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ABSTRACT 

Brands are something that most people have a relationship to. People in Sweden are exposed 

to approximately 3,000 advertising messages every day. Branding of livestock is one of the 

earliest signs of trademark usage. Research about branding initially focused majorly of the 

substantive parts, it is in recent years that branding has become more focused on the 

intangible assets of a brand. Recently, companies have begun to recognize the importance of a 

strong brand as it has become a major financial asset. 

The essay is about how small businesses in the clothing industry are working with their 

brands. The authors found that research on how small businesses work with branding was 

pretty thin, which made the subject interesting. The essay has a deductive approach, which 

means that successful theories are tested with empirical data. The framework is based on 

known and traditional theories on the subject by authors as Kotler, Keller, Aaker and 

Kapferer. 

The purpose of the paper is to explore and describe the processes of brand building in small 

clothing companies, from a business perspective. The essay is a qualitative approach in which 

four apparel companies have been interviewed. Since only a few companies have been 

interviewed, it is difficult to draw generalizations that apply to all small businesses in the 

industry. The interviews can however provide an indication of how small businesses work 

with branding in the clothing industry.  

The authors came to the conclusions that the small clothing companies are working a lot with 

trying to be personal and unique. The atmosphere in the stores was considered important, as 

were the personal treatment. The intangible assets proved to be important because the most of 

the clothes was possible to buy at several of its competitor’s stores. It turned out that even 

small clothing companies put a lot of ancillary activities which includes organizing special 

events and customer evenings for their customers. Regarding marketing, it turned out that the 

"word of mouth “- method was of great importance as well as new media such as Facebook 

and blogs. 

On the issue of if traditional theories also are applicable to small businesses were the authors 

concluded that some parts of theories fits better into the small businesses such as personality, 

loyal customers and differentiation. Other parts were not equally useful. 
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SAMMANFATTNING 

Varumärken är något som de flesta människor har någon relation till, då en människa i 

Sverige dagligen utsätts för cirka 3000 reklambudskap. Brännmärkning av djur är ett av de 

tidigaste tecknen på varumärkesanvändande. Till en början handlade forskningen kring 

varumärkesbyggande mest om de materiella delarna, för att under senare år fokusera mer på 

de immateriella tillgångar ett varumärke innefattar. Den senaste tiden har företag börjat inse 

vikten av ett starkt varumärke då det bland annat är en stor finansiell tillgång. 

Uppsatsen handlar om hur små företag inom klädbranschen arbetar med sina varumärken. 

Ämnet ansågs intressant då författarna fann att forskningen kring hur just små företag arbetar 

var relativt tunn. Uppsatsen har en deduktiv ansats vilket betyder att utvalda teorier testas med 

empirisk data, författarna ville se ifall generella teorier kring varumärken var applicerbara 

även på små företag. Därför bygger referensramen på kända och traditionella teorier kring 

ämnet av författare som Kotler, Keller, Aaker och Kapferer. Syftet med uppsatsen är att ur ett 

företagsperspektiv beskriva och undersöka processerna i små klädföretag kring 

varumärkesbyggande. Uppsatsen har en kvalitativ ansats då fyra klädföretag har intervjuats på 

djupet. Eftersom endast ett fåtal företag har intervjuats är det svårt att dra generaliseringar 

som gäller alla små företag i branschen. Intervjuerna kan däremot ge indikationer för hur 

arbetet med varumärken går till. Empirin baseras på data från intervjuerna. 

Författarna kom i slutsatserna fram till att små klädföretag arbetar mycket med att försöka 

vara personliga och unika. Atmosfären i butikerna ansågs viktig, liksom det personliga 

bemötandet. Även de immateriella tillgångarna visade sig vara av stor betydelse då kläderna 

som finns till försäljning finns att få tag på även hos flera av konkurrenterna. Det visade sig 

även att små klädföretag arbetar mycket med kringliggande aktiviteter såsom att anordna 

olika events och kundkvällar för sina kunder. Gällande marknadsföring visade det sig att 

”word of mouth-metoden” var av stor betydelse liksom nya medier som Facebook och 

bloggar.  

På frågan om traditionella teorier även är applicerbara på små företag kom författarna fram till 

att vissa delar av teorierna passar bättre in på små företag som exempelvis personligheten, 

lojala kunder och differentiering. Andra delar var inte lika applicerbara. 

Nyckelord: Varumärke, varumärkesbyggande, små företag, mikroföretag, klädbranschen. 
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1 INLEDNING 

 

Inledningen i uppsatsen är menad att ge en bakgrund till vad ett varumärke är. Idag såväl 

som historiskt sett. I inledningen diskuteras även uppsatsens problem. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av uppsatsens frågeställning samt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Varumärken är något som de flesta människor troligen har någon relation till. Eftersom en 

människa i Sverige utsätts för cirka 3000 reklambudskap dagligen
1
 är det tämligen svårt att 

hålla reda på alla budskap och det blir omöjligt att hålla kvar alla olika produkter och företag i 

minnet. För att bli ett av de företag som kunderna minns nästa gång de skall handla kan det 

vara en god idé att differentiera sig från sina konkurrenter och visa att företaget är unikt. Ett 

sätt att göra detta kan vara genom varumärken. Det kan vara ett sätt att skapa mervärde för 

kunderna. Varumärken är något som använts sedan långt tillbaka i tiden. Varför de har 

uppstått är omöjligt att säga, men en sannolik orsak är för att visa olika produkters 

tillhörighet.
2
  

Märkning har funnits väldigt lång tid, de första tecknen som är historiskt belagda är 

brännmärkning av djur. Väggmålningar från Egypten påvisar detta, men även från 

bronsåldern i Europa i form av grottmålningar. Ordet ”brand” härstammar från denna tid, då 

ordet ”brandr” på fornnordiska betydde att brännmärka.
3
 Andra tidiga tecken på 

varumärkesanvändande i Europa går att hitta under medeltiden då hantverkare märkte sina 

produkter med sitt namn för att skydda sig själva och sina kunder. Varumärket gjorde det 

möjligt att skilja likartade produkter från olika tillverkare.
4
  

Varumärket har stor betydelse för ett företags finansiella situation. Det identifierar och låter 

kunder tillskriva ansvar till tillverkaren. Undersökningar visar att en kund ofta är villig att 

                                                 
1
 Elfving Maria, Svenskarnas inställning till reklam. Göteborgs universitet, SOM-rapport nr 36, Göteborg 2005. 

2
 Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö, 1999 

3
 Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö, 1999 

4
 Kotler, Keller, ”Marketing Management, 2006, s. 274-275 
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betala 20-25% mer för att få det märke på produkten som de vill ha. Det kan vara lätt för 

konkurrenter att kopiera design och tillverkningsprocessen av en produkt, men det är betydligt 

svårare att avbilda en kunds erfarenheter och attityd till ett varumärke. Varumärket hjälper 

kunden att reducera risker och hjälper dem att fatta beslut vid köp.
5
  Ju större risk det finns vid 

ett köp desto större betydelse har varumärket. Vid exempelvis lågengagemangsprodukter, som 

innebär en låg risk för kunden spelar inte varumärket en så viktig roll.
6
  

1980-talet har en viktig betydelse i varumärkets historia då företagen började inse betydelsen 

av ett starkt varumärke. Varumärket är en av företagets viktigaste tillgångar. Vid försäljning 

av företag började de immateriella tillgångarna att öka i betydelse eftersom erfarenheter och 

attityder finns kvar i kundernas medvetande och deras lojalitet köps vilket leder till intäkter 

för företaget i framtiden.
7
  

Många företag har under senare år börjat inse hur viktigt ett starkt varumärke egentligen är 

som värdefull tillgång. ”Brand Equity” (varumärkeskapital) är ett begrepp som haft väldigt 

stor genomslagskraft, och har därmed bidragit till att varumärken fått allt mer uppmärksamhet 

både inom företag, hos teoretiker och praktiker.
8
 

Den mer moderna betydelsen av ordet varumärke uppkom någon gång under slutet av 1800-

talet i Storbritannien och USA i samband med den industriella revolutionen. Massproduktion, 

masskommunikation samt massdistribution ledde till en mer konkurrensutsatt marknad och 

varor började säljas även regionalt och nationellt och produkterna marknadsfördes ofta under 

eget namn.  I samband med att starka varumärken växte fram så blev det allt vanligare med 

kopior av olika varumärken. Detta ledde fram till en varumärkeslag som skulle skydda mot 

imitationer som såldes som original. Det togs även fram en definition av begreppet 

varumärke.
9
 

I dagens samhälle spelar varumärket en stor roll då det råder stor konkurrens på marknaden 

med relativt likartade produkter. Varumärket kan vara en trygghet eller ett värde för kunden 

då varumärke kan förknippas med exempelvis bra kvalitet. Varumärket skyddar tillverkaren 

genom lagligt skydd för olika egenskaper hos produkter. Namnet och tillverkningsprocessen 

                                                 
5
 Kotler, Keller, ”Marketing Management, 2006, s. 274-275 

6
 Kapferer, J-N, ”Strategic brand management”, 1997, S.26 

7
 Kapferer, J-N, ”Strategic brand management”, 1997,  S. 15-16 

8
 Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, 1999 

9
 Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, 1999 
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kan skyddas genom patent, medan paketering och förpackning kan skyddas genom copyright 

och design. Detta innebär en inträdesbarriär för nya företag att etablera sig på marknaden.
10

 

Då varumärket har en så viktig betydelse för företag hittar de olika sätt att skapa värde för 

kunderna och stärka sina varumärken. Med hjälp av produkten går det att skapa värde för 

kunden genom exempelvis hög kvalitet.
11

 För att nå ut till kunderna med sitt budskap krävs 

någon typ av marknadskommunikation.
12

 

Klädbranschen präglas av hård konkurrens med ett stort utbud av både stora och mindre 

återförsäljare. De stora företagen har en fördel gentemot de mindre då de har större tillgångar. 

Detta leder till en större möjlighet att bland annat synas i media. De besitter även kunskap och 

erfarenhet inom branschen som de mindre företagen ofta saknar. Genom sin storlek har de 

större företagen möjlighet till stordriftsfördelar och kan därmed ofta sätta lägre priser än deras 

småföretags konkurrenter. De får också ofta bättre lägen på sina lokaler än de mindre bolagen 

på grund av sin finansiella situation. De stora företagen har dessutom starka varumärken som 

många känner till.  

Eftersom de mindre företagen inte har samma resurser och förutsättningar för att synas på 

marknaden på samma sätt krävs andra metoder för att bli erkänd på marknaden. De måste 

hitta andra vägar att synas på och stärka sin image samt skapa värde för kunderna.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Då människor idag utsätts för massmarknadsföring dagligen har det blivit allt viktigare att 

hitta nya sätt att nå ut till kunder. Tekniken utvecklas hela tiden och Internet är ett verktyg 

som gör det möjligt att gå ut med personlig marknadsföring och företagen kan hålla en aktiv 

relation med kunden. Genom att använda personlig marknadsföring blir det möjligt att endast 

sända reklamutskick till kunder som är intresserade av just den typen av produkter.
13

  

Marknadsföringskanalerna utvecklas hela tiden, speciellt via Internet genom exempelvis 

bloggar där företag kan berätta och göra reklam om sig själva och vilka nyheter som finns i 

                                                 
10

 Kotler, Keller, ”Marketing Management, 2006, s. 274-275 
11

 Aaker, David A., Building strong brands, Free Press, New York, 1996 
12

 Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, 1999 
13

 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, Marketing management, 2006, s 284 
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butikerna med exempelvis bilder. Även kunder kan i sina egna bloggar skriva om vad de 

tycker om olika produkter, men även annonsera. 

Facebookgrupper blir allt vanligare, där medlemmar kan gå med i de grupper som 

överensstämmer med deras intressen. På så vis kan företag söka upp grupper och rikta sin 

marknadsföring till potentiella kunder som har intressen som stämmer in på deras verksamhet.  

Google Wave och My Space är även dessa sociala sajter där människor träffas på Internet för 

att diskutera och underhålla sina sociala nätverk.   

Varumärken handlar om att skapa ett extra värde för kunden, både materiellt och immateriellt. 

Då två olika företag erbjuder väldigt likartade produkter är det varumärket som skiljer dem åt. 

Kunden kommer välja det märke som de anser ger dem störst värde. Värdet kan skapas 

genom exempelvis image, namn, paketering eller marknadsföring. 
14

 

 

1.3 Problemformulering  

Varumärken är av stor betydelse för många företag idag och det är en tillgång som inte alltid 

är lätt att värdesätta på grund av dess immateriella egenskaper. Som beskrivits i bakgrunden 

och problemdiskussionen är varumärken en stor tillgång för många företag och ger dem 

möjligheter för företagens fortsatta utveckling.  

Det problem som uppsatsen främst avser att belysa är hur varumärkesbyggande sker i små- 

eller mikro företag, hädanefter refererat till små företag. Då flertalet av de modeller som finns 

om varumärken i läroböcker och kurslitteratur oftast inte tar hänsyn till om företagen är små 

eller stora önskar uppsatsen klarlägga hur varumärkesbyggande sker i mindre företag som inte 

har samma resurser eller möjligheter som de stora. Hur kan små företag skapa värde för sina 

kunder, när de exempelvis inte kan konkurrera med priset? Intressant är även att se om 

traditionella teorier om varumärken är applicerbara på just små företag. Eftersom mindre 

företag måste använda sig av andra metoder för att arbeta med sitt varumärke skall denna 

uppsats undersöka hur just de små företagen arbetar. 

                                                 
14

 Kapferer, Jean-Noël, Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term, 1997 s. 

142-143 
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1.4 Frågeställning 

Problemformuleringen har lett fram till följande frågeställning: 

 Hur arbetar små företag med sina varumärken?  

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv beskriva och undersöka processerna i 

små klädföretag kring varumärkesbyggande.  
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2 BEGREPPSDEFINITIONER 

För att läsaren skall förstå viktiga begrepp i uppsatsen, redovisar detta kapitel de definitioner 

på begrepp som har valts att användas och som är av betydelse i uppsatsen. 

 

Varumärke  

”Ett namn, begrepp, tecken, symbol, en design eller en kombination av dessa.  Syftet är att 

identifiera en försäljares eller grupp av försäljares produkter eller tjänster och att 

differentiera dem från konkurrenterna”.
15

  

 

Små företag 

Den definition av små företag som valts för att användas i uppsatsen är den definition som 

fastställts utav EU kommissionens rekommendationer.  

”Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år”
16

 

 

Mikroföretag 

”Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.”
17

  

I uppsatsen har dock författarna valt att kalla även mikroföretag för små företag. 

 

 

                                                 
15

 Kotler, keller, ”Maketing management”, 2006 s. 274 
16

 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm  20091207 
17

 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm  20091207 
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Små klädföretag 

Med små klädföretag menar författarna företag som innefattas i EU kommissionens 

rekommendationer av små företag och mikroföretag som säljer kläder, kläder måste dock inte 

vara den enda inkomstkällan.  
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3 METOD 

 

Metodkapitlet ämnar beskriva uppsatsens utförande. Kapitlet innehåller information som kan 

tänkas vara intressant för läsaren att veta för att kunna göra en objektiv bedömning av 

uppsatsen. Metodkapitlet beskriver författarnas arbetssätt samt varför uppsatsen utförts på 

det sätt som gjorts.  

 

3.1 Val av uppsatsämne 

Då författarna ansåg att varumärkesbyggande var ett intressant område att studera påbörjades 

arbetet med att sätta sig in i ämnet. I litteratur gick det att finna en hel del forskning kring 

ämnet. Författarna intresserade sig för att studera små företag just för att det var svårt att hitta 

teorier och forskning som var anpassade just till små företag. Författarna kom fram till att 

området var begränsat utforskat och ansåg därmed att uppsatsämnet var intressant. 

 

3.2 Val av bransch och företag 

Den bransch som valts ut för uppsatsens ändamål är klädbranschen. Uppsatsen skulle kunna 

ha innefattat små företag från olika branscher, men författarna ansåg att det kunde finnas allt 

för stora skillnader mellan olika branscher. Därmed beslutades att det vore mer intressant att 

utforska en specifik bransch mer djupgående istället.  

 Att just klädbranschen valdes ut berodde på författarnas egna intressen samt att det är en 

omfattande bransch med många små butiker och stor konkurrens.  

För att undvika att uppsatsen blir alltför koncentrerad och inriktad till just en typ av företag 

har småföretag valts ut med något olika inriktning inom klädbranschen. Uppsatsen är inte 

begränsad till att innefatta företag som endast säljer kläder. De företag som undersökningen 

baseras på har en verksamhet med försäljning av kläder, men kan även ha försäljning av andra 

produkter eller tjänster utöver klädförsäljningen.  
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3.3 Val av teorier 

Då det varit svårt att finna teorier om hur just små företag arbetar med varumärken har i stället 

mer kända och traditionella teorier kring varumärkesbyggande av bland annat Aaker, 

Kapferer och Kotler använts i uppsatsen.   

