftliga regler, utan det är  
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upp till butikschefen i varje land vad som gäller. I Sverige gäller generellt att personalen bör 

vara glad, trevlig, tillmötesgående, ”hel och ren” samt serviceinriktad.  

 

Sixty Sveriges bokföringssystem och orderläggning är som tidigare nämnts inte 

”toppmoderna”. I Sixty’s samtliga butiker (med andra ord inkluderat Miss Sixty butiken i 

Sverige), sker ständig uppdatering av kundinformation, som till exempel nya kundadresser, 

och all övrig information länder emellan kommuniceras via e-mail. I dagsläget finns inget 

intranät men det är något som kommer att införas längre fram. Vad gäller butikspersonalens 

dagliga försäljningsarbete erhåller det tekniska stöd som krävs. Inredningen i Miss Sixty’s 

butiker är väldigt viktig. Kunderna ska känna att de är i en Miss Sixty butik när de går in i den 

och känslan ska vara densamma oavsett i vilken stad de befinner sig i. Alla butiker ser inte 

likadana ut utan har en egen identitet. Däremot har butikerna samma grundidé, igenkännande 

”touch”, stämning och stil. Inredningen i butikerna är viktig för att skapa en positiv känsla och 

upplevelse. Butikerna är speciellt inspirerade av 1960- och 70- talets film och musik. Möbler, 

färger, former, mönster, belysning och detaljer ska ge en mysig och raffinerad atmosfär. För 

att uppnå detta används bland annat ryamattor och psykedeliska mönster och det har även 

varit på tal att använda sig av dofter i butiken. En blandning av ”second hand” och 

”ultramodernt” kan vara en beskrivning på inredningen.  

 

Som beskrivits ovan anser ledningen på Sixty Sverige att det är viktigt att medarbetare på 

stockholmskontoret får vara delaktiga i beslut och planering. Vad gäller butikspersonalen 

tilldelas de stor handlingsfrihet i kontakten med kunderna. Samtliga medarbetare uppmuntras, 

motiveras, får feedback och ges erkännande från butikschef och från VD:n på 

Stockholmskontoret. Information som rör Miss Sixty kollektionen får butikspersonalen från 

butikschefen och från stockholmskontoret. Det gäller även stöd i butikspersonalens arbete 

som kan innefatta frågor rörande produkterna. Priset på jeansen sätts av ekonomipersonalen 

på Sixty Scandinavia i Köpenhamn. Företagsprofilen sköts från huvudkontoret i Italien när det 

gäller företaget Sixty. De har huvudansvaret för sina olika varumärken, däribland varumärket 

Miss Sixty. Vad gäller kundernas motiv till varför de köper Miss Sixty jeans rangordnar Sixty 

Sverige dem på följande sätt: bra sortiment, kvalitén, trevlig och hjälpsam personal, miljön i 

butiken samt bra pris. 
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6. ANALYS 
 

Inledning 

I detta kapitel framförs en analys av empirin som kopplas till referensramens variabler. 

Kapitlet inleds med en analys av empirin från Gul&Blå som följs av en analys av empirin från 

Sixty Sverige för varumärket Miss Sixty.  

 

6.1 ANALYS - GUL&BLÅ 
 

6.1.1 Analys - Varumärkesuppbyggande processen  
 

Boork som är märkesinnehavare ansvarar för den interna och den externa 

varumärkesuppbyggnaden för Gul&Blå. Internt arbetar han med produktattribut och då i 

första hand med att skapa produktkvalitet, vilket han också anser som den viktigaste 

konkurrensfördelen för företaget. Produktkvalitet kan dock inte ensamt ligga till grund för en 

uthållig konkurrensfördel, utan kan endast ge upphov till en tidsbegränsad konkurrensfördel 

eftersom den är lätt att identifiera, analysera och imitera. Det är därför viktigt att satsa på en 

hög innovationsgrad på sina produkter, men även att satsa på förpackningsdesign, en distinkt 

visuell identitet och upplevd kvalitet, vilket handlar om konsumentens kvalitetsuppfattning.  

 

Gul&Blå har en gedigen märkesidentitet som främst baseras på varumärkets namn, men också 

på deras historiska -, geografiska -, kulturella - , sociala samt ideologiska ursprung. De 

kärnvärden som Boork format utgör genom sin unika blandning, med betoning på humor en 

differentieringsfördel gentemot konkurrenter.  

 

Varumärkets positionering kommuniceras inte tillräckligt till medarbetare i organisationen; 

något som Boork vill förbättra. Det är viktigt att organisationens medarbetare vet vad 

varumärket står för, vad som ska differentiera varumärket i förhållande till de främsta 

konkurrenterna samt att Boork tydligt kommunicerar affärsidén till medarbetarna. Detta är en 

förutsättning för att skapa en plats för varumärket externt i kundernas medvetande. En 

grundläggande förutsättning är att göra en kärnvärdeanalys och identifiera vad som utgör 

varumärkets primära differentieringsfördel och därefter kommunicera detta internt till 

medarbetarna.  
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Boorks investeringar i marknadskommunikation inkluderar inte varumärkesuppbyggande 

reklam av principiella skäl som fortlevt sedan företagets grundande. Rörande denna aktivitet 

bör märkesinnehavaren satsa på varumärkesuppbyggande reklam för att tillföra varumärket en 

extra dimension i form av ett kommunikativt mervärde. Märkesuppbyggande reklam sägs i 

allmänhet vara den viktigaste formen av marknadskommunikation. Ju större investeringar 

som görs i märkesuppbyggande reklam, desto högre märkeskännedom kan uppnås, som i sin 

tur kan leda till en hög marknadsandel och en stark marknadsposition. Boorks marknadsandel 

är ospecificerad.  

 

För att uppnå intern märkeslojalitet krävs dels att varumärket är varumärkesskyddat, att 

Boork har äganderätt och full kontroll över varumärket, att åtgärder som bevarar varumärkets 

unika identitet utförs av honom samt åtgärder som erbjuder ett bestående mervärde. Dessa 

aktiviteter är utförda av Boork och realiserade i företaget. Men för att intern märkeslojalitet 

ska benämnas som fullständig, krävs även att Boork utför regelbundna imageundersökningar 

för att skaffa sig en god uppfattning av kundernas bild av varumärket för att därigenom kunna 

påverka imagen i önskad riktning. Dessutom krävs att han investerar i märkesuppbyggande 

reklam samt att köptrogna kunder belönas för att förvalta det förtroendekapital som ett 

etablerat varumärke representerar för kunderna. Dessa aktiviteter utförs inte av Boork, vilket 

innebär att företaget inte uppnår en fullständig intern märkeslojalitet. Den interna 

märkeslojaliteten är nödvändig för att utveckla ett bestående mervärde för varumärket och 

krävs för att den externa märkeslojaliteten ska bli bestående över tiden.  

 

Den externa varumärkesuppbyggnaden i konsumentens medvetande är Boork också ansvarig 

för. Boork arbetar för att uppnå ett högt engagemang hos kunderna och han anser att det inte 

är svårt att nå ut till dem med den information som ska skapa engagemang. En ökning av 

märkeskänsligheten för varumärket arbetar Boork med indirekt genom att han försöker öka 

engagemanget för sin produkt. Angående märkeskännedomen förlitar sig Boork på att hans 

kunder känner igen varumärket när de ser produkten i butiken.  

 

De märkesassociationer som Gul&Blå förmedlar är konsekvent skapade av Boork bland 

annat genom produktkvalitén, det svenska ursprung som betonas, namnet, samt den livsstil 

som uttrycks genom kärnvärdena. Mervärdet hos jeansen Gul&Blå, finns enligt Boork i 

designen, i tygets kvalité samt i passformen. Boork arbetar för att uppnå hög märkeslojalitet 

hos kunderna främst genom produkten men han tror samtidigt att hans kunder växlar fritt 
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mellan olika varumärken. Detta betyder att kunderna inte är fullständigt lojala gentemot 

varumärket Gul&Blå.  

 

Vad beträffar den interna varumärkesuppbyggnaden i företaget Gul&Blå har Boork således 

uppfyllt teorins kriterier gällande aktiviteterna: märkesidentitet och kärnvärde. Däremot har 

inte aktiviteterna produktattribut, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet realiserats enligt teorin. Vidare, då det gäller den externa 

varumärkesuppbyggnaden i kundens medvetande, har Boork uppfyllt teorins kriterier gällande 

alla aktiviteter, förutom märkeslojaliteten, som ej är helt uppfylld.  