 

3.4 Sökmotorer 

De sökmotorer som har använts i arbetet för att ta fram vetenskapliga artiklar är: 

 Emerald (www.emeraldinsight.com) 

 Google (www.google.se) 

 Google scholar (www.scholar.google.se) 

 Jstor (www.jstor.org) 

 

3.5 Forskningsansats 

I uppsatsen har författarna utgått från en deduktiv ansats vilket innebär att teorier testas med 

empirisk data.
18

 Vetenskapliga artiklar samt kända teorier kring varumärken har använts för 

att sedan se ifall dessa är applicerbara på små företag. 

I uppsatsen har författarna valt en kvalitativ metod i form av intervjuer, vars syfte är få en 

djupare förståelse för det område som studeras. En kvalitativ metod utmärks av en närhet till 

den källa informationen hämtas ifrån.
19

   Endast fyra företag valdes ut för att kunna gå djupare 

                                                 
18

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s 35 
19

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

1997, s 14 

http://www.jstor.org/
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och hitta det specifika för varje företag. En kvalitativ intervju som ansats är att föredra när 

fylliga beskrivningar vill tas fram.
20

 

 

3.6 Population, urval och val av informanter 

Uppsatsens population är alla små företag inom klädbranschen som uppfyller kravet att vara 

små företag eller mikroföretag enligt EU kommissionens direktiv. Eftersom det inte ansågs 

rimligt eller nödvändigt att intervjua alla dessa företag har ett urval gjorts. Då uppsatsen 

handlar om hur små företag arbetar, har små klädföretag kontaktats via e-mail. Cirka 40 

företag inom klädbranschen har kontaktats utifrån ett bekvämlighetsurval, därefter valdes fem 

lämpliga företag ut för intervju.   

 Alla företag som har kontaktats har dessutom haft någon slags hemsida eller åtminstone en e- 

mail adress för att lättare kunna var kontaktbara. De flesta företag som kontaktats har varit 

lokaliserade i Stockholmsområdet, med några få undantag. Detta underlättade för författarna 

att besöka butikerna eftersom de själva är bosatta i Stockholm. Författarna var inte 

intresserade av att undersöka i fall det fanns några skillnader mellan olika städer. Ett företag, 

Butiken i Tenhult, valdes specifikt ut för att de vann titeln ”årets butik 2009” i Retail- awards. 

Författarna ansåg att det vore intressant att studera företaget av just ovanstående anledning 

och se vad som bidragit till framgångarna.  

 

3.7 Presentation av informanter 

1. Gulan- Från butiken Gulan utfördes en personlig intervju med ägaren Sidney Holm 

2009-11-17 kl. 13.00 i Gulans butikslokal på Södermannagatan 49, Stockholm. 

2. Pure and simple – Från butiken Pure and Simple utfördes en personlig intervju med 

ägaren Malin Cederberg 2009-11-19 kl. 10.00 i Pure and Simples butikslokal på 

Swedenborgsgatan 2, Stockholm. 
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3. Butiken- Från Butiken i Tenhult utfördes en mailintervju med en av ägarna, Susanne 

Ahlberg Andersson där svar erhölls 2009-12-03. 

4. Sivletto – Från Sivletto intervjuades VD:n Anna-Karin Starnberg via en mailintervju 

där svar erhölls 2009-12-01.  

 

3.8 Intervjuer  

Av de 40 företag som kontaktades valdes fem företag ut som var positiva att ställa upp på en 

intervju. Endast tre av dessa hade möjlighet att delta i en personlig intervju. Med resterande 

två företag utfördes i stället mailintervjuer. Anledningen till detta var att ett av företagen låg 

för långt borta geografiskt och ett av företagen föredrog en mailintervju framför en personlig 

intervju på grund av tidsbrist.  

 

3.8.1 Bortfall 

Efter att intervjuerna slutförts beslutades att en av de personliga intervjuerna måste utgå. Dels 

för att företaget som intervjuades var något för stort för att passa in som ett litet företag och 

dels för att den person som intervjuades endast kunde ge begränsade svar på några av 

intervjufrågorna.  

 

3.8.2 Mailintervju 

De företag som tackat ja till att ställa upp i en mailintervju fick frågorna skickade till angiven 

e-mailadress och blev ombedda att svara så utförligt som möjligt på frågorna.  

Risken med en mailintervju är att författarna inte vet om informanterna uppfattat frågorna på 

det sätt som varit avsikten. Det finns heller ingen möjlighet för intervjuaren att ställa 

följfrågor direkt. Detta kan göra att författarna går miste om information som kunde erhållits 

om endast personliga intervjuer utförts.  
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Författarna har haft möjlighet att återkomma till informanterna om de haft ytterligare frågor. 

Informanterna har även kunnat kontakta författarna om något varit oklart.  

 

3.8.3 Personlig intervju 

Uppsatsen innehåller två personliga intervjuer, vilka ägde rum i butikerna hos de utvalda 

företagen. En av författarna intervjuade medan den andra förde anteckningar. Intervjuerna 

varade i cirka en timme.  

Ett annat alternativ till att föra anteckningar är bandinspelningar, problemet med denna metod 

är att det kan vara hämmande för en del personer vilket kan leda till att de svarar mer 

försiktigt på vissa frågor om de inte känner sig bekväma.
21

  

Nackdelen med anteckningar är att det kan vara svårt att komma ihåg och hinna skriva ner allt 

som sägs. Därför är det viktigt att ha avsatt tid även efter intervjun för att komplettera sina 

anteckningar.
22

 Författarna ansåg att föra anteckningar var en väl fungerande metod då den 

ena intervjuade och den andra antecknade. På så vis kunde var och en koncentrera sig på sin 

uppgift. Det var heller inte något större problem att hinna skriva ner allt som sades. Efteråt 

satte sig intervjuarna ner för att diskutera och komplettera det som eventuellt hade missats. 

 

3.8.4 Intervjuareffekten  

När personliga intervjuer används är det viktigt att tänka på intervjuareffekten. Den som 

intervjuar har alltid en inverkan på personen som intervjuas. Känner sig informanten obekväm 

eller besvärad med situationen finns risk att personen undanhåller information eller svarar på 

ett sätt som den tror att intervjuaren vill. Det är viktigt för intervjuaren att vara neutral och 

inte visa sina värderingar för att påverka informanten så lite som möjligt.
23

 Författarna var 

pålästa om hur personliga intervjuer skall gå till samt vad som är viktigt att tänka på innan de 

utfördes.  
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3.8.5 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden bygger på frågor som är kopplade till teorierna för att det lättare ska gå att 

analysera. Guiden börjar med lite mer övergripande frågor för att sedan bli alltmer 

detaljerade.  

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket betyder att intervjuaren har ett färdigt formulär med 

frågor som ska tas upp under intervjun. Däremot är intervjuaren beredd på att ordningsföljden 

på frågorna kan ändras under intervjun, då informanten lätt kan glida in på andra områden.  

Positivt med detta är att informanten kan beskriva saker som ligger utanför frågeformuläret 

som intervjuaren glömt att ta upp. Detta kan leda till att intervjuaren får tillgång till relevanta 

fakta som han eller hon annars skulle gått miste om.
24

  

Intervjuguiden har mer fungerat som en vägledning, snarare än en bestämt frågeformulär i de 

personliga intervjuer som har gjorts. I vissa fall har de frågor som förberetts inte passat in på 

ett visst företag, eller så har informanten redan svarat på en fråga som finns med. Därmed har 

frågorna mer fungerat som en guide för författarna snarare än en enkät. I mailintervjuerna blir 

det dock annorlunda eftersom att frågorna skickades på en och samma gång och inte 

anpassades efter vilka svar som erhållits. Frågorna har dock noggrant utformats och 

informanterna välkomnats att återkomma om de haft några frågor eller velat ta upp något som 

ligger utanför frågorna. Samtliga företag som intervjuats, både via personliga intervjuer och 

via mailintervjuer, har gett författarna möjligheten att återkomma med eventuella 

kompletterande frågor.     

 

3.9 Metodkritik  

Då endast ett fåtal (fyra) intervjuer har använts i uppsatsen går det ej dra några slutsatser om 

att det resultat som framkommit i uppsatsen också skall vara giltiga för alla små företag. 

Endast indikationer på att resultaten kan vara giltiga även för andra företag kan utläsas.  

De personer som intervjuats för uppsatsens ändamål har varit både ägare och grundare av 

företagen. Detta kan bidra till att informanterna kan vara subjektiva i intervjuerna och istället 
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för att svara helt ärligt på de frågor som ställs kan de svara för sitt företags fördel. Detta har 

dock författarna försökt att undvika i den mån det varit möjligt genom att försöka vara så 

objektiva som möjligt. Frågorna är utformade på så sätt att de inte frågas om åsikter eller 

liknande. 

När intervjuer används måste intervjuarna tolka de svar som inhämtats. Tolkningarna kommer 

att påverkas av bland annat författarnas förförståelse kring ämnet.
25

 Det finns en risk att 

intervjuarna uppfattat svaren som informanterna lämnat på fel sätt. Författarna har gjort vad 

de kunnat för att undvika detta genom att bland annat ställa följdfrågor för att försäkra sig om 

att de förstått svaren rätt.  

 

3.10 Källkritik  

De källor som har använts i uppsatsen har varit noga övervägda. De teorier som använts för 

uppsatsen har till stor del varit traditionella och kända teorier som funnits sedan många år 

tillbaka av författare som Kotler, Aaker, Keller och Kapferer. Varför dessa valdes beror på att 

författarna ansåg att deras teorier var de tyngsta inom ämnet. 

 Detta har författarna ansett både varit en fördel och en nackdel. Fördelen består i att det kan 

antas att teorierna är väl beprövade eftersom de anses vara giltiga än idag av universitet och 

högskolor då de finns med i mycket kurslitteratur kring marknadsföring. Nackdelen är att det 

finns en möjlighet att gå miste om eventuella förändringar i synen på varumärken idag. Då 

författarna även vill förmedla en insikt för läsaren hur diskussionen kring varumärken sett ut 

på senare tid och hur synen på varumärken har förändrats så har författarna valt att inbegripa 

ett antal vetenskapliga artiklar för att bättre beskriva detta. Artiklarna har noggrant valts ut för 

att passa uppsatsens ändamål från sökmotorer som av författarna ansetts vara seriösa. 

I de Internetkällor som har använts har trovärdigheten på källan noggrant övervägts innan 

användning. De internetkällor som har använts är främst de företag som har intervjuats egna 

hemsidor. Nackdelen med dessa är att de kan vara subjektiva till företagets fördel för att 
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försöka attrahera kunder. Den information som har använts i arbetet har dock främst varit 

objektiv fakta för att beskriva företagens verksamheter.  

Författarna önskade i första hand att genomföra alla intervjuer som personliga intervjuer, inte 

mailintervjuer. När detta inte var möjligt beslutades att mailintervjuer skulle göras istället. 

Problemet är att det inte går att ställa följdfrågor eller att informanterna inte ger helt 

uttömmande svar. Författarna bedömde ändå att informanterna svarat tillräckligt utförligt och 

valde därför att använda dessa intervjuer i uppsatsen.  

 

3.11 Avgränsningar 

Uppsatsen omfattar endast små företag eller mikroföretag som är verksamma inom 

klädbranschen. Små företag ansågs intressanta att undersöka då området var tämligen 

outforskat. Varför en specifik bransch valdes berodde på att författarna ansåg att det kunde 

finnas stora skillnader mellan olika branschers varumärkesbyggande. Författarna ville göra en 

mer djupgående uppsats och ansåg att detta skulle göras bäst genom att endast koncentrera sig 

till en bransch. I uppsatsen har endast fyra intervjuer använts, detta på grund av att författarna 

ansåg att det var mer intressant att göra mer djupgående och omfattande intervjuer med ett 

mindre antal respondenter.  
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4 REFERENSRAM 

 

Teorikapitlet beskriver de olika teorier som författarna valt att använda i arbetet. Teorierna 

är noggrant utvalda och de är alla av stor betydelse för resterande del av uppsatsen. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av hur diskussionen kring hur den tidigare forskningen om 

varumärket sett ut, efter det följer en presentation av de valda teorierna. Därefter följe ren 

beskrivning av teorierna, vilka är de byggstenar som använts som grund för både empirin och 

analysen. De teorier som diskuteras är: Vad är ett varumärke?, varumärkesidentitet, 

positionering av varumärket, varumärkeskapital, varumärkespyramiden och den strategiska 

varumärkesplattformen.        

 

 

4.1 Tidigare forskning 

Det finns många olika definitioner på vad ett varumärke är. Varumärkeslagen som 

härstammar från 1884 har en egen definition på begreppet varumärke:  

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

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

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

från sådana som tillhandahålls i en annan”
26

  

Kotler och Keller har en likartad defintion och menar att syftet med varumärket är att 

identifiera en försäljares eller grupp av försäljares produkter eller tjänster och att differentiera 

dem från konkurrenterna.
27

  

Davis menar däremot att ett misstag bland många chefer gör är att de misstolkar definitionen 

av ett varumärke som en symbol, form eller talesperson. Han skriver att ett varumärke i stället 

kan definieras utifrån alla kontakter ett företag har med sina kunder. Dessa kontakter leder i 

                                                 
26

 Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, 1999 
27

 Kotler, keller, ”Maketing management”, 2006 s. 274 



 

 

 
22 

 

sin tur till kunders förväntningar och uppfattningar av varumärket. Davis menar vidare att ett 

varumärke är en immateriell komponent som visar vad företaget står för.  Det är dessa 

komponenter som skiljer företag från varandra. Kunderna skapar en slags personlig relation 

till ett varumärke då ett varumärke kan inge hopp, löften och trovärdighet.
28

 Barron håller 

med Davis om att ett varumärke är människors uppfattningar kring ett företag eller en 

produkt. Hon menar även att ju närmre uppfattningarna stämmer överens med vad företaget 

vill förmedla, desto starkare blir varumärket. Eftersom starka varumärken ger kundlojalitet 

och ökat tillväxt är det viktigt för företag att få dessa uppfattningar att stämma överens.
29

  

Även Melin diskuterar innebörden av att varumärkets immateriella tillgångar som blivit 

alltmer viktiga under senare år. Detta beror främst på att konkurrensen på marknaden är 

väldigt stor. I och med att tekniken utvecklas hela tiden är det idag allt lättare att kopiera 

konkurrenternas produkter. Med hjälp av varumärken kan företagen i stället skapa 

immateriella värden för kunden och på så sätt vinna konkurrensfördelar.
30

 

Kay beskriver att mycket av den tidigare forskningen kring varumärkesbyggande har sina 

rötter i något som mer kan liknas vid mytologi snarare än vetenskap. Han kritiserar bland 

annat författare som använder sig av berättelser för att beskriva framgångsrika varumärken 

snarare än att använda sig av teorier som är giltiga för flera företag. Kay menar även att en 

aggressivare marknadsföring inte alltid gör att varumärket stärks.
31

 Barron håller med om 

detta och menar att ett vanligt misstag vid annonsering är att företagen misslyckas med att nå 

ut med varumärkets egentliga budskap.
32

    

Ett misstag många företag gör gällande varumärkesbyggande är enligt Barron att de fokuserar 

arbetet på en enskild avdelning. Detta gör att ”varumärkestänket” begränsas till en enda 

avdelning.
33

 Enligt Davis är det viktigt att tänket sprids över hela organisationen eftersom alla 

anställda är ansvariga för hur varumärket kommer att uppfattas av kunderna.
34
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Kay diskuterar innebörden av differentiering. Varumärken handlar om att differentiera sig, 

men det räcker inte att endast vara annorlunda. Det måste även finnas en meningsfull skillnad 

gentemot konkurrenterna, vilket på senare tid har kommit att bli en allt viktigare uppgift, på 

grund av den ökande konkurrensen.
35

 

Jarvis och Goodman beskriver vikten av att nischa sig som litet företag på en marknad med 

stor konkurrens. I artikeln skiljer författarna på ”change-of-pace”-varumärken och 

nischvarumärken. Det som skiljer dessa åt är att ”change-of-pace”-varumärken är produkter 

som kunden endast köper tillfälligt, medan nischvarumärken har lojala kunder. Enligt 

författarna är det inte långsiktigt lönsamt att vara ett ”change-of-pace”-varumärke. Gällande 

marknadsföring blir de tvungna att ha en mycket stor marknadsföringsbudget då de måste nå 

ut till väldigt många eftersom de inte har några lojala kunder.
36

  

 

4.2 Presentation av valda teorier 

Ett antal teorier har valts ut för att ligga som teoretisk grund i uppsatsen. Den första teorin; 

Vad är ett varumärke?, har valts för att grundligt beskriva varumärkets olika beståndsdelar. 

Den behandlar fyra olika perspektiv som handlar om vilka funktioner ett varumärke har för 

konsumenterna. Förståelsen av dessa är betydelsefulla för att förstå vad ett varumärke innebär 

och varför det är viktigt för såväl konsumenter som producenter. 

Den andra teorin som valts ut är Varumärkesidentitet. Teorin beskriver fyra olika byggstenar 

som ett företag kan använda sig av för att forma en egen identitet och differentiera sig från 

kunderna. Denna teori är viktig för att gå djupare in i varumärkets olika delar och identifiera 

de områden som ett företag kan arbeta med för att bygga upp ett starkt varumärke och skilja 

sig från sina konkurrenter. 

Nästkommande teori är Positionering av varumärket. Att positionera sitt varumärke är viktigt 

för att differentiera företagets produkter från konkurrenternas, och göra dem åtråvärda för 

kunderna. I teorin beskrivs varumärkespositionering som en analytisk process som baseras på 
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fyra frågor. Teorin är av relevans i arbetet för att beskriva betydelsen av att positionera sitt 

varumärke för att nå ut till kunderna på marknaden. 

Den fjärde teorin som har valts in i arbetet är varumärkeskapital (Brand Equity),detta är en 

mycket klassisk och traditionell teori inom ämnet varumärken. Teorin handlar om det ansvar 

och de tillgångar som finns kopplade till ett varumärke. Denna teori kan bidra till uppsatsen 

eftersom den beskriver vilka ingående delar som gör att ett varumärke kan erhålla ökat 

varumärkeskapital. 

Därefter följer teorin Varumärkespyramiden. Denna förklarar hur en produkt är uppbyggd och 

hur den fungerar. Genom att den analyserar produktens byggstenar kan den beskriva 

förutsättningarna för att etablera en produkt på marknaden. Varumärkespyramiden utgår från 

företagets synvinkel. Teorin har betydelse för uppsatsen eftersom den utgår från företagets 

synvinkel och beskriver hur företaget kan styra de olika byggstenarna i varumärkespyramiden 

för att uppnå lojala kunder, vilket är det slutliga målet med teorin.  

Den sista teorin i arbetet kallas Den strategiska varumärkesplattformen. Denna beskriver sex 

olika begrepp som alla representerar en aktivitet och är viktiga för ett långsiktig 

varumärkesbyggande. Denna teori är av relevans i uppsatsen eftersom den beskriver de olika 

aktiviteter som är av betydelse för ett långsiktigt varumärkesuppbyggande. 
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4.3 Vad är ett varumärke? 

Enligt Kotler, med flera, fyller ett varumärke olika funktioner för konsumenter. I boken 

Principles of marketing urskiljs fyra olika perspektiv av betydelse som ett varumärke kan 

leverera.  

Attribut. De produktegenskaper ett varumärke har. Ett företag kan välja att marknadsföra en 

eller flera av dessa egenskaper. 

Fördelar. Varumärkets egenskaper bör medföra diverse fördelar för kunden. Dessa 

egenskaper kan vara emotionella eller funktionella fördelar.  

Värden. Varumärket skall dessutom urskilja kundens värderingar.  Den som marknadsför ett 

varumärke måste därmed identifiera de kundgrupper vars värderingar stämmer överens med 

varumärkets fördelar. 

Personlighet. Varumärket skall spegla en personlighet som motsvarar de egenskaper 

varumärkets målgrupp eftersträvar. 

 Den största utmaningen med ett varumärke är att skapa en djup betydelse i varumärket. Det 

är viktigt att ha alla dessa beståndsdelar i åtanke när ett beslut om varumärket ska tas. Annars 

kan strategier lätt kopieras och förbättras av konkurrenterna. Det är också viktigt att företaget 

har klargjort vilka betydelser som skall förmedlas till kunden för att kunna utnyttja 

varumärkets fördelar maximalt. 
37
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4.4 Varumärkesidentitet 

För att bygga varumärkesidentitet identifierar Aaker fyra olika perspektiv: varumärket som en 

produkt, en organisation, en person samt som en symbol . Dessa byggstenar kan ett företag 

använda sig av i arbetet med ett varumärke för att differentiera och forma en identitet. Alla 

dessa perspektiv behöver nödvändigtvis inte användas, utan det viktigaste är att välja ut de 

delar som bäst kan beskriva varumärkets identitet för att nå ut med detta budskap till kunden.   

 

Produkt 

Aaker anser att produkten är viktig i varumärkesidentiteten eftersom det vanligen är vad 

kunderna direkt associerar med företaget och varumärket i fråga eftersom den är direkt länkad 

till användandet. Aaker bryter vidare upp produktperspektivet i sex aspekter som kan påverka 

varumärkesidentiteten: 

Produktbredden, associationer till en produktkategori. Denna aspekt beskriver vilken 

produktkategori varumärket associeras med.  

Produktrelaterade attribut. Detta är egenskaper som är relaterade till köpandet och 

användandet av en produkt som kan skapa värde för kunden. Exempel på sådant är god 

service.     

Kvalitet/värde. Genom att exempelvis erbjuda de produkter av högst kvalitet till bästa pris 

kan värde skapas inför kunden.  

Associationer kring användningsområden. Ofta associeras produkter med ett visst 

användningsområde även om produkter går att användas till många fler saker.   

Associationer kring användare. Positionering till en viss typ av användare kan skapa värde 

samt varumärkespersonlighet. 
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Anknytning till ett land eller en region. Att en viss produkt associeras med ett visst land 

kan vara positivt om regionen eller landet är kända för att vara bra på en viss produktkategori. 

Detta kan ge indikationer på att varorna är av god kvalitet.   

 

Organisation  

Organisationsperspektivet fokuserar på attribut inom organisationen såsom: innovation, 

anställda, kultur och olika företagsprogram. Företagskulturer och organisatoriska egenskaper 

är svåra för konkurrenter att kopiera. Associationer kunder gör till företagen kan spela en stor 

roll. Det kan exempelvis vara att företaget fokuserar på kunden, är miljömedveten eller 

innovativ. Dessa saker är även svåra för företagen att kommunicera.  

Aaker anser att organisationen i vissa fall ingår i varumärkets kärnidentitet. Organisationen 

kan därmed vara en viktigare association till varumärket än de produkter som säljs. Eftersom 

organisationsattribut är immateriella, kan de vara mer permanenta och svårare att imitera än 

produktattribut.  

 

Personlighet 

 Enligt Aaker kan ett varumärke gagnas av att förses med en personlighet. Detta kan bidra till 

att varumärket associeras med något positivt. Varumärket kan, liksom en person, anta olika 

personligheter som trovärdig, humoristisk eller kompetent. Detta i sin tur leder till att kunden 

lättare kan identifiera sig själv med varumärket och samtidigt skapa en relation till det. 

 

Symboler  

 Aaker hävdar att symboler kan verka sammanhållande för varumärkesidentiteten och bidra 

till underlättande av igenkännande.  Aaker delar in symboler i tre olika grupper: 
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Visuell bildframställning. Såsom till exempel design, butiker och logotyper. Att använda sig 

av framträdande eller kända personer som är anställda på företaget, eller som är användare av 

produkten kan även vara effektfullt.  

Metaforer. Används för att ge mening åt symboler och kan exempelvis representera 

känslomässiga eller funktionella fördelar. 

Varumärkets arv. Med hjälp av varumärkets historia kan företaget kommunicera 

varumärkets identitet men även meningen med varumärket. 
38
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4.5 Positionering av varumärket  

 

Kapferer menar att positionering av varumärket innebär att differentiera de egenskaper som 

skiljer varumärket från konkurrenternas och som gör varumärket attraktivt för kunderna. Han 

anser vidare att varumärkespositionering är en analytisk process som baseras på fyra frågor: 

Vad är varumärket till för? Detta handlar om vilket löfte om fördel som varumärket 

förmedlar till konsumenterna. 

Vem är varumärket till för? Med detta menas vilken målgrupp produkterna riktar sig till. 

När är varumärket till för? Handlar om när, vid vilket tillfälle produkterna är ämnade att 

användas. 

Mot vem är varumärket till? Med detta menas vilka kunder det finns potential att ta från 

företagets konkurrenter. 

Positionering visar tydligt att de val en konsument gör av en produkt sker efter jämförelser 

med andra produkter och företag.  

Kapferer beskriver vidare att positioneringen sker i följande två steg.  

1. Företaget anger vilken kategori de önskar att varumärket skall förknippas med. 

2. Varumärket skall differentieras gentemot konkurrenternas.
39
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4.6 Varumärkeskapital (Brand equity) 

 

Begreppet ”Brand equity” syftar till de tillgångar och det ansvar som finns länkade till ett 

varumärke. Det finns fyra källor som leder till varumärkeskapital: varumärkesmedvetenhet, 

varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet. 

Varumärkesmedvetenhet (Brand awareness) handlar om hur starkt varumärket finns i 

minnet på kunden. Olika typer av undersökningar visar att kunder oftare är villigare att handla 

av ett märke de känner igen än av ett helt okänt märke.  

Upplevd kvalitet (Perceived quality) Den upplevda kvalitén av en produkt är ofta en 

anledning till att kunden väljer ett visst varumärke.  

Varumärkesassociationer (Brand associations)  handlar om vilka associationer kunder har 

till ett varumärke det kan handla om exempelvis en symbol, en design eller ett 

användningsområde. Det är viktigt att kunden har goda associationer till ett varumärke.  

Varumärkeslojalitet (Brand loyalty) handlar om att få återkommande kunder. Lojala kunder 

som är nöjda med sitt varumärke talar ofta gott om produkten för sina vänner vilket kallas för 

”word of mouth-metoden”.  Rekommendationer från bekanta kan ofta ha en större 

genomslagskraft än vad en annons har. 
40
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4.7 Varumärkespyramiden 

 

 I boken Varumärkesstrategi, om konsten att utveckla starka varumärken  beskriver Melin att 

modellen varumärkespyramiden utvecklades för att förklara en märkesprodukts uppbyggnad 

och funktionssätt. Modellen skildrar förutsättningarna för att etablera en märkesprodukt på 

marknaden, utifrån märkesinnehavarens synvinkel. Detta görs genom att produktens 

byggstenar analyseras. 

Varumärkespyramiden består av tre hörnstenar: varumärke, positionering samt produkt. De är 

starkt relaterade till varandra och kan styras av märkesinnehavaren. Genom att skapa balans 

mellan dessa hörnstenar finns möjligheten att göra dessa enheter till en enda sammanlänkad, 

stark enhet. 

Positioneringen är grunden för en effektiv marknadskommunikation. Genom att positionera 

sig visar företaget vad de står för och det är därmed lättare att nå ut till en viss målgrupp. Det 

slutliga målet är att skapa återköp och märkeslojalitet hos kunderna.  

Produktens funktion är att uppfylla kundens basbehov. Eftersom konkurrensen på marknaden 

är hård är det viktigt att differentiera produkten för att skapa mervärde.
41
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4.8 Den strategiska varumärkesplattformen 

 

 

 

 

Frans Melin beskriver i modellen ”Den strategiska varumärkesplattformen” sex olika begrepp 

som är av betydelse vid långsiktigt varumärkesuppbyggande. Melin sammanställde modellen 

då han ansåg att det saknades en modell som beskriver processen varumärkesbyggande ur 

märkesinnehavarens perspektiv. Dessa anser han vara ett resultat av att forskningen inom 

varumärkesledning är så splittrad. 

De olika begreppen är starkt relaterade till varandra. Vardera av begreppen är viktiga för 

varumärkesuppbyggandet och de representerar alla en aktivitet.  
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Varumärkesplattformen kan ses som en representation av den kompetens som behövs för att 

kunna utveckla och bygga upp ett starkt varumärke. 

Nedan följer en presentation av de sex begreppen som modellen består av:   

Produktattribut. På vilka sätt går det att differentiera produkterna?  Detta innebär att 

identifiera de egenskaper hos produkten som kan skapa ett mervärde för kunderna. Ett 

exempel på ett attribut för att uppnå framgång hos en märkesprodukt är produktkvalitet. 

Märkesidentitet. Begreppet handlar om hur viktigt det är att visa vad som gör varumärket 

unikt, vad det står för och vad som ger det mening. Det innebär bland annat att försöka skapa 

ett känslomässigt mervärde till kunderna. Ett exempel på en viktig faktor för märkesidentitet 

är märkesproduktens personlighet. 

Kärnvärde. Kärnvärdet kan beskrivas som märkesproduktens främsta konkurrensfördel. 

Eftersom kärnvärdet ligger som grund för varumärkets positionering och 

marknadskommunikation är det viktigt att denna utformas noggrant.  

Positionering. Positionering innebär processen när ett företag försöker erhålla en viss 

position i kundens medvetande. Målet med detta är att företaget skall få märkeslojala kunder 

och skapa märkeskännedom. Melin påpekar att det är viktigt att företag är måna om hur de 

objektivt positionerar en märkesprodukt i förhållande till andra produkter för att påverka hur 

kunderna skall uppfatta företagets produkter i jämförelse med konkurrenternas.   

Marknadskommunikation. Begreppet handlar om hur positioneringskonceptet ska överföras 

till kunderna. Marknadskommunikationen skall genom reklam informera kunderna om 

produktens konkurrensfördelar.  

Intern märkeslojalitet: Detta handlar om hur ett företag ska bevara varumärkets rättsliga och 

affärsliga läge. Att märkesinnehavaren är lojal anser Melin anser vara en förutsättning för att 

kunderna skall bli märkeslojala. Det handlar även om ett varumärkes image och hur det ska 

vara en spegelbild av företagets varumärke. 
42
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5 EMPIRI 

 

Empirin beskriver de företag författarna har valt att undersöka. Empirin utgörs först av en 

kort beskrivning av de företag som intervjuats. De företag som beskrivs är: Butiken, Sivletto, 

Pure and simple samt Gulan. Efter varje företags beskrivning följer de, av författarna 

utvalda, intervjusvar som ansetts vara mest relevanta för uppsatsen. För att läsa hela 

intervjuerna, se bilaga nummer 2, 3, 4 samt 5.  

 

5.1 Butiken  

Butiken startades 1996 i ett trähus från sekelskiftet i staden Tenhult i Småland. Företaget har 

två ägare, Susanne Ahlberg Andersson och Anette Floss. Förutom ägarna har företaget inga 

anställda. Butiken är en livsstilsbutik med ambitionen att täcka ”alla behov”: kläder, smycken, 

garn, presenter, heminredning, teer med mera. De har försökt att hitta små och udda artiklar 

från både kända och okända leverantörer. De har dessutom två egna varumärken Fingerfrö 

och Tantblå. Butiken vann 2009 Retail-Award priset ”årets butik” med motiveringen:  

”En start med små medel har vuxit till en otippad butik med oväntat läge som säljer 

storstadsmärken utanför stan. Butiken har genom en genomtänkt affärsidé och hårt arbete 

gått från stark motvind till medvind och har blivit ett utflyktsmål från både nära och långväga 

kunder. En liten butik med små märken men mycket känsla”  

 

5.1.1 Positionering och differentiering 

I en mailintervju med Susanne Ahlberg Andersson som är en av ägarna av Butiken skriver 

hon att de inte har valt att rikta sig mot en speciell målgrupp, utan vänder sig mot kunder i alla 

åldrar. 

Gällande differentiering har Butiken arbetat på flera olika sätt. De har inriktat sig till att vara 

en livsstilsbutik. Med livsstil vill de skapa en upplevelse för alla sinnen – öga, doft, smak och 
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musik.  De har satsat på att försöka förmedla känslan av att det ska vara personligt. Därför 

anser de att litenheten är viktig. De vill skapa en skön atmosfär, trivsel, ett gott bemötande 

och personlig service. Det ska vara en upplevelse för kunden att besöka deras butik. 

Butiken har även differentierat sig när de valt var butiken ska vara belägen. De har valt att 

placera den i Tenhult där det är fritt från konkurrens.  

En av butikens främsta konkurrensfördelar tror Susanne är att de har ett genomtänkt koncept 

och att de var tidiga med begreppet livsstilsbutik. 

God service är ett av butikens ledord tillsammans med personligt. De arbetar även med att 

vara i framkant med att hitta nya märken som har "trendpotential” innan någon annan gör det. 

När alla tidningar börjar skriva om det nya "heta" märket eller designen är ägarnas mål att det 

redan finnas i Butiken. 

 

5.1.2 Hur Butiken har arbetat för att bygga upp sitt varumärke  

Butiken har ett stort kundregister som de regelbundet jobbar mot med utskick. De anordnar 

även aktiviteter som kundkvällar, modevisningar och marknader. Dessutom erbjuder de 

rabatter och andra förmåner för sina kunder.  