 

6.1.2 Analys - Upplevd risk 

 

Företaget Gul&Blå utför inga kundundersökningar och erhåller därmed ingen information om 

kundernas erfarenhet av Gul&Blå’s produkt eller liknande produkter, deras uppfattning om 

företagets eller affärens image, vilken tid de tycker om att handla eller produktens betydelse, 

prestanda och pris för dem. Alla dessa faktorer visar vad som avgör och kan bilda 

osäkerhet/upplevd risk och påverka kundernas köpbeslut. Om företaget inhämtar information 

om sina kunder kan det genom olika säljfrämjande åtgärder minimera risken gentemot sina 

produkter. Boork arbetar inte medvetet med olika åtgärder för att minska kundens osäkerhet 

och upplevda risk för produkten trots att Gul&Blå, i form av butikerna och personlig 

försäljning samt hemsidan erbjuder kunden säljfrämjande åtgärder.  

 

6.1.3 Analys - Engagemang  

 

Boork utför inte underökningar om kunders behov eller ”scannar” kunders köpvanor. Han tar 

inte reda på kundernas grad av engagemang för Gul&Blå’s produkter, hur kunderna söker 

information om produkterna eller vilken image de förbinder med varumärket.  

 

Eftersom Gul&Blå inte ”scannar” kunders köpvanor eller hur kunder söker information 

gällande deras produkter, är det också svårt för företaget att möta kundernas behov och 

därmed öka engagemanget gentemot sina produkter. Boork arbetar inte med att påverka 

kunderna i en speciell riktning, utan vill att hans produkt ska ”tala för sig själv”. Gul&Blå 

startade nyligen en hemsida, men utan något egentligt syfte att påverka kunder, utan främst 

för att kunna sälja jeans till kunder som bor utanför Stockholm men inom Sverige. För övrigt 
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utför Boork inga säljfrämjande åtgärder för att påverka kunderna. När det gäller Gul&Blå’s 

jeans anser Boork att de är högengagemangsprodukter. Men då Boork inte genom egna 

undersökningar ”lärt känna kunden”, utan enbart baserar sig på egna tolkningar om kund och 

marknad, kan det eventuellt vara en felbedömning att benämna sina produkter som 

högengagemangsprodukter. Då Boork inte vill påverka sina kunder utöver produkten, blir 

bedömningen av att skapa och öka engagemanget för produkterna obefintligt. 

 

6.1.4 Analys - Målstyrning eller processtyrning  
 

Boork ansvarar för det mesta som rör företaget Gul&Blå, vilket kan gälla allt ifrån att bygga 

butiksinredning, till att designa jeans som att värna om hans varumärke. Boork anser att 

jeansbranschen inte kännetecknas av en föränderlig miljö, där risktagande, innovation och 

nyskapande är tydligt, vilket kan jämföras med en målstyrd planeringsfilosofi som i stället 

talar om en planeringsmiljö som är tämligen välkänd, väl avgränsad och strukturerad. Boork 

är av denna åsikt då han arbetar inom strikta ramar när det gäller designen och kvaliteten på 

jeansen. Designen hålls alltid inom ramarna för hur Boork anser att ett par ”riktiga” eller 

klassiska jeans bör se ut, men också att de håller en hög kvalité. All design utgår från de fyra 

jeansmodeller som funnits sedan företagets etablering, vilket innebär att all slags övrig 

kollektion, även jeansmodeller som kommer och går, säljs för att stödja och stärka de fyra 

huvudprodukterna, både försäljnings- och varumärkesmässigt. Det finns härmed kriterier som 

måste vara uppfyllda innan Boork känner sig nöjd med designen och kvalitén hos jeansen, 

vilket kan relateras till målstyrningens formulerade mål.  

 

Ovan nämnda faktorer tyder samtliga på en målstyrd filosofi. I Boorks fall utgör målen de 

kriterier som produkternas design och kvalité bör eftersträva enligt honom. Han vill att 

produkterna ska vara skälet till att kunderna köper hans produkter och har ingen annan 

strategi för att påverka eller attrahera nya kunder. Trots detta överlåter Boork en rätt stor 

handlingsfrihet och ansvar till butikschef och medarbetare, vilket kan relateras till 

processtyrningens betoning av flexibilitet och insikt om att utnyttja de resurser som är bäst 

lämpade för tillfället. Men enligt de ovanstående nämnda kriterierna arbetar Gul&Blå 

målstyrt, och inte enligt processtyrningens filosofi som kräver att visioner formuleras i steg 

och arbetsmiljön ständigt kräver skiftning i planering mellan visioner och omedelbara 

åtgärder 
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6.1.5 Analys - Transaktionsmarknadsföring eller Relationsmarknadsföring 
 

Transaktionsmarknadsföring 

Den viktigaste konkurrensfördelen för företaget är produktkvalité enligt Boork, något han 

också värnar om. Boork arbetar dock lika mycket med produkt, pris och plats för sitt 

varumärke, det vill säga tre av transaktionsmarknadsföringens fyra P:n, och anser dessa 

variabler vara tillräckliga marknadsföringsverktyg för att företaget ska överleva på 

marknaden. Dessa tre finns tillsammans representerade i form av Gul&Blå’s butiker. För var 

och en har Boork också genomtänkta strategier. När det gäller priset för Gul&Blå’s jeans är 

Boorks uppfattning att ett par jeans inte ska behöva kosta hur mycket som helst, oavsett hur 

mycket dyrare det kan bli för företaget för att uppnå en hög kvalité. Företaget skulle aldrig ta 

överpriser, utan håller sig vid de priser som han anser rimliga och som också ska passa den 

målgrupp han vänder sig till, det vill säga tonåringar, vilka kanske inte har så god ekonomi. 

Vad gäller de fyra butikernas fysiska positionering (plats) i Stockholms innerstad, är strategin 

att de ska täcka tre olika shoppingområden i Stockholm: Stureplan, City och Södermalm. 

Denna spridning av butikerna är viktigt då den ger en större möjlighet att nå ut till så många 

presumtiva kunder som möjligt eftersom människor har en tendens att röra sig runt vissa 

givna områden.  

 

Perspektivet transaktionsmarknadsföring hävdar att även påverkan, det fjärde P:t i form av en 

påverkanmix ska utgöra ett konkurrensmedel som företaget kan utnyttja för att övertyga 

kunderna till köp. Investeringar i marknadskommunikation har varit nästan obefintliga ända 

sedan 1966 av principskäl, vilket innebär att påverkan (det fjärde P:t) enbart sker genom 

hemsidan samt butikspersonalens serviceinriktade arbete gentemot kunderna och det som 

kunden upplever i butiken i form av produkten, inredningen, skyltningen, påsar med mera. De 

positiva effekter som förväntas uppnås genom marknadskommunikationskanalerna är i första 

hand exponering av produkterna samt att skapa en känsla för dem. Boork utför med andra ord 

inga säljfrämjande åtgärder, såsom exempelvis reklam och har ingen strategi att påverka 

kunder i högre grad, utan de får själva avgöra om de vill återkomma för köp eller ej. Målet är 

självklart att de ska återkomma för köp, men han vill att det ska vara hans produkter som 

bidrar till detta. Kunden ska förknippa varumärket med mervärden när han/hon är i butiken 

och själva förstår att kvalitén både syns i jeansens design och känns i denimtygets kvalité och 

passform.  
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Även om Boork inte utför några säljfrämjande åtgärder i syfte att påverka sina kunder, kan 

han sägas arbeta enligt perspektivet om transaktionsmarknadsföring, då han anser att produkt, 

pris och plats är tillräckliga marknadsföringsverktyg för att överleva på marknaden, och för 

dessa har han genomtänkta strategier. 

 

Relationsmarknadsföring 

Företaget Gul&Blå’s affärsidé lyder: ”Att designa och sälja jeans.” Enligt denna framgår vad 

företaget avser göra och hur det ska göras, men inte för vem eller med vilka resurser, vilket 

kan innebära en risk för inkonsekvent agerande i företaget.  