Butiken har hela tiden arbetat med att vara unika i sortiment och uttryck. De tycker att det är 

viktigt att erbjuda kunden god service samt att det ska vara personligt. De har hållit fast vid att 

litenheten är viktig, vilket enligt Susanne är en slags reaktion mot alltfler kedjor. Då Butiken 

är belägen i Tenhult är det viktigt att de kan erbjuda något unikt då deras kunder ofta har en 

lång resa dit. 

Butiken är uppdelat i två företag, Tantblå och Fingerfrö och till en början valde ägarna att 

marknadsföra sig som två butiker, med respektive namn, under samma tak. Men ganska snart 

märkte de att kunderna sa att de skulle åka till den lilla "butiken" i Tenhult. Då valde de att 

ändra profil och döpte butiken till just "Butiken" som kunderna redan kallade den. 

Ägarna har valt att inte lägga sig inom någon viss prisklass då de tror och har märkt att 

samma kund köper produkter från både höga och låga prisklasser. 
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Butiken har valt att plocka ut det de anser vara det bästa från både kända och okända 

leverantörer, de försöker hitta udda artiklar hos både de stora och små märkena. Något de är 

stolta över är att de försöker hitta och satsa på små nya märken. Många av dem har dock blivit 

större med åren. 

Några av de märken butiken valt att ta in är: Molly, Object, Monrow, 2707, Bric a Brac och 

Pernilla Sverne. 

Gällande inredning menar ägaren att de har fått ta vad de har av det som passar in på deras 

koncept att vara unika och personliga. De har inte satsat på traditionell butiksinredning utan 

valt att blanda gammalt med nytt. De byter, ändrar och bygger om hela tiden. 

Att de valde att placera Butiken i Tenhult berodde på att de inte hade något eget kapital. De 

var tvungna att starta med låga kostnader. Ägarna ville även skapa ett unikt koncept och skilja 

sig från andra butiker. Genom att placera butiken just där den finns idag kunde de agera helt 

utan nära konkurrens. 

Ägarna vänder sig aldrig till en fiktiv “butikenkund” utan sätter en ära i att överraska och låta 

sig överraskas. Butiken har fått en bred kundkrets med främst kvinnor men även män, i alla 

åldrar och med olika bakgrund.  

Med sin marknadsföring vill de nå ut till den kund som är intresserad av vad just de erbjuder 

och därför är annonser inte alltid rätt medel. De har därför även valt att annonsera i 

modemagasin som är rikstäckande.  På så vis når de ut till potentiella kunder som är både 

mode- och inredningsintresserade och även långväga kunder.  

Förutom att annonsera så försöker de även bearbeta sina befintliga kunder. Genom att skapa 

en positiv upplevelse med ett personligt uttryck och erbjuda dem god service kan kunderna i 

sin tur rekommendera butiken för sina vänner.  

 Butikens målsättning är att utan några stora aktörer, på egna ben, alltid ligga i framkant och 

hitta nya vägar och att särskilja sig från alla andra.
43

 

På Butikens hemsida finns bilder på deras sortiment och information om vilka märken som 

säljs. Det finns även kontaktuppgifter, öppettider och en vägbeskrivning om hur kunderna ska 
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hitta dit. Möjlighet finns för kunder att beställa varor via hemsidan. Denna funktion är enkel 

då kunden själv får skicka ett mail med de varor den är intresserad av. På hemsidan finns även 

en länk till ägarnas blogg där det står information om vad som händer i butiken med mera. 

Hemsidan har även en flik där kunden kan finna olika köptips.
44

  

De arbetar aktivt med hemsidan både som ett sätt att hitta nya kunder och vårda relationen 

med de befintliga. “En kajplats i cyberrymden” med samma känsla som butiken menar 

Susanne.
45

 

 

5.2 Sivletto 

Sivletto är en butik som säljer kläder, accessoarer och diverse möbler och inredning till 

hemmet inspirerade av 1940- 50 talet. Butiken ligger på Malmgårdsvägen på Södermalm i 

Stockholm. De har förutom den fysiska butiken även en webshop. Den fysiska butiken 

inrymmer förutom själva butiken, även en cafédel samt en liten frisersalong. 
46

 Sivletto 

grundades av VD:n Anna- Karin Starnberg samt Per Nordahl och Christian Stadius år 2005. 

Företaget har idag elva personer anställda. Butikens affärsidé är:  

”Att Sivletto skall vara ett ställe där man skall hitta allt för att underhålla sin retro livsstil. 

Kläder, kroppsvård, fika, musik, böcker, socialt nätverk, bilar, dans, konst m.m.” 
47

 

 

5.2.1 Positionering och differentiering 

Enligt en mailintervju med Sivlettos VD, Anna- Karin Starnberg, har Sivletto en bred 

målgrupp åldersmässigt. De har kunder från flera olika generationer som köper deras 

produkter. De har inriktat sin marknadsföring på ”veteranbilsintresserade” i Sverige och 

”Rockabillyintresserade” i världen. Istället för att marknadsföra sig mot en större målgrupp 

har de försökt att koncentrera sig på de som är intresserade av kulturen.  
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Sivletto har inte försökt att differentiera sig utöver att sälja produkter som är inspirerade av 

1940- och 1959- tal. De menar själva att de inte behövt det då det inte finns så många 

konkurrenter med samma koncept. De butiker som finns runtom i världen är få och av de som 

finns så har alla något olika inriktning. 

De anser att deras främsta konkurrensfördel är att de är stora och har lång erfarenhet jämfört 

med deras främsta konkurrenter, som är mer nystartade. Detta innebär också att de redan finns 

lojala stamkunder som handlar i butiken.  Det finns också stor kompetens hos de anställda i 

företaget. 

Sivletto vill uppfattas som kunniga och genuina. Men också som en liten butik som drivs av 

intresserade. De försöker vara personliga i sin kundkontakt.  

 

5.2.2 Hur Sivletto har arbetat för att bygga upp sitt varumärke 

Det viktigaste för Sivletto har varit att skapa förtroende hos de i subkulturerna. De önskar 

bidra med något till kulturen, snarare än att profitera på den gemensamma subkulturen. De har 

valt att främst synas bland de som redan är inne i kulturen, i hela världen, och inte försökt att 

attrahera ”gemene man”. De lägger stor vikt vid att visa att de är genuina och personliga.   

Då samtliga av företagets grundare är entreprenörer har de mycket idéer och försöker hela 

tiden förnya sig. 

Namnet Sivletto uppkom då grundarna ville ha ett namn som var unikt, med anknytning till 

50- talskulturen och som även fungerade internationellt. Sivletto är en slags ordlek, det 

innehåller namnet Elvis och en ”etta” vilket står för att företaget är ” your number 1 raw 

denim dealer”. Första gången de googlade ordet fick de inga träffar, vilket de tolkade som att 

de hade kommit på ett helt eget, unikt ord.  

Sivletto har varierande priser på de produkter de säljer. De säljer både dyrare och billigare 

märken, och dessutom en del secondhand produkter. De tror sig dock ligga i mellan prisklass. 

Sivletto har både stora och små märken från olika delar av världen till försäljning i butiken.  

När de skall prissätta olika produkter så utgår de från rekommenderade priser och 

leverantörernas priser. Därmed håller de en jämn prisnivå med sina konkurrenter.  
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När Sivletto väljer vilka produkter de skall sälja utgår de från sina hjärtan. De tar bara in 

produkter de själv tycker om och vill sälja. De har också några egna produkter som de säljer 

under sitt egna Sivletto- märke. Det egna märket består av t- shirts, jeans och hårblommor. 

Anledningen till att butiken ligger placerad där den finns idag beror på en ren slump. De fick 

tag på lokalen. Placeringen av butiken som ligger nära området Sofo på Södermalm i 

Stockholm gör att det främst är just deras kunder som besöker butiken, men utan att de 

behöver leta sig alltför långt bort. Gatan som butiken ligger på är dessutom lugn, vilket är 

fördelaktigt för de bilburna kunder som skall besöka butiken. 

När Sivletto skulle välja inredning till butiken var det viktigt för dem att de inte skulle 

inspireras av andra butiker. De ville inte ha en steril butiksmiljö. Då en av grundarna var 

möbelsnickare har de haft möjlighet att få många platsbyggda inredningslösningar. Lokalen är 

stor med hög takhöjd, vilket Sivletto ser som en möjlighet. 

Sivlettos viktigaste marknadsföringsstrategi har varit "word of mouth- metoden", vilket 

innebär att deras befintliga kunder ska vara så nöjda som möjligt för att sedan kunna 

rekommendera dem för sina vänner.  

Sivletto deltar i olika evenemang som tatueringsmässor, rockabillyfestivaler och bilträffar. 

Företaget arbetar även med Facebook, Myspace, bloggar och mailutskick för att skapa en 

personlig kontakt med sina kunder. Dessutom annonserar de i tidningar. Då de ser hela 

världen som en marknad försöker de att arbeta brett. 

Ett uttalat mål för företaget är att bli Europas bästa raw denim butik. 
48

  

På Sivlettos hemsida finns information om företaget och dess produkter och märken. Kunden 

kan välja att få hemsidan på svenska eller engelska. Besökaren kan få kontaktuppgifter och 

information om öppettider och en karta över hur man hittar dit. På hemsidan finns även 

möjlighet att bli medlem. 

Hemsidan har en väl utarbetad webshop som öppnades i oktober 2005 och sköts från butiken. 

Kunden lägger de varor den vill ha i en varukorg för att sedan betala i webshopens kassa. 

Handlar kunden över 500 kronor inom Sverige får den fri frakt. Det finns möjlighet att få 

varor levererade över hela världen.  
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Förutom webshop finns även information om tvättråd, skrädderiservice och information om 

klippning som det finns möjlighet till i butiken. Det finns även möjlighet att köpa biljetter till 

olika tillställningar. För tillfället säljs biljetter till rock´n roll festivalen Live & Jive i 

Katrineholm. 

Hemsidan länkar till deras blogg där det bland annat går att läsa om olika film- och musiktips 

och andra nyheter. De länkar även till olika band, klubbar, tatuerare, med mera. Hemsidan har 

en flik som heter ”klubbar, partaj, weekenders” där det finns information om olika 

tillställningar.
49

  

 

5.3 Pure and Simple 

Pure and Simple öppnades 2004 av ägaren Malin Cederberg som är utbildad marknadsstrateg 

och har tidigare erfarenhet av att driva butik. Företaget har tolv anställda, varav två av dem är 

heltidsanställda. Omsättningen ligger på omkring tio miljoner kronor årligen.  

Butiken är belägen i Stockholm, bredvid Mariatorget. Det är en livsstilsbutik som valt att 

inrikta sig på kropp och själ. Butiken säljer kläder, smycken, skor väskor och inredning från 

ledande designers runt om i Europa. 
50

 

 

5.3.1 Positionering och differentiering  

I en personlig intervju med Malin Cederberg berättar hon att hon valt att positionera butiken 

som en livsstilsbutik med inriktning på kropp och själ. Hon vill skapa känslan av att det ska 

vara mysigt att handla.  

Butiken riktar sig mot kvinnor, och kunderna som handlar där är från 18 år och uppåt. En 

typisk Pure and Simple kund är enligt ägaren en kvinna runt 30 år som har fött sitt första barn.  
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Pure and Simples största konkurrensfördel tror Malin är trovärdigheten, omtanken samt det 

personliga bemötandet som personalen i butiken förmedlar. Kläderna går alltid att finna i 

andra butiker. 

Butiken har arbetat mycket med differentiering. När den startades fanns det inga eller väldigt 

få butiker med samma koncept, men det har blivit allt fler med åren.  

Av kunderna vill företaget uppfattas som professionella. Ägaren anser att det är viktigt att 

personalen är lyhörd, omtänksam samt att de besitter en bred kunskap om stil och kvalitet.  De 

ska kunna ge bra tips och råd.   

Det företaget vill förmedla med varumärket är framförallt livsstil. Andra ord som ägaren 

önskar att varumärket associeras med är kunskap, sinnligt, lugn och harmoni.  

 

5.3.2 Hur Pure and Simple har arbetat för att bygga upp sitt varumärke 

Förutom att sälja kläder vill ägaren av butiken att det skall vara mysigt att handla i butiken. 

Målet är att kunderna skall se ett besök på Pure and Simple som en möjlighet att ta det lite 

lugnt och att varva ner. Att det skall ses som ett alternativ till att gå till ett café. Då många av 

Pure and Simples kunder har barn så finns också en liten lekhörna för dem att sysselsätta sig i.  

Pure and Simple bjuder även regelbundet in sina kunder på olika aktiviteter och events. Bland 

annat kan kunden enskilt eller med sina vänner boka tid med en stylist för att gå igenom sin 

personliga stil och få råd och tips.  

Inför julen 2009 bjuder butiken in sina kunder på ett event som heter ”julens smaker” där 

inspiratören Cecilia Davidsson inspirerar kunderna inför julen. Butiken erbjuder även sina 

kunder ”yoga frukost” där kunderna först får gå på ett yogapass och därefter serveras frukost. 

Det viktigaste som ägaren vill att personalen ska associeras med av kunderna är lyhördhet. De 

anstränger sig hårt för att förmedla detta till sina kunder. Några av de anställda samt ägaren 

själv är stylist. De som är anställda att arbeta med butiken har olika egenskaper som ägaren 

värdesätter. Det finns bland annat en operasångerska, en dansare, en yogainstruktör och en 

fotograf. Genom att försöka vara professionella, ha mycket kunskap, ha stil och sälja 
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produkter med bra kvalitet hoppas butikens grundare att de av kunderna skall uppfattas som 

lyhörda och omtänksamma. 

Pure and Simple arbetar sällan med rabatter utan ägaren menar att de hellre skickar med 

kunden något extra när de handlar i stället. Det kan vara exempelvis en skiva eller ett doftljus. 

Som kund kan man bli medlem och på så vis kan butiken skicka ut nyhetsbrev och 

information om sina events.  

Namnet Pure and Simple står för det koncept butiken valt att anta, nämligen livsstil.
51

 Enligt 

Pure and simples egen hemsida innebär Pure kunskap, njutning, kropp och själ, men även 

doft, smak och upplevelse. Pure beskrivs som en livsstil
52

, vilket också återspeglar butikens 

koncept. 

I intervjun berättar ägaren att prissättningen av produkterna som säljs på Pure and Simple är 

genomgående mellanpris.  

Då det finns ett stort utbud av klädmärken att välja bland berättar ägaren att hon hela tiden 

måste välja bort bra märken. Stilen på kläderna beskriver hon med orden ”avskalat och ruff”, 

lite halvdressat mode. Några av de märken som finns i butiken är Hunky Dory, Day och Odd 

Molly. Ägaren anser att det är viktigt att ha ett långsiktigt tänkande när man väljer 

klädmärken. Hon undviker med några få undantag att ta in märken som bara är giltiga för en 

säsong. På så sätt kan kunderna känna igen sig.  

Vid valet av inredning i butiken har den anpassats efter deras koncept livsstil, det är ljust och 

avskalat. I butiken finns en liten lekhörna för barn samt ett bord med några stolar där 

kunderna kan dricka kaffe.  

Butiken är belägen vid Mariatorget i Stockholm vilket ägaren menar är ett medvetet val då de 

inte ville ligga mitt i centrum. 

Ägaren berättar att de aldrig marknadsför butiken på traditionellt sätt genom annonser och 

reklam. I stället vill de ta hand om sina befintliga kunder så bra som möjligt så att de sedan 

kan rekommendera butiken för sina vänner.  
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Butiken har även använt sig en hel del av PR. När butiken öppnades bjöd de in journalister 

som skrev om dem. De lånar även ut sina kläder till press och programledare. Detta har lett till 

att nyfikna kunder kontaktar företaget och frågar om kläderna.  

Målsättningen med butiken är att det ska gå så bra som det kan. Ägaren är inte negativ till att 

öppna fler butiker under samma koncept, men det är ingen uttalad målsättning.
53

 

Pure and Simples hemsida är enkel. Det finns ingen webshop eller någon presentation av 

deras sortiment. Hemsidan passar in i konceptet med dess avskalade, enkla utformning. 

54
Enligt Pure and Simples ägare är det ett medvetet val att inte ha någon internetförsäljning då 

hon anser att det inte skulle vara förenligt med butikens koncept 
55

. Hemsidan är icke 

interaktiv med fyra huvudrubriker som ger inspiration och beskriver vilka märken som säljs, 

beskriver vilka möjligheter till upplevelser som butiken anordnar, adress och öppettider till 

butiken och en beskrivning av vad som menas med butikens namn; ”pure”. 
56

 

 

5.4 Gulan 

Gulan är en butik som säljer kläder i genren urbanstreetwear. Butiken grundades år 1985, 

vilket gör den till en av Sveriges äldsta streetwearbutiker. De klädesplagg som säljs är till 

största del amerikanska märken inspirerade av r&b och hip hop. Förutom kläder säljer de 

bland annat även skor och accessoarer.  Gulan har en fysisk butik som ligger belägen i ett 

garage i området SoFo på Södermalm i Stockholm. De har även försäljning via Internet. 

Butiken var från början en Gul och Blå butik men omvandlades senare till dagens butik, 

Gulan.
57

 Butikens ägs och drivs av dess grundare Sidney Holm. De har för närvarande en årlig 

omsättning om cirka sju miljoner kronor. Företaget är ett familjeföretag och förutom Sidney 

så arbetar hans två döttrar och en heltidsanställd i butiken.
58
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5.4.1 Positionering och differentiering 

Enligt Sidney Holm, ägare och grundare av Gulan, är Gulans huvudsakliga målgrupp 

modeintresserade ungdomar som tycker om musikstilarna hip hop och r&b. Deras kunder 

består till cirka 70% killar och cirka 30% tjejer. Ofta köper även tjejer kläder designade för 

killar på Gulan. De har endast ett märke som är speciellt anpassat för tjejer.  Många av de 

varumärken som finns i butiken är kopplade till olika musikstilar och artister. Artisterna har 

en stor betydelse för vilken typ av kläder som säljs i butiken.  

Gulan har differentierat sig genom att välja att sälja en annan typ av kläder jämfört med vad 

många andra företag säljer. Det finns idag inte så många butiker som liknar Gulan. Då och då 

dyker det upp någon ny konkurrent, men de brukar endast ta kunder från Gulan temporärt, då 

de ofta inte överlever någon längre tid.  

Gulans främsta konkurrensfördel är enligt ägaren att de hållit fast vid sin integritet. De har 

aldrig släppt på sina principer och sponsrat någon artist som inte passat deras varumärke bara 

för att den artisten var stor just vid ett tillfälle. Gulan har inte heller börjat sälja någon produkt 

bara för att den är modern just då, trots att den inte passar in på deras image. Detta tror Gulans 

ägare skapar trovärdighet hos kunderna för företaget, vilket han anser vara viktigt. 

Gulan vill att kunderna uppfattar butiken som att det är en plats att vistas på, inte bara för att 

köpa kläder. De vill uppfattas som ”lite ballare”, med en ”schysst atmosfär” och ett 

genomgående tema. De vill förmedla en slags känsla med sitt varumärke. De vill inte bara 

fokusera på kläder.  

 

5.4.2 Hur Gulan har arbetat för att bygga upp sitt varumärke 

Butiken Gulans grundare berättar att eftersom butiken nyligen har flyttat till en billigare lokal 

så är de inte lika beroende som tidigare av att sälja lika stora mängder. De känner att de kan 

satsa mer på bland annat kunderna och inredning i butiken. De försöker att skapa ett värde för 

kunden genom att skapa en miljö där kunderna kan känna att de kan komma in i butiken, inte 

bara för att handla, utan också för att bara ”hänga”. För att uppnå detta ändamål planerar 

Gulan att öppna upp en cafédel i butiken. I butiken har de även byggt en scen för att någon 

gång i månaden hålla uppträdanden och så kallade ”rap battles”. De försöker förmedla en 
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slags känsla med sitt varumärke till deras kunder, där det inte bara är fokus på kläder. De 

försöker också vara miljömedvetna och informerar om att all inredning i butiken är begagnad, 

att de använder sig av LED- lampor istället för glödlampor som belysning och att de i det 

planerade cafeét kommer att servera ekologiskt kaffe.  

Angående val av namn på butiken menar Gulans ägare att namnet Gulan härstammar från den 

tid då Gulan var en franchisingbutik till företaget Gul & Blå. Butikens ägare har dock förblivit 

densamma och de bytte namn på butiken till Gulan när franschisebutiken Gul & Blå 

upphörde. 

Gulan har inte så stor möjlighet att påverka priserna på de varor som säljs i butiken. De måste 

anpassa sig efter de normala kalkylerna eftersom det idag är lätt för kunder att jämföra priser 

på Internet. De försöker dock hålla en jämn prisnivå på de märken de säljer i butiken. De vill 

inte ha för stora prisskillnader med exklusiva och billiga märken tillsammans.  

Gulan väljer att ta in märken som passar deras affärsidé. Ofta är det klädmärken som 

förknippas med hip hip och r&b artister, men de har även märken som inspirerats av olika 

kampsporter, såsom UFC (Ultimate fighting championship). Gulan har inga egna produkter 

till försäljning. De har haft det tidigare, dock under ett annat namn för att de inte skulle bli 

associerade med varumärket Gulan ifall märket skulle bli en flopp.  Ägaren ansåg efter en tid 

att det var olönsamt eftersom de var tvungna att komma upp i stora volymer för att det skulle 

visa sig lönsamt. För att lyckas med detta hade de varit tvungna att gå ihop och samarbeta 

med andra leverantörer.  

Ägaren till butiken Gulan berättar i intervjun att det som i första hand styrde val av butiksläge 

var priset på hyran. Gulan har sedan start, när butiken var en franschisebutik under namnet 

Gul & Blå varit belägen vid Ringens köpcentrum på Södermalm, i Stockholm. På grund av de 

höga hyrorna i Ringens köpcentrum flyttade dock butiken sommaren 2009 till sin nuvarande 

adress, i området SoFo på Södermalm i Stockholm. De ville ha en ruffigare känsla på butiken, 

vilket de får genom den nya butiken som ligger belägen i ett garage. Butikens lokalisering var 

dock en kompromiss, till en början hade ägaren föredragit en annan lokal, som låg mer 

centralt nära Götgatan på Södermalm i Stockholm, men priset på hyran blev avgörande för 

beslutet. Ägaren är dock nöjd med det nuvarande läget och tror att området står inför en tid av 

tillväxt och att allt fler butiker kommer att öppna i det närliggande området inom en snar 

framtid. 
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Till skillnad från tidigare, när butiken fanns i Ringens köpcentrum så passeras inte butiken av 

personer på väg från tunnelbanan. De flesta som besöker butiken är därmed redan medvetna 

om att butiken finns och har som mål att besöka butiken. 

Gulan har valt att följa ett speciellt tema på inredningen som är genomgående i hela butiken. 

De har inspirerats av företag som Hard rock café och Koh Phangan (thailändsk restaurant i 

Stockholm). Målet med inredningen är att den skall påminna om ett ”ghetto”, eller en 

afrikansk kåkstad. De vill att inredningen skall vara tidlös, tuff och inte platsbestämd. 

Gulan marknadsför sig framförallt genom sökoptimering på Google. På Google köper de 

sökord. De marknadsför sig också genom annonser i tidningar. De försöker då annonsera i så 

kallade ”underground” tidningar, vilka ofta har ett högt läsvärde och gör att Gulan kan nå sin 

målgrupp bättre. Gulan utnyttjar dessutom Facebook i marknadsföringssyfte. Där deltar de i 

olika grupper och intresseområden. Gulans ägare talar också mycket om nya Google wave, 

vilket han tror kommer att bli en stor framtida marknadsföringskanal som de troligtvis 

kommer att använda sig av.    

Grundaren av Gulan berättar att målsättningen med butiken till en början var att tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Detta har dock förändrats med tidens gång och idag är målet mer 

att få butiken att gå runt. De vill växa, men till en nivå som de anser vara lagom. Grundaren 

vill att företaget skall bli ett välmående företag med bra kontakt med kunderna.   

Gulan har förutom den fysiska butiken även en hemsida med en webshop. Webshopen står för 

den större delen av Gulans försäljning. Gulans grundare meddelar att ungefär 60% av 

företagets totala försäljning är beställningar från deras webshop, medan resterande 40% är 

försäljning från deras fysiska butik
59

. Hemsidan sköts av de som jobbar i butiken och har varit 

verksam sedan år 2004
60

.  

Sidan är välgjord och lätt att navigera. Butikens logga framgår tydligt och den har en något 

tuffare utformning, vilket passat butikens koncept. Det finns två menyer på vänster sida. En 

för att guida kunden till den produkt den söker i Gulans sortiment, det går att söka på kön, 
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kategori eller varumärke, och en meny som svarar på kundtjänstfrågor, såsom hur det går till 

att handla, en vägbeskrivning till butiken och lite kort om Gulans historia. 
61
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6 ANALYS OCH TOLKNING 

 
I analysen och tolkningen finns en sammanfattning av de mest betydande intervjusvaren som 

framgått i empirin. Intervjusvaren diskuteras och jämförs därefter för att sedan appliceras på 

de teorier som beskrivits tidigare i uppsatsen. 

  

6.1  Positionering och differentiering 

Mycket av den traditionella forskningen kring varumärkesbyggande som finns understryker 

vikten av positionering och differentiering. Begreppet positionering ingår i flera av de tyngre 

teorierna och modellerna inom området. Kapferers modell ”positionering av varumärket” 

beskriver vikten av positionering då det skiljer företaget från konkurrenterna. Positionering är 

även en byggsten i Melins ”varumärkespyramiden” och ”den strategiska 

varumärkesplattformen”. 

Även i den nyare forskningen är differentiering ett viktigt begrepp. Kay beskriver att 

varumärken handlar om att differentiera sig, men att det inte räcker att vara annorlunda utan 

det måste finnas en meningsfull skillnad gentemot konkurrenterna. Jarvis och Goodman 

menar att små företag på en konkurrensutsatt marknad måste nischa sig för att överleva.  

Av de fyra intervjuade företagen går det att konstatera att alla företagen arbetar hårt med 

differentiering och att de valt sin inriktning på butiken för att sedan hålla hårt på denna. Pure 

and Simple och Butiken har valt att differentiera sig som livsstilsbutiker. Dock kan begreppet 

livsstilsbutik betyda något olika saker för de båda butikerna. Medan Pure and Simple 

understryker betydelsen av kropp och själ, så anser Butiken att de vill att butiken skall vara en 

upplevelse för alla sinnen. Gemensamt för de båda butikerna är att de vill att kunden skall 

uppleva en skön atmosfär i butikerna och att besökaren inte bara skall komma dit för att köpa 

produkter. Gulan har valt att differentiera sig mot urban streetwear medan Sivletto har valt att 

differentiera sig som en 1950- tals rockabilly butik. Även hos dessa butiker har betydelsen av 

att vara annorlunda jämfört med andra butiker haft en viktig innebörd. Flera av företagen som 

intervjuades sade att de produkter de säljer går att få tag på även i andra butiker, ofta till  
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samma pris.  Detta gör att det i stället är upplevelsen och butikerna som gör dem unika och 

som gör att kunderna kommer till just dem istället för till deras konkurrenter. Det är därmed 

butikerna som gör att de kan differentiera sig, snarare än de klädesmärken de säljer.  

 

6.1.2 Målgrupp 

Beroende på hur ett företag väljer att positionera - och differentiera sig kommer de att dra till 

sig olika typer av kunder.  

Något gemensamt som två av de fyra företag som intervjuades nämnde var att de hade en bred 

målgrupp. Dessa var Pure and Simple och Butiken. Butiken sade att de vägrar rikta sig mot en 

speciell målgrupp, som en viss åldersgrupp eller liknande. De vänder sig till kunder i alla 

åldrar. Även Pure and simple nämnde i intervjun att de riktar sig till en mycket bred 

målgrupp, men de var lite snävare då de nämnde att det huvudsakligen var kvinnor över 18 år 

som handlade hos dem.  

Företaget Gulan och Sivletto har valt att satsa på en speciell målgrupp. Gulan riktar sig mot 

dem som är intresserade av modet streetwear och framförallt ungdomar. De flesta som 

besöker butiken är killar. Sivletto har satsat på de kunder som är intresserade av kulturerna 

veteranbil- och rockabilly. De försöker inte dra till sig kunder utanför dessa kulturer. Sivletto 

uppgav dock att de åldersmässigt har en stor spridning på deras kunder, ibland har kunder från 

flera generationer handlat hos dem.    

 

6.1.3 Konkurrensfördelar 

Gemensamt för alla intervjuade företag var att de lagt stor vikt vid att hålla fast vid sina 

koncept, vilket de anser vara en stor konkurrensfördel idag. Samtliga företag nämnde också 

att de var tidiga med sitt koncept, vilket har gett dem erfarenhet och en bas med trogna kunder 

som besöker butikerna. Pure and simple och Gulan nämner också att de har hög trovärdighet 

på grund av att de varit noggranna med att bevara sina koncept. 

Pure and Simple och Sivletto anser sig ha en konkurrensfördel framför andra företag då de har 

kunnig personal.  
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6.2 Hur arbetar företagen med att bygga upp sina varumärken? 

6.2.1 Värdeskapande 

Kotler menar att den största utmaningen med ett varumärke är att skapa en djup betydelse i 

varumärket. Det gäller att skapa fördelar för kunderna som kan vara både emotionella och 

funktionella.  

Mycket av tidigare forskning har främst fokuserat på materiella bitar när det handlar om 

varumärken. Många företag har under senare år börjat inse betydelsen av de immateriella 

tillgångarna ett varumärke har. Davis menar att ett varumärke kan definieras utifrån alla 

kontakter ett företag har med sina kunder, vilket i sin tur leder till kundernas förväntningar 

och uppfattningar av varumärket. Personlighet är även en viktig del i många 

varumärkesmodeller. Ett varumärke kan anta olika personligheter som kunder kan identifiera 

sig med.  

Förutom försäljning av kläder arbetar samtliga av de intervjuade företagen med kringliggande 

aktiviteter. Inget av de företag som intervjuades hade endast försäljning av kläder. De säljer 

även andra produkter och föremål. Gulan säljer förutom kläder accessoarer och ”toys”. Gulan 

har också en cafédel och har byggt upp en scen i butiken för att hålla uppträdanden. Sivletto 

säljer även inredning, har ett café och en frisörsalong. De anordnar även vernissager och 

temakvällar. Pure and simple erbjuder också möjligheten till kaffe och säljer inredning. De 

har också inspirationskvällar för butikens kunder där de kan gå på yoga eller boka tid med 

personlig stylist. Butiken i Tenhult säljer förutom kläder teer, inredning, garn och smycken 

med mera. De anordnar även modevisningar och temakvällar. 

Alla fyra företag arbetar med någon form av kundklubb där kunder kan få nyhetsbrev 

skickade till sin mailadress, få information om erbjudanden eller händelser i butiken.  

Samtliga av de fyra butiker som intervjuats har också en hemsida. Gulan, Sivletto och Butiken 

ger även möjlighet till kunderna att köpa varor via deras hemsida på Internet. Gulan och 

Sivletto har en mer omfattande webshop där en stor del av de varor som säljs i butiken finns 

att beställa. Butiken i Tenhult ger möjlighet till köp via deras hemsida men där får kunden 

själv skicka en förfrågan på produkterna via deras e- post. Pure and Simple har valt att inte ha 
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någon försäljning via Internet då de anser att det skulle förstöra lite av deras image av att vara 

professionella och personliga.   

Gulan och Pure and Simple har valt att inte jobba så mycket med rabatter. De försöker istället 

använda pengarna för att skapa mervärde för kunden. Gulan gör detta genom att bygga café 

och hålla uppträdanden för deras kunder, medan Pure and simple hellre väljer att skicka med 

en present till de som handlar i butiken, till exempel ett doftljus eller en skiva. Varken Sivletto 

eller Butiken nämner att rabatter är en viktig del i deras verksamhet. 

En anledning till att små butiker inte väljer att arbeta med rabatter kan bero på deras 

ekonomiska situation då de inte har så stora marginaler. Stora företag som tar in stora volymer 

kan utnyttja sina stordriftsföredelar och därmed erbjuda bättre priser. 

Samtliga fyra företag verkar förstå innebörden av de immateriella delarna i ett varumärke då 

alla tyckte det var viktigt att skapa en trevlig atmosfär i butikerna. Även det personliga 

bemötandet ansågs vara viktigt. 

 

6.2.2 Val av produktmix 

Aakers modell ”varumärkesidentitet” bygger på fyra olika perspektiv, varav produktattribut är 

ett av dem. Produkten är viktig enligt Aaker då det vanligen är vad kunderna associerar 

företaget och varumärket med eftersom den är direkt kopplad till användandet.  

I Melins modeller ”varumärkespyramiden” och ” den strategiska varumärkesplattformen” 

nämner han att produktens funktion är att uppfylla kundens basbehov, han menar även att det 

är viktigt att differentiera produkten för att skapa mervärde för kunderna. Ett sätt att skapa 

mervärde genom produkten är att erbjuda god kvalitet vilket även är en byggsten i modellen 

”Brand Equity” av Aaker.   