 

Vad gäller den externa marknadsföringen finns inga heltidsanställda marknadsförare som 

ansvarar för detta, då Boork är ensam ansvarig för företaget och inte investerar i extern 

marknadsföring. Butikerna och hemsidan, utgör en del av den externa marknadsföringen, men 

sköts löpande av Boork, butikspersonalen samt webbdesignern som kontaktas vid behov. 

Gul&Blå utför inga undersökningar om hur varumärket uppfattas av deras kunder. Detta är 

väldigt viktigt för att kunna möta kundernas behov och kan även vara viktigt då kundernas 

muntliga referenser och uppfattning om företagets image kan påverka företagets ryktbarhet 

och återkommande köp.  

 

När det gäller den interna marknadsföringen utför Boork inga speciella satsningar för att 

utbilda sina medarbetare, vilket är en viktig åtgärd för att medarbetarna ska kunna ge god 

service till de ”riktiga” kunderna. Butikerna besöker han dock med jämna mellanrum. Den 

interna marknadsföringen sköter Boork själv då han är ensam ansvarig för hela företaget, med 

viss hjälp av revisorn samt webbdesignern. Boork menar att han har det yttersta ansvaret, 

kring strategiska beslut om företagets framtid. Han ger butikspersonalen stor handlingsfrihet i 

kontakten med kunder, vilket kan ge företaget gott rykte och bidra till ökad kundlojalitet, men 

i dagsläget motiveras och uppmuntras butikspersonalen inte i den utsträckning Boork önskar, 

vilket är något han vill förbättra. Feedback och tvåvägskommunikation mellan han själv och 

butikspersonalen är också något han vill förstärka, vilket skulle främja attitydutveckling hos 

personalen och kundmedvetenhet. I fråga om rekrytering av personal, finns inga utförliga 

rekryteringsförfaranden, utan Boork anställer personer som innehar den ”rätta” 

personligheten. Rekryteringsförfaranden är viktiga för att rekrytera rätt personal och få 

personalen att stanna i företaget.  
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Det tekniska stöd som butikspersonalen använder i sitt dagliga arbete är till exempel 

kassaapparater och telefon. Dock finns ingen information om kunder i databaser. Något 

intranät finns inte heller och är inte planerat att införas. Hemsidan underhålls och uppdateras 

kontinuerligt av webbdesignern. Enkla och uppdaterade operativsystem, databaser och 

intranät som medarbetare använder i det dagliga arbetet är viktigt då de främjar snabb och 

tillmötesgående service. I företaget finns det dock möjlighet för samverkan mellan Boork och 

butikspersonalen samt mellan personalen i de olika butikerna. Detta innebär att gemensamma 

värderingar kan skapas, vilket i sin tur ger förutsättningar för god service (samverkan med 

revisorn samt med webbdesignern sker sporadiskt och enbart av Boork).  

 

Vad beträffar den interaktiva marknadsföringen är butikspersonalen enligt Boork en av de 

viktigaste resurserna i företaget då de kan bidra med kunskap om produkterna vid köp – 

säljtillfället. De ska vara klädda i Gul&Blå’s kläder och uppträda på ett serviceinriktat sätt 

gentemot kunderna. De olika resurser som företaget har till medarbetarnas förfogande är som 

tidigare nämnts den tekniska utrustning som hjälper dem i deras dagliga arbete. Ingen 

information om kunder finns i databaser eller ett intranät, men hemsidan underhålls och 

uppdateras kontinuerligt av webbdesignern, vilket berörts ovan. Inredningen i butikerna är 

väldigt viktigt för produktens exponering och har till syfte att förmedla och skapa en känsla 

för varumärket. Boorks stöd till butikspersonalen, för god servicekänsla är inte helt fullgod 

enligt honom själv, vilket redan nämnts. Boork är ensam ansvarig för företaget och sköter 

hela verksamheten själv, vilket innebär att stöd från stödpersonal och materiellt stöd från 

stödfunktioner saknas. Han besöker butikerna ibland, men kommunikationen till 

butikspersonalen vill han förbättra. När det gäller priset på jeansen så sätts det enligt Boorks 

principer på vad han anser att ett par jeans bör kosta.  Boork arbetar inte aktivt med att skapa 

en företagsprofil, utan anser att hans produkter talar för sig själv. Detta kan eventuellt skapa 

kommunikationsproblem. 

 

Vad beträffar relationsmarknadsföring har Boork inte uppfyllt perspektivets aktiviteter 

gällande affärsidé eller extern marknadsföring, och har endast uppfyllt ett par kriterier av 

perspektivets interna och interaktiva marknadsföring, i vilka det råder stora brister. Med andra 

ord arbetar Gul&Blå inte i enlighet med relationsmarknadsföring. 
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6.2 ANALYS - SIXTY SVERIGE FÖR VARUMÄRKET MISS SIXTY 
 

6.2.1 Analys - Varumärkesuppbyggande processen  
 

Sixty Sverige, med märkesinnehavare Magnus Senke, är ansvarig för den interna respektive 

den externa varumärkesuppbyggnaden för Miss Sixty. Det interna arbetet gällande 

produktattribut innefattar i första hand att skapa ”en rätt look”, och arbetet bakom detta, med 

andra ord främst designen. Jeansen designas, enligt hur kunden vill ha dem, med innovativa 

detaljer, vilket innebär en hög innovationsgrad och hög upplevd kvalitet. Designen, med sin 

tvätt, modell och skärning utgör den främsta konkurrensfördelen för varumärket, men även att 

jeansen följer och är beroende av trender samt varumärket ”i sig”. Förpackningsdesignen byts 

också varje säsong efter det tema som gäller för kollektionen. Produktkvaliteten betraktas 

således inte som den främsta konkurrensfördelen, vilken inte heller ensam kan ligga till grund 

för en uthållig konkurrensfördel då utvecklingen inom produktkategorier i dag går så fort, och 

en produktkvalitet är lätt att imitera.  

 

Miss Sixty’s unika märkesidentitet baseras främst på namnet och marknadskommunikationen, 

men varumärket har även ett geografiskt - och kulturellt ursprung samt en väl utformad 

personlighet som gör att kunderna kan och vill identifiera sig med varumärket. Kärnvärdena 

uttrycker förnyelse, originalitet och variation med en lätt betoning på ironi, vilket utgör Miss 

Sixty’s differentieringsfördel gentemot konkurrenter. Vad gäller varumärkets positionering 

kommuniceras det inte tillräckligt till samtliga medarbetare i organisationen, vilket syns 

främst i brister om vad varumärket står för hos butikspersonal samt bristande kunskap om 

affärsidén. Det är viktigt att organisationens samtliga medarbetare vet vad varumärket står 

för, vad som ska differentierar varumärket i förhållande till de främsta konkurrenterna samt 

att märkesinnehavaren tydligt kommunicerar affärsidén till medarbetarna; en förutsättning för 

att skapa en plats för varumärket externt i kundernas medvetande. Om medarbetarna är 

medvetna om varumärkets positionering blir de också involverade och engagerade i 

utvecklingen av en märkesidentitet för varumärket. En grundläggande förutsättning är att göra 

en kärnvärdeanalys och identifiera vad som utgör varumärkets primära differentieringsfördel 

och därefter kommunicera detta internt.  
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Investeringar i marknadskommunikation är omfattande och utgörs till största delen av 

varumärkesuppbyggande reklam. Kärnvärdena kommuniceras på ett enhetligt sätt, vilket 

bidrar till ett kommunikativt mervärde. Ju större investeringar som görs i märkesuppbyggande 

reklam, desto högre märkeskännedom kan uppnås, som i sin tur kan leda till en hög 

marknadsandel och en stark marknadsposition. Miss Sixty ligger för närvarande bland de fem 

största marknadsledande jeansvarumärkena. Regelbundna imageundersökningar görs inte. 

Sådana är betydelsefulla för att uppnå en fullständig intern varumärkeslojalitet och är viktiga 

för att företaget ska skaffa sig en god uppfattning om kundernas bild av varumärket, och 

därigenom kunna påverka imagen i önskad riktning. Dock uppfyller de kriterierna för en 

juridisk status, åtgärder för att bevara varumärkets unika identitet, investering i 

märkesuppbyggande reklam, belöning av köptrogna kunder samt erbjudande av ett bestående 

mervärde.   