Då de fyra intervjuade företagen i första hand inte tillverkar sina egna klädmärken är det inte 

möjligt för företagen att ändra kvalitet eller utseende på de produkter de tar in. Däremot 

kommer de klädmärken butikerna väljer att ta in påverka deras egna varumärken samt 

kundernas syn på dem. Därför är det viktigt att de väljer märken som stämmer överens med 

deras koncept. För att skapa värde för kunderna kan butikerna exempelvis välja att ta in 
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klädmärken av hög kvalitet. Då det finns många företag inom klädbranschen som väljer att ta 

in samma klädmärken blir det viktigare att differentiera sig på andra sätt än genom produkten.  

Butiken i Tenhult satsar huvudsakligen på att hitta nya, små märken att sälja i butiken. Dock 

har många av de märken som säljs med åren hunnit bli stora. De använder sig av både små 

och stora leverantörer och försöker ofta hitta något udda artiklar. De vill gärna vara först med 

det senaste. När det står om de nyaste märkena i tidningarna så vill de redan ha dem inne i 

Butiken. De säljer både dyra och billigare märken. Pure and simple väljer sina produkter 

utifrån deras koncept på butiken. Det skall vara avskalat, ”rufft” och halvdressat. De märken 

som de väljer att ta in är oftast giltiga för mer än en säsong då de vill att kunderna skall känna 

igen sig. Sivletto väljer däremot sina märken mer utifrån deras egna preferenser, utifrån vad 

de själva tycker om och vill sälja. Sivletto och Butiken är de enda av de fyra företagen som 

har försäljning av egna märken. Gulan har valt att sälja märken som passar in på deras 

affärsidé som är kläder som är inspirerade av musikstilarna hip hop och r&b samt andra 

kampsporter såsom UFC (Ultimate Fighting Championship). 

Enligt Melin i teorin Varumärkespyramiden, är varumärket, produkten och positioneringen 

viktiga byggstenar för att skapa lojala kunder. Att arbeta med kringliggande aktiviteter utöver 

produkterna kan vara ett sätt att stärka varumärket och positionera företaget på ett sätt som 

differentierar sig från sina konkurrenter och därmed kan företaget skapa lojala, återkommande 

kunder. 

 

6.2.3 Val av namn, placering av butiken och val av inredning i butiken 

Gällande hur de fyra butikernas namn har uppstått så skiljer det sig, två av företagen har mer 

genomtänkta namn medan de andra två är mer slumpmässiga. Butiken har fått sitt namn efter 

att kunderna själva kommit på smeknamnet ”Butiken”, vilket ägarna sedan döpte om butiken 

till. Liksom för Butiken, kom även namnet Gulan till lite av en slump. Gulan, som tidigare var 

en franchisebutik under namnet Gul & Blå tog namnet Gulan efter att Gul & Blå lades ner. 

Namnet Sivletto däremot, har ett väl genomtänkt namn som uppkom efter en ordlek med ordet 

Elvis och siffran ett, där ett står för att de vill vara ”your number 1 raw denim dealer”. Pure 

and Simple har även dem ett mer genomtänkt namn som uppkom för att förstärka det koncept 

som de valt att anta i butiken, det vill säga livsstil.  
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Vad gäller placering av butikerna har alla av de fyra intervjuade företagen gemensamt att de 

till någon grad har varit slumpen som styrt var lokalerna har hamnat. Det har i flera av fallen 

varit ekonomin som styrt, men även vilka lokaler som funnits lediga. Butiken i Tenhult hade 

lågt eget kapital och inte mycket resurser för införskaffandet av lokal, därmed föll det sig 

naturligt att Butiken kom att ligga i Tenhult. Båda ägarna har sina familjer i närheten, vilket 

sågs som en stor fördel. Eftersom de önskade starta ett unikt koncept var det dessutom 

fördelaktigt att ligga i Tenhult då de saknade omedelbar konkurrens inom det närliggande 

området. Pure and Simple valde, liksom Butiken att ligga något utanför de mest centrala 

delarna av en storstad. De fick tag på en lokal vid Mariatorget i Stockholm, som de ansåg vara 

passande, vart butiken finns än idag. 

Vad gäller Sivletto erhöll de sin nuvarande lokal som av en rent slumpmässig händelse. De 

blev erbjudna lokalen och accepterade förutsättningarna, trots att de inte upplevde att butiken 

var vad de hade önskat till en början.  I efterhand menar dock Sivletto att de är nöjda med 

butikens placering på en lugn gata nära Sofo på Södermalm i Stockholm. Även Gulans lokal 

är resultatet av en mer eller mindre slumpmässig händelse. Då de ej hade möjlighet att stanna 

kvar på sin tidigare adress vid Ringens köpcenter på grund av höjda hyror fick de söka efter 

nya lokaler. Den lokal de fick tag på var inte deras förstahandsval, men det var i ett garage, 

vilket de önskat och i det område som de letat lokal. De kunder som söker sig till Gulan idag 

är oftast kunder som känner till butiken och de kommer dit just för att besöka dem. Det är 

sällan personer som kommer dit bara för att de passerar butiken från tunnelbanan eller 

liknande.  

Alla av de intervjuade företagen har valt inredning i butiken baserat på butikens koncept. De 

har alla försökt hålla konceptet genomgående i hela butiken och att det därmed skall gälla 

även inredningen.  

Eftersom alla företag har koncept som skiljer sig från varandra ser inredningen olika ut i alla 

butikerna. Gulan har valt att följa ett speciellt tema, inspirerade av företag som Hard rock café 

och Koh Phangan, men med en annan typ av inredning i deras lokal. De vill att inredningen 

skall påminna om en afrikansk kåkstad eller ett ”ghetto”. Deras inredning skall vara tuff och 

tidlös.  Pure and Simple har också varit noggranna med att välja inredningen utifrån deras 

koncept; livsstil. Inredningen är ljus och avskalad. De vill skapa ett intryck av att det är 

mysigt att handla deras butik. I Butiken i Tenhult utgörs inredningen av en kombination av 

gammalt och nytt. Då de till en början hade ont om eget kapital har de fått använda sig av vad 
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som varit tillgängligt, såvida det har passat in med deras koncept att vara personliga och 

unika. Sivletto ville inte inspireras av andra butiker när de valde sin inredning. De ville inte ha 

en steril butiksmiljö. De har många platsbyggda inredningslösningar då en av grundarna var 

möbelsnickare.  

 

6.2.4 Marknadsföring 

Marknadskommunikation är en del i ”den strategiska varumärkesplattformen” av Melin. Det 

handlar om hur positioneringskonceptet ska överföras till kunderna. 

Marknadskommunikationen skall genom reklam informera kunderna om produktens 

konkurrensfördelar.  

De intervjuade företagen skiljer sig åt vad gäller marknadsföringen. Medan något företag 

nästintill helt förlitar sig på mun till mun metoden är det några av företagen som har en mer 

omfattande marknadsföringsplan. Butiken i Tenhult är ett av de intervjuade företagen, 

tillsammans med Gulan som har mer omfattande marknadsföring. Butiken i Tenhult har till 

stor del använt sig av annonser i sin marknadsföring. Då de har många kunder som åker en 

längre distans för att besöka dem har de delvis valt att marknadsföra sig i rikstäckande 

modetidningar. På så sätt tror de sig nå kunder runt om i Sverige som är både mode- och 

inredningsintresserade. Butiken försöker dessutom bearbeta de befintliga kunderna. Detta gör 

dem genom att försöka skapa en positiv upplevelse, ge god service och skapa ett personligt 

intryck. Genom att göra detta hoppas de att deras kunder kommer att rekommendera butiken 

även till deras vänner. Även Gulan marknadsför sig delvis genom annonser. De väljer att 

använda sig av så kallade ”underground” tidningar, vilka de anser ha ett högt läsvärde. Gulan 

använder sig också av sökmotorer, framförallt Google, där de köper sökord. De använder sig 

också av nyare sociala forum på Internet, såsom Facebook som är populärt bland ungdomar 

för att nå ut till sina kunder med marknadsföring. 

Sivletto använder sig också av annonser i diverse tidningar. Då de via sin webshop har kunder 

världen över är deras marknad bred. Sivletto brukar även vara med på olika mässor, festivaler 

och bilträffar för att marknadsföra sig. Deras viktigaste marknadsföringsstrategi är dock 

"word of mouth- metoden". Pure and Simples viktigaste marknadsföringskanal, liksom för 

Sivletto är word of mouth- metoden..De försöker ta hand om sina nuvarande kunder så bra de 
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kan för att de senare skall berätta för sina vänner om butiken och skapa nya kunder. De har 

ingen traditionell marknadsföring alls, såsom annonser, reklam eller liknande. De använder 

sig däremot av PR (Public relations). Vid butiksinvigningen bjöd de in journalister med 

förhoppningen att de skulle nämna Pure and Simple i deras magasin. De förser även många 

officiella personer, såsom programledare och liknande med kläder, vilket skapar ett intresse 

för dem hos andra kunder.   

 

6.2.5 Organisation 

I Aakers modell varumärkesidentitet tas organisationsperspektivet upp. Detta perspektiv 

fokuserar på attribut som innovation, anställda, kultur och olika företagsprogram. Detta är 

svårt för konkurrenter att kopiera. 

Barron menar att många företag gör misstaget att de fokuserar på en enskild avdelning när det 

gäller varumärkesbyggande. Davis menar att det är viktigt att tänket sprids genom hela 

organisationen då alla anställda påverkar kunderna uppfattningar kring varumärket.  

De fyra intervjuade företagen arbetade olika med det interna arbetet. Gulan besöker olika 

events för att hålla sig uppdaterade kring det nya modet, de har bland annat besökt London 

och Köpenhamn. Ägaren menar dock att det är kostsamt och svårt att åka iväg alla samtidigt 

när de har en butik att sköta. Butiken menar att de har ont om tid för att gå på kurser men att 

de finner inspiration hos leverantörer och på mässor.  

Pure and Simple har två anställda som är ansvariga för personal och det som händer internt. 

Ibland åker de på mässor för att finna inspiration. De anordnar även personalkvällar. Ägaren 

har även valt att anställa personal med olika personligheter och kunskaper för att bredda 

företagets kompetens. Sivlettos grundare är alla entreprenörer och de arbetar hela tiden med 

att förnya sig. Företaget har även utbildningskvällar för personalen och de försöker 

vidareutveckla de anställda och ge dem nya arbetsuppgifter. 

Redan här gå det se att Sivletto och Pure and Simple arbetar mer med personalkvällar och 

med det interna. Detta beror troligtvis på att de har fler anställda än Butiken och Gulan. 

Butiken har inga anställda förutom ägarna. På Gulan arbetar ägaren och hans två barn samt en 

heltidsanställd. I dessa fall står personalen varandra väldigt nära. Då Sivletto och Pure and 

Simple har runt tio anställda vardera blir det viktigare att försöka hålla ihop personalen genom 
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exempelvis personalkvällar. På riktigt stora företag är det inte ens säkert att de anställda vet 

namnen på alla anställda. Ju större företagen blir ju viktigare blir det att försöka få personalen 

att dra åt samma håll. I mindre företag blir det mer personliga relationer och det är lättare för 

de anställda att kontrollera varandra.   
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7 SLUTSATSER 

 

I slutsatserna framgår de svar på frågeställningarna som uppsatsen är avsedd att besvara. 

Därefter följer författarnas egna reflektioner kring uppsatsen. Som en avslutning presenteras 

uppsatsens bidrag till forskningen och förslag på vidare forskning för nya frågor som har 

uppkommit och som skulle vara intressanta att utföra vidare undersökningar på.

 

7.1 Svar på frågeställningen 

 Hur arbetar små företag med sina varumärken? 

Då endast fyra företag har intervjuats är det svårt att dra generaliseringar som gäller alla små 

företag. Indikationer visar dock att små företag arbetar med sina varumärken genom att 

försöka skapa en inbjudande atmosfär i en personlig miljö, både materiellt och immateriellt 

med inredning och god service. Då butikerna inte i första hand tillverkar sina egna 

klädmärken, tar de in klädmärken som även många andra butiker säljer. Då produkterna 

enkelt går att få tag i på annat håll, hos konkurrenter och på internet, krävs att butikerna kan 

erbjuda något unikt, förutom produkterna, för att kunderna ska välja att handla just där. De 

immateriella tillgångarna verkar spela en allt större roll, framförallt det personliga bemötandet 

och en trivsam miljö.   

Förutom försäljningen av kläder syns tendenser till att småföretag även arbetar med 

kringliggande aktiviteter för att skapa mervärde för sina kunder genom bland annat olika 

events och kundkvällar.  

De använder sig också av marknadsföring för att stärka varumärket, förutom den traditionella 

marknadsföringen använder de sig av moderna medier såsom bloggar och Facebook. De 

lägger även stor vikt vid ”word of mouth- metoden” vilket bygger på att kunderna ska bli 

positivt inställda till företaget för att sedan rekommendera det för sina vänner. 

 För att skapa lojala kunder har företagen även kunddatabaser och kundklubbar med 

information och nyhetsutskick. 
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Då de små företagen har mindre resurser än de stora företagen, har de små företagen inte 

möjlighet att göra alla val som de vill. Många val blir istället ett resultat av slumpmässiga 

händelser eller kompromisser. Ett exempel på detta är butiksplacering, där företag får anpassa 

läge efter deras ekonomiska situation.  

De teorier och modeller som beskrivits i arbetet är delvis applicerbara på små företag. Vissa 

delar i modellerna har visat sig väga tyngre hos små företag, som exempelvis personligheten, 

lojala kunder, positionering och differentiering. Andra delar av teorierna har visat sig vara 

mindre viktiga för små företag, såsom exempelvis symboler, logotyper och slogans. Även 

produkterna har kommit något i andra hand. Då klädmärkena ofta finns lättillgängliga hos 

konkurrenter, har andra delar visat sig vara viktigare. 

Det är svårt att ta fram teorier som är anpassade för just små företag eftersom mycket av de 

små företagens sätt att arbeta med varumärken skiljer sig åt, och ofta är det slumpen som 

avgör valen på grund av bland annat ekonomiska skäl. Det går ändå att konstatera att de 

arbetar med de olika delarna som finns i de traditionella teorierna, vissa mer, andra mindre.  

 

7.2 Egna reflektioner 

Något som författarna funnit överraskande är att de små företagen arbetar med så pass mycket 

kringliggande aktiviteter som de faktiskt gör. En trolig utveckling i framtiden är att butiker 

mer och mer förändras till att bli en plats för socialt nätverk mer än bara en butik att köpa 

produkter i. Författarna tror att det kommer att bli allt mer vanligt med caféer och sittplatser i 

butiker och andra interaktiva medel att sysselsätta sig med. 

Då internet idag gör det möjligt att enkelt beställa varor hemifrån datorn tror författarna att de 

små butikerna har en tuff uppgift inför framtiden. Det krävs att ett företag har något speciellt 

och unikt för att överleva som litet klädföretag. Butikerna kommer att bli alltmer 

upplevelseinriktade, vilket exempelvis flera restauranger valt att bli. Hardrock café samt Koh 

Phangan är exempel på restauranger som satsat hårt på ett inredningstema.  

Under uppsatsens gång har författarna förundrats över det bristande intresset för små företag 

angående deras varumärkesbyggande och för att ventilera detta med författarna. Det har varit 

svårt att få tag i företag att intervjua. Eftersom intervjuerna i de allra flesta fall ägde rum i 
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november och månadsskiftet till december, då många butiker har fullt upp att planera inför 

julen och julhandeln kan författarna förstå detta. Eftersom meningen med uppsatsen inte är att 

ge några konkreta tips på förändringar eller förbättringar kan det också tänkas att många 

företag inte ser nyttan i att delta i uppsatsen. De företag som varit positiva till en intervju har 

varit väldigt tillmötesgående och villiga att ta sin tid. 

Något som författarna av uppsatsen har märkt under arbetets gång är att många av de små 

företag som uppsatsen innefattar styrs av endast en eller ett få antal personer. I nästan alla 

företag är det en och samma person som grundade företaget, äger företaget, marknadsför 

företaget, anställer personal och jobbar i butiken. För att klara dessa uppgifter väl krävs ett 

stort kompetensområde och mycket tid, vilket kan innebära att det finns begränsat med tid och 

resurser till att planera hur och var varumärket skall synas och hur det skall uppfattas av 

kunderna. Andra företeelser kan gå före, som till exempel att snabbt lösa en personalkris eller 

andra problem som kan uppstå. Till skillnad mot större företag, där ofta en grupp personer 

bara arbetar med varumärkesbyggande eller marknadsföring och därmed inte påverkas på 

samma sätt av andra problem i företaget är det möjligt att varumärkesbyggande inte 

prioriteras lika högt för små företag som för stora.     

 

7.3 Bidrag till forskningen (teoretiskt och praktiskt bidrag) 

Författarna av uppsatsen har förhoppningen att uppsatsen skall kunna bidra både med ett 

teoretiskt och praktiskt bidrag till forskningen.  

Eftersom uppsatsen varit föga omfattande och endast innehåller fyra intervjuer kan inga starka 

slutsatser dras från resultatet som kan antas gälla för en stor del eller hela populationen. 

Författarna hoppas dock att uppsatsen skall väcka nya frågor i forskningen angående 

varumärkesbyggande i små företag. Av erfarenhet har det visat sig att det finns begränsat med 

material angående forskning av just små företag och varumärkesbyggande. Förhoppningen är 

att uppsatsen skall inspirera till vidare forskning och eventuellt utformning av nya teorier som 

är anpassade just efter små företag.  

Uppsatsen ger också möjlighet för små företag att praktiskt få hjälp i processen 

varumärkesbyggande då den tar upp rent praktiska frågor angående hur de små företagen 

arbetar med sitt varumärke.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har främst ämnat undersöka huruvida små företag i klädesbranschen arbetar 

med varumärkesbyggande. Fyra företag som omfattas av EU kommissionens 

rekommendationer för vad som klassas som små företag har intervjuats för att se om de kända 

teorier inom varumärkesbyggande även kan appliceras på små företag som inte har lika 

mycket resurser som många stora företag. Något som skulle vara intressant att vidare 

undersöka är att jämföra några större företag med några mindre för att tydligare kunna 

identifiera skillnaderna mellan det arbete de gör inom varumärkesbyggande.  

Då denna uppsats har inriktat sig till en undersökning koncentrerad endast till klädbranschen 

skulle vidare forskning gällande hur varumärkesbyggande sker inom olika branscher också 

kunna vara av intresse. Uppsatsen skulle då kunna vara komparativt utformad. 

Konkreta förslag på intressanta områden för vidare forskning: 

 Jämförelse mellan ett antal stora respektive små företag inom exempelvis 

klädbranschen angående deras varumärkesbyggande. Forskningsområdet är intressant 

för att det gör det möjligt att på ett tydligt sätt påvisa skillnader inom 

varumärkesbyggande på företag av olika storlek. 

 En komparativ studie inom varumärkesbyggande inom olika branscher. Denna studie 

är intressant då den ger möjlighet för författaren att se vilka eventuella skillnader som 

finns inom varumärkesbyggande inom olika branscher. 
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Personliga intervjuer 

Intervju med Malin cederberg, ägare av Pure and Simple 20091119 

Intervju med Sidney Holm, ägare av Gulan 20091117 

 

Mailintervjuer 

Intervju med Susanne Ahlberg Andersson, en av ägarna av Butiken. Svar erhölls 20091203 

Intervju med Anna- Karin Starnberg, VD på Sivletto. Svar erhölls 20091201 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 Intervjuguide  

 Beskrivning av företaget 

- Historia 

- Antal anställda 

- Hur länge har ni funnits i branschen? 

- Hur fick ni idén om att starta företaget? 

- Affärsidé? 

 

 Hur har ni arbetat för att bygga upp varumärket? 

- Val av namn på företaget 

- Prissättning 

- Produktmix- Hur har ni resonerat när ni valt de produkter och märken ni säljer? Har ni 

egna märken? 

- Varför valde ni att placera butiken just där?  

- Val av inredning i butiken? 

 

 Vilka målgrupper riktar ni er huvudsakligen till?  

 Hur vill ni uppfattas av kunderna?  

 Vilka är era kärnvärden?  

 Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

 Hur arbetar ni för att stärka varumärket samt skapa värde för kunderna?  

 Vad är målsättningen med butiken? 

 

 Hur marknadsför ni er butik? 

  Har ni på något sätt försökt att differentiera er för att skilja er från andra butiker?  

 Vad anser ni vara er främsta konkurrensfördel? 

 Hur arbetar ni internt inom organisationen för att stärka varumärket?  

 Vad har ni för framtidsplaner för verksamheten?  
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Bilaga 2 

Intervju med Sidney Holm i butiken Gulan. 

 

Gulan är ett familjeföretag. Butiken ägs och drivs av grundaren Sidney Holm. Förutom 

honom själv så arbetar även hans två barn där samt en heltidsanställd. Detta motsvarar tre 

heltidsanställda. 

Butiken Gulan var från början en franschisebutik, med namn Gul & Blå. Sidney startade 

denna butik åt Gul & Blå men när de slutade med sin franchiseverksamhet fortsatte Sidney att 

driva butiken men ändrade namnet till Gulan. Butiken har sedan start legat i Ringens centrum 

men flyttade sommaren 2009 till en ny lokal på Södermannagatan i området SoFo på 

södermalm i Stockholm på grund av de höga hyrorna i ringens köpcentrum. 

Gulans omsättning ligger för närvarande på cirka sju miljoner kronor årligen. I och med nya 

förändringar med företaget siktar de på att inom några år ha en omsättning om tio miljoner 

kronor. Sidney uppskattar att försäljningen till 60 % består av försäljning från hemsidan och 

att resterande 40 % är försäljning från butiken. 

Företaget har valt att nischa sig för att inrikta sig mot en speciell målgrupp eftersom företaget 

är litet är det ett sätt att uppnå trovärdighet, vilket ägaren likväl grundaren av butiken är en 

viktig egenskap. Butikens affärsidé är att inrikta sig till de som lyssnar på musikstilar som Hip 

hop och R&b och liknande. Sidney berättar att olika musikstilar och artister är tätt 

förknippade med många av de varumärken som säljs i butiken. Ett exempel på detta som han 

tar upp är Baby Phat som grundades av den kända fotomodellen Kimora Lee Simmons. 

Vidare berättar Sidney att dessa artister har stor betydelse för den typ av kläder som säljs i 

butiken. Han tar upp ett exempel på ett alkoholmärke som var nära konkurs. En känd artist 

sjöng om drycken i en av sina låtar och detta gjorde att alkoholmärkets försäljning steg så 

otroligt mycket att de var tvungna att anställa 200 personer. 

På frågan om hur de arbetar med att stärka sitt varumärke berättar Sidney att de med den nya 

lokalen med lägre hyra än den tidigare butikslokalen gör att de inte är lika beroende av att 

behöva sälja lika mycket. De kan satsa mer på kunden och inredning?? Med inredning har de 

försökt att följa ett tema, såsom till exempel Hard rock cafe och Kophanjang för att skapa en 

känsla av hemtrevnad. Temat är genomgående i hela butiken. Målet med inredningen är att 
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det skall vara tidlös, tuff, ej platsbestämd och att den ska påminna om ett ”ghetto” eller en 

afrikansk kåkstad med rostig plåt. För att skapa värde för kunden försöker de skapa en miljö 

för kunderna att de kan komma in till butiken, inte bara för att handla, utan också för att 

”hänga”. De planerar att öppna upp ett slags café för detta ändamål. De har också byggt upp 

en scen där de planerar att någon gång i månaden hålla uppträdanden med artister och hålla så 

kallde ”rap- battles”. Förutom de klädmärken Gulan säljer som är förknippade med artister, 

Hip Hop och r&b så säljer de dessutom kläder med vilka märken är inspirerade av 

kampsporter såsom exempelvis UFC. De väljer att ta in de varumärken till butiken som passar 

deras affärsidé. 

Angående prissättningen så meddelar Sidney att de ej har stor möjlighet att påverka priserna. 

Eftersom det är så lätt för kunderna att jämföra olika priser på Internet så måste de anpassa sig 

efter de normala kalkylerna. De försöker hålla ungefär samma prisläge på de olika märken de 

säljer. De vill inte ha för stora skillnader med exklusiva och billiga märken tillsammans. 

Den målgrupp som de främst inriktar sig mot är ungdomar som är intresserade av hip hop och 

r n b och som dessutom är modeintresserade. Ungefär 70 % av de som handlar från butiken 

idag är killar och 30 % tjejer. De flesta märken som finns i butiken är anpassade för killar, det 

finns endast ett fåtal märken för just tjejer. Det är dock vanligt att tjejer köper även 

”killmärken”. 

Vid frågan om de har något eget varumärke så meddelar Sidney att de haft det tidigare, men 

att de behövde komma upp i stora volymer och då hade behövt gå ihop med andra företag för 

att det skulle bli lönsamt.  Därmed lades det ner. 

Angående val av butiksläget så berättar Sidney att priset för hyran som i första hand styrde 

valet. Området som det nu ligger i är ett tillväxtområde i det så kallade SoFo- området på 

södermalm i Stockholm, de ville ha en lite ruffigare känsla, vilket de får genom den nya 

lokalen som ligger i ett garage. Den nya lokalen ligger inte så centralt att folk går förbi den 

från tunnelbanan. De flesta som kommer dit vet redan om att butiken finns. 

Gulan vill av kunderna uppfattas som ”lite ballare, schysst atmosfär”, med ett genomgående 

tema och att butiken är ett ställe att vistas på, inte bara för att köpa kläder. 

Med sitt varumärke vill de förmedla en slags känsla. De vill inte bara ha fokus på kläder. 
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Butiken har också ett miljötänk med begagnade möbler och inredning, de skall sätta in LED- 

lampor för att spara energi och erbjuda ekologiskt kaffe i caféet. 

Gulan sponsrar olika nyetablerade artister. De köper deras skivor till självkostnadspris och 

skickar ut dem till deras postorderkunder. De har även ett kundregister, till vilka de skickar ut 

erbjudanden och nyheter till, vilket de planerar att utveckla ännu mer. De planerar till 

exempel att skicka ut inbjudningar till medlemskvällar för kunder som är bosatta i 

stockholmsområdet. 

Gulans målsättning är att gå runt. De vill växa till en lagom nivå. Genom att få bättre 

lönsamhet kan de ge tillbaka mer till kunderna. Sidney ser detta som ett bättre alternativ än att 

sänka priserna. De vill vara ett välmående företag med bra kontakt med sina kunder. Detta är 

ett synsätt som Sidney har ändrat uppfattning om sedan han startade butiken. Då handlade det 

mer om att tjäna så mycket pengar som möjligt. 

Sidney berättar att de nu marknadsför sig framförallt genom sökmotoroptimering på Google, 

där de köper sökord. Han berättar också att de marknadsför sig genom annonser i mindre så 

kallade ”underground tidningar”, vilka ofta också har högt läsvärde. De försöker också synas 

på Facebook genom olika grupper och intresseområden. 

På frågan om hur de differentierar sig så berättar Sidney att det inte finns många liknande 

butiker som Gulan, de är ganska unika redan nu. De konkurrenter som dyker upp på 

marknaden tar oftast deras kunder endast temporärt. De brukar inte klara sig så länge. 

De arbetar internt med varumärket och får inspiration genom att besöka olika event som är 

relevanta för butiken i exempelvis London och Köpenhamn för att hålla sig uppdaterade. 

Deras största konkurrensfördel är att de anser att de alltid hållit fast vid sin integritet. De har 

aldrig börjat sälja någon produkt som är modern för tillfället om den inte passar deras image 

bara för att tjäna pengar. De har heller aldrig sponsrat någon ”töntig” artist bara för att den 

artisten råkar vara stor just då. 

Gulans framtidsplaner är att få igång caféet och events. De vill att butiken skall bli en plats att 

umgås på. De planerar inga fler butiker då Sidney anser att man förlorar känslan om företaget 

blir för stort. Då vill de snarare växa på Internet. 
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Bilaga 3 

Mailintervju med företaget Sivletto 

Intervjufrågorna är markerade med fet text, informantens svar är skrivet i kursiv 

stil. 

 

Beskrivning av företaget 

Informantens (den som svarar på frågorna) namn och position på företaget? 

Anna-Karin Starnberg, VD (med extra ansvar för ekonomi, administration och personal 

utöver det övergripande ansvaret) 

 

Historia (När grundades företaget, av vem/ vilka, varför osv)  

Sivletto grundades i februari 2005 av mig (A-K Starnberg), Per Nordahl och Christian 

Stadius). Vi startade Sivletto för att vi är fullblodsentreprenörer med brinnande intresse för 

svunna tider samt subkulturer. Christian Stadius har slutat jobba med Sivletto sedan några 

år. 

 

Antal anställda? 

5 heltidsanställda butikssäljare ink. mig själv 

2 heltidsanställda frisörer 

4 extrapersonal (varav 2st butikssäljare och 2st marknadsföring och administration) 

 

Hur länge har ni funnits i branschen? 

Sedan vi startade Sivletto. Vi har haft andra typer av företag och projekt innan. (Café, 

möbelkonservering, kulturadministration) 
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Hur fick ni idén om att starta företaget? 

Vi satt och drömde oss bort på utländska webshoppar och kände att det vore kul att ta in 

märkena till Sverige. En butik skulle också gå att kombinera med de verksamheter vi redan 

drev. 

 

Vad är er affärsidé? 

Att Sivletto skall vara ett ställe där man skall hitta allt för att underhålla sin retro livsstil. 

Kläder, kroppsvård, fika, musik, böcker, socialt nätverk, bilar, dans, konst m.m. 

  

Hur har ni arbetat för att bygga upp varumärket? 

För oss var det viktigaste att skapa förtroende hos de som fanns inne i subkulturen. Vi ville 

först och främst visa att vi inte var några ”sell-outs” som ville profitera på vår gemensamma 

subkultur.  Vi vill istället bidra till kulturen. Vi vill fortfarande främst synas bland de som 

redan är inne i kulturen, runt om i världen, snarare än att locka gemene man. Alltså är vi 

mån om att visa att vi är genuina – och det har visat sig att det uppskattas. 

 

Hur har ni resonerat för att välja namn på företaget? 

Vi ville ha ett unikt namn som är kopplat till 50-tals kulturen men som funkar internationellt. 

Sivletto är en ordlek med Elvis inblandat. Det innehåller även en etta som markerar att vi är 

”your number 1 raw denim dealer”. Själva ordet är även snyggt grafiskt men det bästa av allt 

– När vi för första gången googlade det blev det 0 träffar. Vi hade hittat på ett helt eget, unikt 

ord! 

 

Prissättning? Vilken prisklass ligger era produkter inom? ( Varierat? exklusivt? 

lågpris?..) 

Det är väldigt varierande. Vi har blandat både små och stora märken från hela världen och vi 

utgår från leverantörernas priser och rekommenderade priser. Så märkena är inte dyrare 



 

 

 
70 

 

eller billigare hos oss en någon annanstans. Däremot så har vi så att säga både dyra och 

billiga märken och även secondhand – där det också varierar. Men jag tror nog att man kan 

säga att vi ligger i mellanklass. Våra frisörer är ganska billiga dock. 

 

Produktmix- Hur har ni resonerat när ni valt de produkter och märken ni säljer? Har 

ni egna märken?  

Enkelt - Vi går efter våra hjärtan. Vi tar in det vi själva gillar och vill sälja. Vårt egna 

Sivlettomärke innehåller några få produkter – jeans, t-shirt och hårblommor.  

 

Varför valde ni att placera butiken just där den finns idag?  

Det var en lyckosam slump. Vi kom över lokalen, den kändes inte ultimat då men nu känns det 

väldigt bra. Nära Sofo men inte mitt i vilket gör att vi främst får just våra kunder till butiken 

men att de slipper böka sig iväg för långt bort.  

Dessutom ligger vi vid en väldigt lugn gata där det är lätt att ta emot alla våra bilburna 

kunder. Det kan vara riktigt maffigt när gatan är fylld med bilar från 40 å 50-talen 

Sen har vi ju butiken på nätet också... 

 

Val av inredning i butiken? 

Det enda vi hade bestämt när vi drog igång, var att vi inte skulle snegla på andra butiker. Det 

skulle inte vara sterilt. I och med att vi hade en möbelsnickare som medstartare fick vi väldigt 

många bra, platsbyggda inredningslösningar. Sen är lokalen väldigt tillåtande också – det 

går nästan att göra vad som helst hos oss. Det är stort och högt i tak. 

  

Vilka målgrupper riktar ni er huvudsakligen till? (dam/herr, åldrar, intressen) 

Vi har en fantastiskt bred målgrupp. Det kan komma en hel familj i tre generationer och alla 

gillar butiken!  
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Marknadsföringsmässigt har vi riktat in oss på ”veteranbilsintresserade” runt om i Sverige 

och ”Rockabillyintresserade” runt om i världen, kan man säga. Vi har som sagt snarare 

försökt synas bland de som gillar kulturen än bland ”vanliga” Stockholms-shoppare.   

 

Hur vill ni uppfattas av kunderna? Vad vill ni att kunderna skall associera butiken 

med? 

Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 

Vi vill uppfattas som kunniga och genuina. Men också att vi är en liten butik som drivs av 

intresserade. Vi försöker vara personliga i vår kundkontakt. Många tycker att de kliver ner i 

en annan värld då de kommer till oss och det gör ingenting tycker jag.  

 

Hur arbetar ni för att stärka varumärket samt skapa värde för kunderna? (rabatter, 

förmåner, temakvällar, öppet hus, kundklubb, osv.) 

Vi har en del temakvällar, ofta i samarbete med något märke som vi säljer men även, 

vernissager, releasefester, boksigneringar m.m. Sen har vi även en livemusik-klubb på 

Debaser. Vi anordnar en del kurser samt en del tjänster som t.ex att vi har en sömmerska på 

plats en gång i veckan. Vi jobbar mycket med Facebook, Myspace, blogg m.m. för att skapa 

en personlig kontakt med kunderna 

  

Vad är målsättningen med butiken? 

 Ett uttalat mål är att bli Europas bästa raw denim butik.   

 

Hur marknadsför ni er butik? 

Vår viktigaste marknadsföringsstrategi är mun till mun-metoden. Men 

vi deltar i många olika evenemang på olika sätt. Tatueringsmässor, rockabillyfestivaler och 

bilträffar. Vi annonserar i en del tidningar också annars är det mycket på nätet och 

mailutskick och så. Vi ser hela världen som marknad och jobbar därför ganska brett... 
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Har ni på något sätt försökt att differentiera er för att skilja er från andra butiker? 

Det finns inte så många butiker av vårt slag i Världen och de som finns har alla lite olika 

inriktning så det har inte riktigt behövts. 

  

Vad anser ni vara er främsta konkurrensfördel? 

Vi börjar få bra med erfarenhet nu och är ganska stora. Våra värsta konkurrenter är ganska 

nystartade, så det känns som om vi ligger lite steget före, med många nöjda stamkunder. Sen 

har vi stor kompetens bland de anställda i företaget.  

 

Hur arbetar ni internt inom organisationen för att stärka varumärket? (kurser, 

inspiration, personalkvällar) 

Vi har utbildningskvällar för personalen då representanter från de olika märkena presenterar 

sig och sina kläder, sen jobbar vi ständigt med att förbättra organisationen vilket automatiskt 

ger vidareutveckling av de anställda då de får större ansvar och nya arbetsuppgifter. 

 

Vad har ni för framtidsplaner för verksamheten?   

Vi får aldrig stagnera och tack vare entreprenörsblodet så poppar det ständigt upp nya idéer. 

I vår omvärld finns det också många idéerika människor så det saknas inte 

samarbetsplaner.... 

Inom den närmsta framtiden kommer vi att öppna en traditionell Barbershop med rakning på 

gammalt sätt. Sen får ni hålla ögon och öron öppna....... 
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Bilaga 4 

 

Mailintervju med Butiken i Tenhult 

Intervjufrågorna är markerade med fet text, informantens svar är skrivet i kursiv 

stil. 

 

Beskrivning av företaget 

 

 Historia 

 

Vi är en butik som ligger i Tenhult. Vi startade med små medel 1996 och huserar i ett trähus 

från sekelskiftet. Otippad butik med oväntat läge som säljer storstadsmärken utanför stan. Vi 

har gått från stark motvind till medvind och är idag ett utflyktsmål med både nära och 

långväga kunder. Vi är två ägare, Susanne Ahlberg Andersson och Anette Floss, som genom 

varsina företag driver butiken gemensamt 

  

Antal anställda 

 

0 Personer. 2 Ägare. 

 

Hur länge har ni funnits i branschen? 

       

Sedan 1990. Butiken startades år 1996. 

 

Hur fick ni idén om att starta företaget? 

 

 Jag och min kollega har ju varsina företag som vi på var sitt håll startat innan vi "slog våra 

påsar ihop". Jag själv hade jobbat inom grossistledet bland annat med att hjälpa butiker med 

att skapa merförsäljning. Så jag blev sugen att själv driva butik, startade först i väldigt liten 

skala och efter ett par månader flyttade min kollega också in i butiken med sina egna 

handgjorda saker. Och på den vägen blev det..... 
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Affärsidé? 

Våra ledord är: liten butik, små märken, mycket känsla.  

Affärsidén är genomtänkt ner i minsta detalj och vi vässar hela tiden konceptet och söker nya 

vägar. 

 

  Hur har ni arbetat för att bygga upp varumärket? 

 

Vi har hela tiden jobbat med att vara unika i både vårat sortiment och uttryck. I övrigt kräver 

ju framgång hårt arbete och en rejäl dos envishet och självförtroende. Och tid.. 

 

Hur har ni resonerat när ni har valt namn på företaget?   

  

Våra respektive företag och egna varumärken heter Tantblå och Fingerfrö och i början valde 

vi att marknadsföra oss som två butiker, med respektive namn, under samma tak. Men ganska 

snart märkte vi att kunderna sa att dom skulle åka till den lilla "butiken" i Tenhult. Så vi 

ändrade profil och döpte butiken till just "Butiken" som kunderna allaredan kallade oss. 

 

Prissättning, Vilken prisklass anser ni att era produkter ligger inom?  

 

Vi vägrar att lägga oss inom en viss prisklass, ålder på kund osv. Vi tror, vilket oxå stämmer 

hos oss, att det är samma kund som köper både dyrt och billigt - högt och lågt.  

  

  Produktmix- Hur har ni resonerat när ni valt de produkter och märken ni säljer? Har 

ni egna märken? 

Små märken - Vi plockar pärlorna från både kända och okända leverantörer. Vi försöker hitta 

små och udda artiklar även hos de stora märkena. Vågar mixa stilar till oväntade 

kombinationer. Vi sätter en ära i att hitta och våga satsa på små nya märken. Men genom 

åren har många av märkena blivit stora. 

 

Vi jobbbar bland annat med: Odd Molly, Object, Monrow,2707, Bric a Brac, Pernilla Sverne, 

Maria Byman, Loreak, Maria Westerlind, Hope, KUS, Fly London, Swedishhasbeens, Yllet, 

Ceannis, Handed by, Kristin Larje, Caja of sweden, Astrid Björk Silke, Bjørg, Faith, 
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Aspegren, Walter, Hetta, Edblad & Co, Ölands Ullcenter, Lot’s Living, PB home, 

Grännaknäcke, Wilmas, Scandchoco, Kryddlagret, Åre chokladfabrik, Bokhyllan, 

Trendkompaniet, Leklyckan, Lundmyr of sweden, Bombadill... 

  

Med våra 100 kvm i två plan har vi ett stort sortiment med ambitionen att täcka “alla” behov: 

kläder, skor, väskor, smycken, garn, heminredning, design, presenter, konst, te och ätbara 

delikatesser. 

 

Varför valde ni att placera butiken just där den finns idag? 

 

Dels för att vi hade inget kapital och var tvungna att starta med väldigt låga kostnader och 

dels för att vi ville skapa ett unikt koncept, särskilja oss från andra butiker och därför valde vi 

att ligga där  vi fick agera helt utan nära konkurrens. 

 

Hur har ni resonerat när ni har valt inredning till butiken? 

-Man tar var man har...... Helt utefter vårt helt egna koncept där butiken skall vara unik och 

personlig. Därför har vi inte valt traditionell butiksinredning utan blandat mellan gammalt 

och nytt. Ikea är ju alltid superbra när det gäller hyllplan med mera. Vi byter, ändrar och 

bygger om hela tiden. 

 

Vilka målgrupper riktar ni er huvudsakligen till? (dam/herr, åldrar) 

 

Vi riktar oss till kunder i alla åldrar. 

 

Hur vill ni uppfattas av kunderna? (moderna, god service?) 

God service är givetvis ett av våra ledord tillsammans med personligt. Men vi jobbar också 

med att vara i framkant med att hitta nya märken som har "trendpotential” innan nån annan 

gör det. Så när alla tidningar börjar skriva om det nya "heta" märket eller designen skall vi 

redan ha det i butiken. 

  

  Vad vill ni förmedla med ert varumärke? 
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Mycket känsla - skön atmosfär, trivsel, upplevelse för alla sinnen - öga, doft, smak, musik, 

personligt bemötande, vi vill sätta guldkant på vardagen. En motreaktion mot allt fler kedjor. 

Vi har en stor passion för vår butik, våra märken och våra kunder. Trots att vi blivit “större” 

är vi måna om att behålla “litenheten” . 

  

Hur arbetar ni för att stärka varumärket samt skapa värde för kunderna? (rabatter, 

förmåner, temakvällar, öppet hus, kundklubb. Osv.) 

 

Vi har ett stort kundregister som vi regelbundet jobbar mot med utskick, mängder av 

aktiviteter som kundkvällar, modevisningar och marknader. Vi jobbar aktivt med hemsidan 

både som ett sätt att hitta nya kunder och vårda relationen med de befintliga. “en kajplats i 

cyberrymden” med samma känsla som butiken. 

  

Vad är målsättningen med butiken? 

 

 Att utan några stora aktörer, på egna ben, alltid ligga i framkant och hitta nya vägar och att 

särskilja oss från alla andra. 

 

Hur marknadsför ni er butik? 

Ett grepp har varit att annonsera i rikstäckande tidningar, med lyckat resultat. 

Vi har lyckats få en bred kundkrets med främst kvinnor men även män, i alla åldrar och med 

olika bakgrund. Vi vänder oss aldrig till en fiktiv “butikenkund” utan sätter en ära i att 

överraska och låta oss överraskas. 

Med vår marknadsföring vill vi pricka in just den kund som gillar det vi erbjuder och då är  

inte annonser alltid rätta mediet. Ett grepp har därför varit att annonser i modemagasin som 

är rikstäckande så vi både når just den mode och inredningsintresserade 

kunden men också våra långväga kunder. Vårt koncept inbjuder ju till att gärna åka 10-15 

mil för ett besök i vår butik.  

Vi jobbar utöver detta uteslutande med att bearbeta dom kunder vi redan har då dom är våra 

"reklampelare" och goda ambassadörer. Genom att jobba med ett personligt  

uttryck i butiken och ge hög service tar gärna kunderna med sig nya väninnor vid nästa 

besök. 
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 Har ni på något sätt försökt att differentiera er för att skilja er från andra butiker? 

 

På alla sätt. Vi är helt fristående - vi köper in och byter märken och leverantörer på helt egen 

hand. Vi jobbar unikt med hela vår affärsidé, vi kommer aldrig följa den stora massan. 

 

Vad anser ni vara er främsta konkurrensfördel? 

 

Att vi har ett så genomtänkt koncept och tidiga med just begreppet "livsstilsbutik”,  vi var 

redan etablerade när det blev en trend. 

 

Hur arbetar ni internt inom organisationen för att stärka varumärket? (kurser, 

inspiration, personalkvällar) 

 

Hårt arbete rakt igenom. Vi hinner sällan gå på kurser utan hittar givetvis mycket inspiration 

hos våra leverantörer och på mässorna. 

 

Vad har ni för framtidsplaner för verksamheten? 

 

Att vässa vårt koncept ytterligare..... Att alltid bli ännu bättre. 
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Bilaga 5 

Intervju med Malin Cederberg på Pure and simple 

Pure and Simple startades för 5 år sedan av ägaren Malin Cederberg som är marknadsstrateg. 

Hon har tidigare ägt en annan butik, Cayenne på Götgatan, men sålde den på grund av att det 

blev för mycket jobb. Företaget har totalt tolv anställda, men endast två av dem är 

heltidsanställda. Omsättningen ligger på omkring 10 miljoner.  

Pure and Simples koncept är att vara en livsstilsbutik med inriktning mot kropp och själ, där 

hälsan är viktig. Det ska vara avskalat men sinnligt. Malin tycker att det är väldigt viktigt att 

vara lyhörd på vad kunden behöver.  

Malin vill skapa känslan av att det ska vara mysigt att handla. Det ska vara ett alternativ till att 

till exempel gå på café. I butiken ska kunden förutom att handla kunna ta det lugnt. Därför har 

de placerat ut stolar där kunderna kan sitta och där finns även en kaffemaskin.  

Förutom kläder har butiken även ett visst utbud av smycken och inredning. Pure and simple 

bjuder regelbundet in sina kunder på olika aktiviteter och events. Bland annat kan kunden 

enskilt eller med sina vänner boka tid med en stylist för att gå igenom sin personliga stil och 

få råd och tips.  

Inför julen 2009 bjuder de in sina kunder på ett event som heter ”julens smaker” där 

inspiratören Cecilia Davidsson inspirerar kunderna inför julen. Butiken erbjuder även sina 

kunder ”yoga frukost” där kunderna först få gå på ett yoga pass och därefter serveras frukost. 

Kunderna har även möjlighet att bli medlemmar, då får de mailutskick med nyheter och 

information om kommande events med mera.  

På frågan hur de har arbetat för att bygga upp varumärket så svarar Malin att de har varit 

väldigt konsekventa över vad Pure and Simple är och att de har hållit fast vid konceptet hela 

tiden.  

Malin säger att de aldrig marknadsför butiken på traditionellt sätt genom annonser och 

reklam. I stället vill de ta hand om sina befintliga kunder så bra som möjligt så att de sedan 

kan rekommendera butiken för sina vänner. Butiken har arbetat en hel del av PR. När butiken 

öppnades bjöd de in journalister som skrev om dem. De lånar även ut sina kläder till press och 

programledare. Detta har lett till att nyfikna kunder kontaktar företaget och frågar om 
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kläderna. De har även en egen hemsida och ett par sidor på Internet där de skriver om sig 

själva. Hemsidan består av information om butikens olika klädmärken, men även 

inspirationstips och information om deras olika events. De har dock ingen försäljning via 

nätet då Malin tycker att det strider mot deras koncept att de vill vara personliga.  

Prissättningen av produkterna är genomgående mellanpris. Då det finns många klädmärken att 

välja bland säger Malin att hon hela tiden måste välja bort bra märken.  Stilen på kläderna 

beskriver Malin med orden ”avskalat och rufft”. Lite halvdressat mode.  Några av märkena 

som finns i butiken är Hunky Dory, Day och Odd Molly. Malin tycker det är viktigt att ha ett 

långsiktigt tänkande när man väljer klädmärken. Hon undviker med några få undantag att inte 

ta in märken som bara är giltiga för en säsong. På så sätt kan kunderna känna igen sig.  

Malin tyckte att det var svårt att svara på frågan om vilka målgrupper de riktar sig till, då de 

har kunder från 18 år och uppåt. Butiken riktar sig enbart mot kvinnor, men Malin menar att 

det är viktigt att killar ska känna sig bekväma om de följer med och handlar. Det finns då 

stolar att sitta på och de kan bjudas på en kopp kaffe.  Malin beskriver den typiska kunden 

som en kvinna runt 30 år som har fött sitt första barn, och inte har lika mycket tid för att 

handla. I butiken finns en liten barnhörna där de små kan leka.  De bjuder även på juice.  

Malin vill att personalen i butiken ska uppfattas av kunderna som väldigt professionella. Det 

är viktigt att personalen är lyhörd, omtänksam samt att de besitter mycket kunskap om stil och 

kvalitet.  Det är viktigt att personalen ska kunna ge bra tips och råd.   

Det företaget vill förmedla med varumärket är framförallt livsstil. Men andra ord som kan 

beskriva varumärket är kunskap, sinnlighet, lugn och harmoni.  

Pure and simple arbetar väldigt lite med rabatter. Malin tycker att det i stället är viktigare att 

skapa värde för kunden på andra sätt. Det kan vara genom att skicka med ett doftljus, en skiva 

eller bjuda in dem på något av deras event.  

Målsättningen med butiken är att skapa en plattform och oas där design- och/eller 

modeintresserade gillar att vara. Kunderna ska känna sig hemma där. Malin kan tänka sig att 

eventuellt öppna fler butiker i framtiden, men det är inte det viktigaste.  Det viktigaste är att 

den befintliga ska bli så bra som det bara går.  
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Malin berättar vidare att butiken har arbetat mycket med differentiering. När butiken 

öppnades fanns det inga eller väldigt få butiker med samma koncept. Men att det under åren 

har dykt upp allt fler liknande butiker.  

Butikens största konkurrensfördel tror Malin är trovärdigheten, omtanken samt det personliga 

bemötandet. Kläderna går alltid att finna i andra butiker. Malin ser inte bara andra butiker som 

konkurrenter utan även caféer och hudvårdssalonger.  

Inom företaget har de två anställda som är ansvariga för personalen och det som händer 

internt inom företaget. Personalen åker bland annat på mässor för att finna inspiration. De har 

även personalkvällar.  

Planer inför framtiden är att arbeta vidare på samma koncept, bli lite mer lönsamma samt att 

eventuellt öppna upp fler butiker.  

 