 

Då det gäller den externa varumärkesuppbyggnaden i konsumentens medvetande arbetar 

Sixty Sverige målmedvetet för att nå ut till kunderna och väcka och öka kundernas 

engagemang, främst genom marknadsföringen. Sixty Sverige anser att den information de 

kommunicerar når ut till kunderna.  Genom det arbete som görs för att öka engagemanget, vill 

Sixty Sverige också öka märkeskänsligheten gentemot sina produkter. Märkeskännedom om 

varumärket skapas genom marknadsföringen, till exempel genom att informera om 

varumärket i gratistidningar som placeras på caféer och i olika butiker. Genom att bearbeta 

kunden med påminnande reklam främjas märkeskännedomen. Nya positiva 

märkesassociationer förmedlas genom aggressiva annonskampanjer, vilket skapar 

kvalitetsassociationer då kunderna förväntar sig att en märkesprodukt som marknadsförs 

aggressivt måste vara av väldigt bra kvalitet. För att generera nya, positiva 

märkesassociationer, arbetar Sixty Sverige även med nyskapande produktsortiment och 

events.  

 

Mervärde för jeansen skapas genom att det hängs diverse småsaker på dem. Det är även 

viktigt att påsarna har rätt stil, och att reklamen är effektfull och kommunicerar kärnvärdena 

på ett enhetligt sätt, då kunden identifierar sig med denna. Den viktigaste faktorn för att locka 

kunden till återköp, och för att uppnå hög märkeslojalitet är enligt Sixty Sverige 

butikspersonalens service. De arbetar även mycket med leveranserna från Italien, 

fönstermaterial, inredningen i butiken samt att det hela tiden ska finnas nyheter i den. Indirekt, 

är en viktig faktor, att Italien anpassar produkterna efter vad som säljer bra i varje land. Sixty 
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Sverige anser att deras kunder på en skala från fritt märkesväxlande till fullständigt lojala 

ligger någonstans mitt emellan, och hävdar att ingen konsument är fullständigt lojal i dag.  

 

Rörande den interna varumärkesuppbyggnaden i företaget Sixty Sverige för varumärket Miss 

Sixty har teorins kriterier gällande aktiviteterna: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde 

och marknadskommunikation uppfyllts. Däremot har aktiviteterna positionering och intern 

märkeslojalitet inte genomförts i enlighet med teorin. När det gäller den externa 

varumärkesuppbyggnaden i kundens medvetande, har Sixty Sverige uppfyllt teorins alla 

aktiviteter, med undantag för märkeslojaliteten, som inte är helt uppfylld.  

 

6.2.2 Analys - Upplevd risk 

 

Inga egna kundundersökningar utförs av Sixty Sverige som ger information om kunders 

erfarenhet om främst Miss Sixty’s produkter eller liknande produkter, individuella 

demografiska faktorer, kundernas uppfattning om företagets eller affärens image, vilken tid de 

tycker om att handla eller produktens betydelse, prestanda och pris för dem. Detta är faktorer 

som visar vad som avgör och kan bilda osäkerhet/upplevd risk och därmed påverka kundens 

köpbeslut. Sixty Sverige tar dock lite del av Ungdomsbarometern, vilket indirekt ger dem 

information om ungdomars attityder, beteenden och kommunikation. Genom en ännu mer 

indirekt källa fås även information via deras återförsäljare, som fått information om vad 

kunder vill ha från butikspersonal. Om ett företag inhämtar information om sina kunder kan 

det genom olika säljfrämjande åtgärder minimera risken gentemot dess produkter. Sixty 

Sverige utför åtgärder för att minska risken genom att placera varumärket i diverse reklam, 

såsom i modemagasin, gratistidningar på caféer samt i ”rätt” butiker. De godkänner även 

reklamationer och möjlighet till byte, vilket också är ett sätt att minimera risk. Men för att de 

olika säljfrämjande åtgärderna ska kunna möta företagets egna kunders behov och önskemål 

genom ”rätt" säljfrämjande åtgärder, krävs från företagets sida att de utför egna 

kundundersökningar. Därmed arbetar de inte i överensstämmelse med upplevd risk. 

 

6.2.3 Analys - Engagemang 
 

Sixty Sverige utför inte egna undersökningar om kunders köpvanor eller vilken grad av 

engagemang kunderna har för Miss Sixty’s produkter, hur de söker information om dem samt 

vilken image de förbinder med varumärket. Syftet med de säljfrämjande åtgärderna är att öka 
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engagemanget för produkterna. Även om företaget till viss del får information om kunders 

attityder och beteenden från Ungdomsbarometern, är det inte information som rör kundernas 

syn på företagets produkter. Sixty Sverige anser sina produkter vara 

högengagemangsprodukter, och utför säljfrämjande åtgärder som är anpassade för att 

minimera risken för sådana. Men eftersom Sixty Sverige inte utför egna undersökningar om 

kunders köpvanor eller vilken grad av engagemang de har för Miss Sixty’s produkter, hur de 

söker information om dem samt vilken image de förbinder med varumärket, är det också svårt 

för företaget att möta kundernas individuella behov genom ”rätt” säljfrämjande åtgärder. Det 

är viktigt att kommunikationen stämmer överens med den image som återspeglar det värde 

som kunderna förbinder med varumärket och verkligheten. Enbart då kan imagen stödjas av 

planerad marknadskommunikation. För detta krävs att företaget gör egna regelbundna 

imageundersökningar, vilket de inte gör. 

 

6.2.4 Analys - Målstyrning eller processtyrning  

 

Sixty Sverige anser att jeansbranschen kännetecknas av en föränderlig miljö vilket stämmer 

med metoden processtyrning, som betonar att styrningen är lämplig när planeringsmiljön är 

delvis okänd. Företaget anser sig också arbeta mer processtyrt än målstyrt. Utmärkande för 

Miss Sixty’s jeans är att de följer och är beroende av trender. Den viktigaste 

konkurrensfördelen för varumärket är den ”rätta looken”, och vad som gett upphov till denna, 

det vill säga tvätten, modellen, skärningen – designen. Trenden och varumärket har således 

stor betydelse, eller kort och gott hur ”het du är i dina jeans” och designen på jeansen görs så 

som kunderna vill ha dem enligt trenderna. Detta avspeglar sig i kollektionerna, som är stora, 

med många olika skräddarsydda jeans och tvättar som har många innovativa detaljer och 

originella lösningar (men även jeans med klassisk skärning och mindre detaljer). Den fiktiva 

”Miss Sixty kunden” ska vilja skapa sin egen look, för varje tillfälle, samt ständigt leta efter 

förnyelse, originalitet och variation. Företaget vill följa trender och den föränderliga miljö som 

marknaden kännetecknar, och i vilken en processtyrd inriktning är att föredra eftersom den 

betonar att flexibilitet och förmåga till nyskapande är viktiga förutsättningar för företagets 

framgång. Det visar sig även i produktutvecklingen då det varje säsong kommer en nyhet, 

vilket innebär att de måste förnya sig hela tiden.  

 

Sixty Sverige arbetar både med att behålla befintliga kunder och att hitta nya, men strategin är 

att i första hand nå de nya kunderna, vilket de arbetar med konstant. Marknadsföringen är ett 
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sätt att skapa mervärde för varumärket då kunden identifierar sig med reklamen. Italien ger 

direktiv till exempel för när reklam ska presenteras och att det sker på ett enhetligt sätt, vilket 

kan jämföras med den målstyrda filosofin om formulerade mål, men medarbetarna på 

stockholmskontoret har ändå rätt fria händer. De behöver inte godkännande för allt de gör, 

utan så länge de visar på en bra försäljning är det ”okej”. Detta visar på en processtyrd 

inriktning, då ansvar tilldelas den kompetens som bäst känner till sin marknad. Även 

butikspersonalen i Sverige har mycket handlingsfrihet i kontakten med kunderna. Möjlighet 

till samverkan, kommunikation och samarbete på Sixty Sverige finns både mellan 

butikspersonal samt personal på stockholmskontoret men även inom stockholmskontoret. 

Samtliga medarbetare utbildas också om varumärket och uppmuntras, motiveras och ges 

erkännande från butikschef och VD:n på stockholmskontoret, vilket visar på den processtyrda 

filosofin om flexibilitet och ett öppet klimat. 

 

Samtliga ovan nämnda faktorer visar på att Sixty Sverige arbetar enligt metoden 

processtyrning, där öppenhet och kommunikation är viktigare än målstyrning. Den del som 

kan härledas till målstyrningen ligger i de direktiv Sixty Sverige får från Italien som när 

reklam ska presenteras och att det sker på ett enhetligt sätt. Men då Italien ger en stor 

handlingsfrihet till Sixty Sverige kan företaget inte benämnas arbeta enligt metoden 

målstyrning. 

 

6.2.5 Analys - Transaktionsmarknadsföring eller Relationsmarknadsföring  
 

Transaktionsmarknadsföring 

Sixty Sverige anser inte att de fyra P:na produkt, pris, plats och påverkan i 

transaktionsmarknadsföringen är tillräckliga verktyg för att överleva på en starkt 

konkurrensutsatt marknad. De är viktiga variabler, men inte tillräckliga för att överleva. 

Företaget arbetar dock med de fyra P:na, varav de anser att platsen (distributionskanaler) är 

den viktigaste variabeln. Det är av väldigt stor vikt att sälja till rätt återförsäljare och exponera 

Miss Sixty på rätt plats. I detta prioriteras dock relationer väldigt högt, det vill säga mellan 

säljfilialen och återförsäljarna, mellan återförsäljarna och kunder samt relationer mellan 

butikspersonal och kund; en viktig del som transaktionsmarknadsföringen inte betonar. 

Relationerna anses i Miss Sixty’s fall vara viktigare än själva produkten. Angående produkten 

är inte produktkvalitén den viktigaste konkurrensfördelen, utan det är den ”rätta looken”, och 

vad som givit upphov till denna, det vill säga designen. Vad beträffar det fjärde P:t påverkan 
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utnyttjar Sixty Sverige främst annonsering som marknadskommunikationskanal, vilket utgör 

hälften av företagets marknadskommunikation. Annonsering är ett sätt att skapa mervärde, då 

kunden känner att de är ”rätt” eftersom de kan identifiera sig med reklamen. Förutom 

annonsering arbetar Sixty Sverige även med shower, visningar, produktplacering, flygblad, 

sponsring och events. Inredningen i butiken är även den en viktig marknadskommunikation 

för att kunna visa produkterna. Positiva effekter som Sixty Sverige vill uppnå genom valda 

kanaler är framförallt att öka försäljningen, attrahera nya kunder och skapa en image.  

 

Även då Miss Sixty använder marknadskommunikationskanaler flitigt för att kommunicera 

produktens fördelar till målgruppen är företagets inställning att värdeskapande relationer är en 

viktig förutsättning för att överleva i konkurrensen, vilket innebär att de inte arbetar enligt 

perspektivet transaktionsmarknadsföring. 

 

Relationsmarknadsföring 

Varumärket Miss Sixty’s affärsidé lyder: ”Att erbjuda skräddarsydda jeans, speciellt för tjejer, 

med innovativa detaljer.” Företaget beskriver här vad de avser att göra, för vem, hur det ska 

göras samt med vilka resurser. Detta visar företagets riktlinjer, mål och prioriteringar.  

 

Vad gäller den externa marknadsföringen arbetar en controller/marknadsföringsansvarig samt 

säljare som heltidsanställda marknadsförare. Sixty Sverige samarbetar dock inte med en 

reklambyrå utan det görs endast av huvudkontoret i Italien. Den externa marknadsföringen 

används och tillämpas per automatik vid olika tillfällen. Sixty Sverige utför inga egna 

undersökningar om hur varumärket Miss Sixty uppfattas av kunden, men använder sig till viss 

del av Ungdomsbarometern. Det är viktigt att utföra egna kundundersökningar för att möta 

sina kunder, och även för att kunders muntliga referenser och uppfattning om företagets 

image kan påverka företagets ryktbarhet och återkommande köp. 

 

Den interna marknadsföringen ansvarar högsta ledningen på Sixty Sverige för men även 

försäljningschefen samt ekonomichefen. Sådant arbetar de med hela tiden, det vill säga varje 

dag. Medarbetare från huvudkontoret och butiksansvarig får bland annat utbildning genom att 

de får åka ner på företagsmässor till Italien en gång per säsong (försäljningschefen åker åtta 

gånger per år). Informationen från Italien vidareförmedlar butikschefen till personalen i 

butiken och personalen bjuds även in till huvudkontoret och undervisas om vad varumärket 

vill förmedla med kollektionen och får bakgrund för nästa säsong när Miss Sixty kollektionen 
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för nästa säsong finns på huvudkontoret. Detta är positivt för att medarbetarna ska kunna ge 

god service till de ”riktiga” kunderna och kan även skapa engagemang och motverka 

förvirring. Ledningen på Sixty Sverige anser att det är viktigt att medarbetare på 

huvudkontoret får vara delaktiga i beslut och planering. Gemensam planering och beslut är ett 

sätt att i förväg få engagemang för de åtgärder som planeringsprocesser leder till, eftersom 

kundpersonalen har värdefulla informationer och kunskaper om kundernas behov och 

önskemål, vilket leder till bättre beslut. När det gäller butikspersonalen har de till exempel 

mycket handlingsfrihet i kontakten med kunderna, vilket kan skapa gott rykte och bidra till 

ökad kundlojalitet. De medarbetare i butiken som är bra på något, såsom att ”hänga om 

klädesplagg” kan tilldelas det ansvaret. (Dock får butikspersonal till exempel inte vara 

delaktiga i inredning av butiken. Delegering av sådant slags arbete och ansvar är upp till 

butikschefen).  

 

Medarbetare, både på huvudkontoret och i butiken uppmuntras, motiveras och ges erkännande 

från butikschef och från VD:n på Stockholmskontoret. Detta främjar attitydutveckling hos 

personalen och kundmedvetenhet. Det finns även möjlighet till feedback och 

tvåvägskommunikation mellan medarbetarna på huvudkontoret och cheferna. Medarbetarna 

träffas till exempel på Stockholmskontoret med deras VD flera gånger i veckan, men även 

med retailchefen för Miss Sixty Skandinavien i Köpenhamn. När det gäller rekrytering, finns 

inga rekryteringsförfaranden, utan det viktigaste vid rekrytering är den arbetssökandes 

personlighet. Rekryteringsförfaranden är dock viktigt för att rekrytera rätt personal, och få 

dem att stanna i företaget. 

 

Enkla och uppdaterade operativsystem, databaser och intranät som medarbetare använder i sitt 

dagliga arbete sägs vara positivt och främjar snabb och tillmötesgående service till kunderna. 

Sixty Sveriges tekniska stöd som används i det dagliga arbetet på stockholmskontoret såsom 

bokföringssystem och orderläggning, är inte ”toppmoderna”. De använder till exempel fax vid 

orderläggning (bokföring och orderläggning som ska sändas från Sverige till Italien måste gå 

via flera system innan det når slutdestinationen). Tekniken är på gång att byggas upp och till 

hösten 2005 ska till exempel ett nytt globalt kommunikationssystem testköras. Det kommer 

dock att ta ett tag, eftersom det är en stor förändring och måste fungera i alla länder där Sixty 

har dotterbolag. Kundinformation uppdateras ständigt i Sixty’s samtliga butiker (med andra 

ord inkluderat Miss Sixty butiken i Sverige), såsom nya kundadresser. Något intranät finns 

inte i dagsläget, men är något som kommer att införas framöver. När det gäller det dagliga 



 84

försäljningsarbetet får butikspersonalen det tekniska stöd som krävs. Möjlighet till samverkan, 

kommunikation och samarbete på Sixty Sverige finns både mellan butikspersonal samt 

personal på huvudkontoret men även inom huvudkontoret, vilket innebär att gemensamma 

värderingar kan skapas, och i sin tur ge förutsättningar för god service.  

 

Den interaktiva marknadsföringen arbetar företaget med hela tiden och varje dag. 

Butikspersonalen är enligt Sixty Sverige en av de viktigaste resurserna i företaget. Vad gäller 

principer om hur medarbetarna på kontoret och i butiken ska vara klädda, gäller policyn att 

medarbetarna på kontoret ska bära kläder från något av de olika varumärkena från Sixty, 

medan butikspersonalen på Miss Sixty ska bära Miss Sixty kläder. Då butikspersonalen säljer 

in kläder för våren 2006 bör de ha på sig något av de plaggen. När det gäller uppträdande hos 

medarbetarna finns inga skriftliga regler, utan det är upp till butikschefen i varje land vad som 

gäller. I Sverige gäller generellt att personalen bör vara glad, trevlig, tillmötesgående, ”hel 

och ren” samt serviceinriktad. Sixty Sveriges bokföringssystem och orderläggning är som 

tidigare nämnts inte ”toppmoderna”. I Miss Sixty butiken sker ständig uppdatering av 

kundinformation, som till exempel nya kundadresser. All övrig information länder emellan 

kommuniceras via e-mail. I dagsläget finns inget intranät men kommer att införas längre fram. 

Vad gäller butikspersonalens dagliga försäljningsarbete erhåller de det tekniska stöd som 

krävs.  

 

Inredningen i Miss Sixty’s butiker är väldigt viktig för att skapa en positiv känsla och 

upplevelse. Kunderna ska känna att de är i en Miss Sixty butik när de går in i den och känslan 

ska vara densamma oavsett i vilken stad de befinner sig i. Alla butiker ser dock inte likadana 

ut utan har en egen identitet. Däremot har butikerna samma grundidé, igenkännande ”touch”, 

stämning och stil. Butikerna är speciellt inspirerade av 1960- och 70- talets film och musik. 

Möbler, färger, former, mönster, belysning och detaljer ska ge en mysig och raffinerad 

atmosfär. För att uppnå detta används bland annat ryamattor och psykedeliska mönster. Det 

har även varit på tal att använda sig av dofter i butiken. En blandning av ”second hand” och 

”ultramodernt” kan vara en beskrivning på inredningen.  

 

Som beskrivits ovan anser ledningen på Sixty Sverige att det är viktigt att medarbetare på 

huvudkontoret får vara delaktiga i beslut och planering. Information som rör Miss Sixty 

kollektionen får butikspersonalen från butikschefen och från huvudkontoret. Det gäller även 

stöd i butikspersonalens arbete som kan innefatta frågor rörande produkterna. Vad gäller 
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priset på jeansen så sätts det av ekonomipersonalen på Sixty Scandinavia i Köpenhamn. 

Företagsprofilen sköts från huvudkontoret i Italien när det gäller företaget Sixty. Det har 

huvudansvaret för sina olika varumärken, däribland varumärket Miss Sixty. Då 

företagsprofilen sköts från Italien, kan eventuellt ett kommunikationsproblem uppstå, om 

denna inte lyckas förmedlas till Sixty Sverige, som i sin tur har till uppgift att förmedla den 

till kunderna.  

 

Sammanfattningsvis har företaget en utförligt formulerad affärsidé och arbetar både med 

extern, intern- och interaktiv marknadsföring. Då det gäller den externa marknadsföringen 

brister det beträffande egna imageundersökningar, vilket är en viktig del i ett företags arbete. 

Men då det arbetar mycket med extern marknadskommunikation, och tar viss hjälp av 

ungdomsbarometern samt uppfyller merparten av kriterierna angående både affärsidé, den 

interna och interaktiva marknadsföringen, arbetar företaget således i enlighet med 

relationsmarknadsföring. Det som måste förbättras är dock rekryteringsförfaranden, tekniken 

i det dagliga arbetet och kommunicerandet av företagsprofilen. 
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7. RESULTAT  
 

Inledning 

I detta kapitel presenteras resultatet som har analysen som utgångspunkt och som relaterar 

till uppsatsens syfte att: med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna 

hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss 

Sixty. 

 

I analysen jämfördes hur respektive företag arbetat med faktorerna i kundlojalitetsprocessen. 

Nedan visas hur väl de lyckats i enlighet med den optimala kundlojalitetsprocessens kriterier, 

med en påföljande beskrivning: 

  

                               Faktor 1:         Faktor 2:                          Faktor 3:         Faktor 4:                           MÅL: 
 
Företagets   Ur varu- Arbete med                 Process-         Relations-                     Kund- 
optimala      märkes- både upplevd               styrning         marknadsföring            lojalitet 
kund-           processen risk och                                                                                i hög 
lojalitets-     är 12 av 12     engagemang                                                                          grad 
process:       aktiviteter        
                     det optimala 
 

 

 

Gul&Blå: 7 av 12  Arbetar ej med          Arbetar  ej         Arbetar ej        Kund-          
 aktiviteter upplevd risk              med process-     med relations-          lojalitet  
  eller engagemang      styrning             marknadsföring        i lägre 
                            (Målstyrt)          (Transaktions-          grad 
                       marknadsföring) 
 

 

 
Sixty 9 av 12 Arbetar ej med            Arbetar med     Arbetar med          Kund- 
Sverige: aktiviteter upplevd risk                proces-              relations-         lojalitet 
(Miss  eller engagemang        styrning            marknadsföring        i högre 
Sixty)              grad 

 
7.1 RESULTAT - GUL&BLÅ’S KUNDLOJALITETSPROCESS  
 

7.1.1 Resultat för faktor 1  

 

Resultatet för Gul&Blå’s varumärkesuppbyggande process är att sju av de totalt tolv 

aktiviteterna i processen är genomförda. Då teorin om varumärkesuppbyggnad är en  
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värdeskapande process som inbegriper tolv aktiviteter som var och en är ett medel för att 

skapa konkurrens, påverkar detta naturligtvis styrkan hos varumärket och målet: ett starkt 

varumärkeskapital gentemot konkurrenter. Gul&Blå kan främst förbättra arbetet med den 

interna varumärkesuppbyggnaden gällande ett antal aktiviteter, vilket därmed också kommer 

att innebära större möjlighet att erhålla en högre varumärkeslojalitet hos kunderna samt ett 

starkare varumärke och varumärkeskapital gentemot konkurrenter. Boork har däremot lyckats 

väl i arbetet med att nå fram med sitt varumärke i kundernas medvetande. 

 

7.1.2 Resultat för faktor 2  
 

Resultatet gällande upplev risk är att Gul&Blå inte arbetar enligt teorin, även om ett av 

Boorks mål är att skapa en hög märkeslojalitet. Om företaget vet hur kunden tänker, kan det 

möta kunden i form av olika säljfrämjande åtgärder och därmed reducera graden av upplevd 

risk. Boork utför inga kundundersökningar eller medvetna åtgärder för att minimera risken 

gentemot sina produkter, trots att företaget i form av sina butiker och personlig försäljning 

samt hemsidan erbjuder säljfrämjande åtgärder. Olika sätt för att minska risken gentemot sina 

produkter kan bland annat vara information genom massmedia, personlig försäljning, 

erbjudna garantier, testexemplar, möjlighet till byte eller återlämning av en produkt.  

 

Gul&Blå arbetar inte heller i enlighet med teorin engagemang, eftersom Boork inte utför 

underökningar om kunders behov, köpvanor, grad av engagemang för produkterna. Boork tar 

inte heller reda på hur kunderna söker information om Gul&Blå’s produkter eller vilken 

image de förbinder med varumärket. Dessa attribut är viktiga för företaget att känna till för att 

kunna skapa och öka engagemanget för sin produkt i form av säljfrämjande åtgärder och 

kommunikation gentemot kunden.  

 

7.1.3 Resultat för faktor 3  
 

Gul&Blå arbetar inte enligt metoden processtyrning, där visioner formuleras i steg och 

arbetsmiljön ständigt kräver skiftning i planering mellan visioner och omedelbara åtgärder. 

Boork arbetar mer enligt den målstyrda filosofin, eftersom han arbetar inom strikta ramar 

gällande produkt, design och kvalitet och då hans åsikt är att jeansbranschen inte 

kännetecknas av en föränderlig miljö.  
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7.1.4 Resultat för faktor 4  
 

Gul&Blå arbetar inte i enlighet med relationsmarknadsföring då det finns brister hos Gul&Blå 

både gällande en formulerad affärsidé och arbete med extern, intern- och interaktiv 

marknadsföring, vilka alla är viktiga kriterier som måste vara implementerade för att arbeta 

enligt teorin om relationsmarknadsföring. Då Boork anser att produkt, pris och plats är 

tillräckliga marknadsföringsverktyg för att överleva på marknaden, och för vilka han har 

genomtänkta strategier för att de ska fungera som konkurrensmedel, kan hans marknadsföring 

således påstås ligga närmare perspektivet om transaktionsmarknadsföring än 

relationsmarknadsföring. 

 

7.1.5 Mål - Kundlojalitet 
 

Företaget Gul&Blå har enligt den optimala kundlojalitetsprocessen enbart uppfyllt merparten 

av aktiviteterna i faktor 1 (den varumärkesuppbyggande processen), och inte uppfyllt någon 

av faktor 2, 3 eller 4, vilket resulterar i att kundlojalitet därmed uppnåtts i lägre grad. 

 

7.2 RESULTAT - SIXTY SVERIGES KUNDLOJALITETSPROCESS  
 

7.2.1 Resultat för faktor 1 

 

Resultatet för Sixty Sveriges varumärkesuppbyggande process är att nio av de totalt tolv 

aktiviteterna i den värdeskapande processen är genomförda. Rörande den interna 

varumärkesuppbyggnaden i företaget krävs förbättring beträffande två aktiviteter. Företaget 

har ändå lyckats relativt bra med den interna varumärkesuppbyggnaden, då det med undantag 

för två aktiviteter, genomfört alla kriterier för en fullständig intern märkeslojalitet. Likaså har 

företaget lyckats bra med varumärkesuppbyggnaden externt i kundernas medvetande, då alla 

aktiviteter, förutom märkeslojaliteten är fullt implementerade.  

 

7.2.2 Resultat för faktor 2  
 

Sixty Sverige arbetar inte enligt teorin om upplevd risk, då ingen specifik information om 

kunders åsikter rörande det egna företaget, deras produkter eller image erhålls. Företaget kan  
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eventuellt sägas arbeta delvis enligt teorin genom de säljfrämjande åtgärder de utför för att 

minimera upplevd risk för kunden, men eftersom företaget inte utför egna undersökningar i 

direktkontakt med kunder, utan bara indirekt genom Ungdomsbarometern och via deras 

återförsäljare, erhålls enbart allmän information om kunders attityder, beteenden, önskemål 

osv. Följaktligen arbetar inte Sixty Sverige i enlighet med teorin. Som tidigare nämnts är det 

viktigt att företaget vet hur kunden tänker så att de kan möta kunden i form av olika 

säljfrämjande åtgärder och därmed reducera graden av upplevd risk.  

 

Sixty Sverige arbetar inte enligt teorin engagemang, då företaget inte utför egna 

underökningar om sina kunders behov, köpvanor, grad av engagemang för Miss Sixty’s 

produkter. Det tar inte heller reda på hur dess kunder söker information om produkterna eller 

vilken image de förbinder med varumärket. Sixty Sverige har inte undersökt om Miss Sixty’s 

produkter har ett högt personligt värde för kunderna eller om de ägnar mycket tid åt att 

undersöka produkten, vilket är kriterier för att få benämna produkten som högengagerande. 

Vad som i detta fall gör att det inte arbetar enligt teorin, är frågan om det utför rätt 

säljfrämjande åtgärder, som främjar och ökar engagemanget för just dess egen produkt. Det är 

väsentligt att den kommunikation företaget utger stämmer överens med den image det har och 

då företaget inte utför några imageundersökningar, är det inte säkert att kommunikationen blir 

trovärdig.  

 

7.2.3 Resultat för faktor 3  
 

Sixty Sverige arbetar processtyrt för varumärket Miss Sixty, vilket är helt i linje med 

företagets visioner. Processtyrningen välkomnar misfits, det vill säga förändringar i 

marknaden, då de ska utgöra resurser i planeringen, är viktiga för växande och förändring samt 

visar förändringsriktningen. Detta gör även Sixty Sverige, då den viktigaste 

konkurrensfördelen för varumärket är den ”rätta looken”, det vill säga designen på jeansen, 

som också görs så som kunderna vill ha den enligt trenderna och det kräver ett processtyrt 

arbete där flexibilitet, nyskapande och en planering som ständigt skiftar mellan vision och 

omedelbara åtgärder är nödvändigt. Medarbetarna på Sixty Sverige tilldelas handlingsfrihet 

och det finns möjlighet till samverkan, kommunikation och samarbete både mellan 

butikspersonal samt personal på stockholmskontoret, men även inom stockholmskontoret. 

Detta visar på ett öppet klimat och nödvändig kommunikation som krävs för att en processtyrd 

organisation ska fungera.  
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7.2.4 Resultat för faktor 4  
 

Företaget Sixty Sverige arbetar enligt perspektivet relationsmarknadsföring då det har en väl 

formulerad affärsidé och arbetar både med extern, intern- och interaktiv marknadsföring. 

Företagets inställning är att värdeskapande relationer är en viktig förutsättning för att överleva 

i konkurrensen och det värderar relationer mellan säljfilialen och återförsäljarna, mellan 

återförsäljarna och kunder samt relationer mellan butikspersonal och kund väldigt högt. 

Kommunikation och samarbete finns både mellan butikspersonal samt personal på 

huvudkontoret, men även inom huvudkontoret. Detta innebär att gemensamma värderingar 

kan skapas, vilket ger förutsättningar för god service.  

 

7.2.5 Mål - Kundlojalitet 
 
Företaget Sixty Sverige har uppfyllt tre, av fyra faktorer i den optimala 

kundlojalitetsprocessen för varumärket Miss Sixty, det vill säga faktor 1, 3 och 4, vilket 

innebär att de uppnått kundlojalitet i högre grad. 

 

 

Efter ovanstående utvärdering av kundlojalitetsprocesserna hos 
konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och 
Miss Sixty, kan vid en jämförelse, dras slutsatsen att Sixty Sverige har lyckats 
bättre med sin kundlojalitetsprocess än Gul&Blå.  
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8. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER  
 

Inledning 

I detta kapitel framförs slutsatser som relaterar till uppsatsens problemformulering: vilka 

faktorer är viktiga, för att små konfektionsföretag ska kunna överleva på den alltmer 

konkurrensutsatta jeansmarknaden? Detta följs av en diskussion om reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet för resultatet och slutsatser. Sist i kapitlet återfinns författarnas egna 

reflektioner om uppsatsämnet samt förslag till vidare forskning. 

 

SLUTSATSER 
 

Viktiga faktorer för att små konfektionsföretag ska överleva (vara lönsamma) 
på marknaden:  

 

• Varumärkesuppbyggandet är en viktig faktor som småföretag bör arbeta med då varje 

enskild aktivitet är ett medel för att skapa konkurrens, som påverkar styrkan hos 

varumärket och målet: ett starkt varumärkeskapital gentemot konkurrenter.  

 

Innovativa produktattribut är viktigt då snabba växlingarna i modebranschen ställer 

höga krav på förnyelse av utbudet. En unik märkesidentitet för att skapa ett 

emotionellt mervärde är väldigt viktigt, då många företag idag inte kan konkurrera när 

det gäller produktkvalitet och inte vill konkurrera med pris. Kärnvärden är viktiga för 

att utveckla ett differentierat mervärde. Positionering utvecklar ett associativt 

mervärde, som är viktigt för att skapa en hög marknadsposition. 

Marknadskommunikation handlar om utvecklingen av ett kommunikativt mervärde 

och är av avgörande betydelse för ett varumärkes framgång. Intern märkeslojalitet är 

viktig för att den externa märkeslojaliteten bland kunderna ska bli bestående över 

tiden. Dessa sex aktiviteter är lika viktiga som de sex återstående aktiviteterna i 

processen som har som mål att skapa varumärkesuppbyggnad i kundens medvetande, 

och därmed varumärkeslojalitet. De är: engagemang, märkeskänslighet, 

märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde samt märkeslojalitet. 
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• En viktig faktor är att företaget arbetar med de olika åtgärder som krävs för att veta 

hur kunden tänker så att det kan möta kunden i form av olika säljfrämjande åtgärder 

och därmed reducera graden av upplevd risk. Olika sätt för att minska risken gentemot 

dess produkter är bland annat information genom massmedia, personlig försäljning, 

erbjudna garantier, testexemplar, möjlighet till byte eller återlämning av en produkt. 

De olika åtgärderna har som mål att generera flera köpstarka kunder.  

 

Det är också viktigt att småföretag analyserar vilka behov individer har och graden av 

engagemang de har gentemot produkterna, vilket är en förutsättning för att företaget 

ska kunna möta detta i form av marknadskommunikation och göra sin produkt 

attraktiv hos kunden. Om företaget vet vilken personlig betydelse produkten har för 

individen (till exempel för att bekräfta en egen referens, vänners tolkning av 

produkten, uppnå en mental sinnesstämning, betydelse för individens stimuli eller en 

känslomässig betydelse etc.) kan det satsa på åtgärder som möter dessa behov. 

Företaget kan till exempel återskapa en händelse genom att sammanföra färg, ljud, 

lukt och form i butiken som skapar en mental upplevelse, i det fall kunderna vill 

definiera sig med ett visst sammanhang eller en historisk koppling.  

 

Om företaget också tar reda på kundernas grad av intresse, drivkraft eller motivation 

att köpa produkten och vilka faktorer som kan orsaka risk gentemot köpbeslutet, kan 

det också definiera intensiteten av engagemanget och sin produkt: hög-, mellan- eller 

lågengagemangvara. Därefter kan företaget arbeta för att öka engagemanget för sin 

produkt i form av säljfrämjande åtgärder och kommunikation. 

 

• Eftersom dagens komplexa marknad utgörs av stark konkurrens, starka och kräsna 

kunder samt varumärken som kommer och går är processtyrning en viktig faktor för 

småföretagen. I denna miljö är flexibilitet och förmåga till nyskapande viktiga 

förutsättningar för ett företags framgång. Denna planeringsmiljö kräver till exempel att 

företaget arbetar inom ”öppna ramar” då det gäller produkt, dess design och kvalitet. 

Strategier för att påverka kunder och följa trender, samt betoning på flexibilitet, 

nyskapande och stegvis planering är nödvändigt för att följa den föränderliga 

marknaden och konkurrensen.  
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• Ytterligare en viktig faktor för småföretag är att åstadkomma långsiktiga 

kundrelationer. För att uppnå detta på dagens konkurrensutsatta marknad, är det viktigt 

att arbeta enligt perspektivet om relationsmarknadsföring. Detta perspektiv betonar att 

alla i företaget som arbetar med marknadsföring ska vara kundfokuserade både internt, 

externt och interaktivt. Ansvaret för att kunden vid köp-säljtillfället ska uppleva 

servicekvalitet och vilja återkomma, ligger hos samtliga i företaget.  

 

En viktig förutsättning för att perspektivet om relationsmarknadsföring ska kunna 

uppnås är att affärsidén innehåller en beskrivning av: vad företaget avser att göra, för 

vem, hur det ska göras samt med vilka resurser. Detta visar företagets riktlinjer, mål 

och prioriteringar. Det är även viktigt att affärsidén kommuniceras till samtliga i 

företaget, för att undvika inkonsekvent agerande.  

 

 

DISKUSSION 
 

Diskussion om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för resultatet och 
slutsatser 
 

Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, handlar om att verktygen för forskningen är neutrala 

till sin verkan och att samma resultat ska kunna uppnås vid upprepade tillfällen. Inför 

intervjuerna hos företagen valdes respondenterna efter deras funktion och ansvarsområde i 

företaget, vilket i båda företagens fall innebar ledningspositioner. Genom att erhålla 

respondenter från samma ansvarsområde, i form av ett representativt urval kunde data från de 

båda företagen lättare jämföras. Intervjumiljön var öppen och respondenterna fick den tid de 

behövde för att utveckla sina svar. Frågorna som ställdes var inte ledande, utan 

semistrukturerade. Vid båda intervjutillfällen spelades intervjuerna in för att säkerhetsställa 

tillförlitligheten. Det fanns även möjlighet för oss att e-maila kompletterande frågor efter 

intervjun, om så behövdes.   

 

Sannolikt skulle respondenternas svar vara desamma om intervjuerna upprepades, eftersom 

respondenterna inte fick reda på vilka frågor som skulle ställas utan endast i förväg fick reda 

på vilka teman som skulle behandlas. Vi ville uppnå en intervju som var personlig och öppen 

till sin karaktär och där respondenterna inte hade fått möjligheten att tänka ut svaren på 
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frågorna i förväg. Validitet, det vill säga giltighet, handlar om i vilken utsträckning data samt 

de metoder som använts för att erhålla dessa data, anses exakta och riktiga.  

 

Data som erhölls fick vi genom djupintervjuer, vilket var det bästa sättet för att uppnå den 

giltighet och kvalité på data som eftersträvades för denna uppsats. Respondenternas funktion 

och ansvarsområde i företagen, resulterade även i att relevant information framkom. Vi 

uppfattade att respondenterna svarade ärligt och utförligt på frågorna, på ett personligt och 

öppet sätt, vilket resulterade i en ökad giltighet för uppsatsen. Generaliserbarheten, det vill 

säga att dra allmänna slutsatser vid en fallstudie är svårt. Vi anser dock att vi lyckats med att 

belysa det generella problemet för företag, som är att överleva på en alltmer konkurrensutsatt 

jeansmarknad, genom de enskilda fallen Gul&Blå och Sixty Sverige.  

 

 

EGNA REFLEKTIONER 
 

Egna reflektioner samt förslag till vidare forskning. 
 

Eftersom uppsatsens företag tillverkar jeans, som är ett ungdomsplagg, är ungdomars 

värderingar ett intressant perspektiv att diskutera närmare. Det blir allt viktigare för företag att 

förstå sig på ungdomarna. De har vuxit upp med informationsbrus och varumärken och väljer 

bort det som är dåligt på nolltid. Vilka ungdomarna är och vilka åsikter de har kommer att ha 

största betydelse för företagens framtid.  

 

Ungdomar vill också ofta ha en förebild att efterlikna eller identifiera sig med. Detta leder till 

att betydelsen av event marketing och PR får allt större genomslagskraft i marknadsföringen. 

Event marketing handlar om att skapa en händelse, i vilken individen kan känna igen sig. 

Under uppsatsens gång, har insikter erhållits kring fördelar för företagen, med att bygga 

formella och informella sponsoravtal, med trendsättare och andra människor som ses som 

förebilder.  

 

Uppslag för vidare forskning är att göra en kvantitativ undersökning om ungdomars 

konsumtion, som idag är mer ett köp av en ”livsstil” än en produkt, och hur företag genom sin 

marknadsföring kan attrahera denna konsumentgrupp.      
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10. BILAGA 
 

Intervjuämnen - Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärket Miss Sixty 
 

Allmän information om företaget 
- organisationens uppbyggnad 

- erhållande av företagspresentation 

- affärsidé, mål, visioner 

- målgrupp, konkurrenter 
 

Varumärkesuppbyggandet 
- Produktattribut: produktkvalité, förpackningsdesign  

- Märkesidentitet: identitetsbärare, namnet, personlighet  

- Kärnvärde: mervärde  

- Positionering: affärsidén 

- Marknadskommunikation: investeringar, märkeskännedom, marknadsandel, image 

- Engagemang: kundens engagemang gentemot märkesprodukten 

- Märkeskännedom: om kunder till exempel kundundersökningar 

- Märkesassociationer: om åtgärder kring varumärket 

- Märkeslojalitet: om arbetet som utförs för att få kunden att återkomma  
 

Risk och engagemang 
- ”scannandet” av kunders köpvanor 

- om arbetet för att minska kundens upplevda risk, öka engagemanget för produkterna 

- hög- eller lågengagemangsprodukter 
 

Målstyrning och processtyrning 
- om jeansbranschens miljö  

- arbetet mot mål och visioner, hur företagen styrs 
 

Transaktionsmarknadsföring 

- marknadsföringsaktiviteter, konkurrenter 

- produkt, pris, påverkan, plats 

- kanaler inom marknadskommunikation, positiva / negativa effekter 
 

Relationsmarknadsföring 
- ingående om intern marknadsföring, interaktiv marknadsföring, extern marknadsföring 

- kunder, medarbetare, kommunikation 


