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ABSTRACT

English title: Brand building through marketing communication: A case study of the brand 
Hollister – Bachelor thesis in Business Administration 

School: School of Business Studies, Södertörn University 

Authors: Carolina Röhrl & Åsa Ekberg 

Keywords: brand building, brand image, fashion marketing, marketing communication, 
store atmospherics, word-of-mouth 

Overview: This study aims to describe how a company behind a well-established brand 
in the fashion industry has strategically chosen to communicate with their 
target market. Interviews with four individuals in different positions within the 
company have generated qualitative data, which is presented and analyzed in 
relation to the theoretical frame of reference in this study. The results show 
that the company does not use conventional marketing, but relies rather on 
marketing based word-of-mouth generated by its customer base due to its 
unique store concepts. Previous research has shown that this type of 
marketing strategy is effective and beneficial to the brand equity, a conclusion 
that is demonstrated to also apply to the survey object of this study. 
Furthermore, it is also shown that this is largely due to the distinct and 
coordinated image that the company maintains through strict 
standardization. 
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SAMMANFATTNING

Originaltitel: Varumärkesbyggande genom marknadskommunikation: En fallstudie av 
varumärket Hollister – Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Institution: Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola 

Författare: Carolina Röhrl & Åsa Ekberg 

Nyckelord: butiksatmosfär, marknadskommunikation, modemarknadsföring, 
varumärkesbyggande, varumärkesimage, word-of-mouth 

Översikt: Denna studie har som syfte att beskriva hur ett företag bakom ett väletablerat 
varumärke inom modebranschen strategiskt valt att kommunicera med sin 
målmarknad. Fyra intervjuer med personer på olika positioner i företaget har 
genererat kvalitativ data som ställts upp i relation till varandra och analyserats 
utifrån studiens teoretiska referensram. Resultatet visar att företaget inte 
använder sig av konventionell marknadsföring, utan enbart förlitar sig på 
marknadsföring genom ryktesspridning, word-of-mouth, via butikerna och 
dess anställda. Tidigare forskning styrker att denna typ av 
marknadsföringsstrategi är mycket effektiv och gynnsam för 
varumärkeskapitalet, vilket även påvisas gälla för studiens 
undersökningsenhet. Vidare dras slutsatsen att detta till stor del beror på den 
utpräglade och samordnade image som företaget upprätthåller via strikt 
standardisering. 
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INLEDNING 
Kapitel 1 

Människan har i alla tider haft behov av att uttrycka sig genom symboler och märken för att 
påvisa social identitet, samhörighet och för att förstärka sin självbild. Varumärkestillhörighet 
kan därför ses som en viktig faktor för att skapa mervärde hos en produkt. I samband med 
massproduktionen som industrialiseringen gav upphov till i början på 1900-talet blev 
varumärket ett betydelsefullt konkurrensmedel och nya produktdifferentieringar växte fram i 
snabb takt (Holger & Holmberg 2002). Idag är den västerländska marknadens utbud enormt. 
Teknologisk utveckling och nya förutsättningar för export ger oss möjlighet att utföra 
handelsaktiviteter över hela världen. Till följd av detta har värnande om det egna varumärket 
och kommunikation med marknaden blivit två allt viktigare aspekter inom företagande. 

Alla företag har mer eller mindre behov av att kommunicera med sin målmarknad. 
Målmarknaden utgörs framförallt av konsumenter, men även av olika samarbetspartners och 
intressenter med inflytande på företaget såsom finansiärer och leverantörer. Ur ett 
marknadsperspektiv är kommunikationen på motsvarande sätt nödvändig för att 
målmarknaden ska få information om och kunna urskilja marknadens utbud. 
Marknadskommunikation utgörs av de medel som företag använder för att skapa en dialog 
med sin målmarknad i syfte att informera och övertyga dem om ett visst varumärke, en 
produkt eller tjänst (Kotler & Keller 2009). Traditionellt företräds marknadskommunikation 
av fem huvudsakliga kommunikationsverktyg: reklam, sales promotion, personlig försäljning, 
public relations och direktmarknadsföring (Fill 2002). Idag är även andra former av 
kommunikation erkända inom området såsom word-of-mouth och buzz marketing (två olika 
sätt att marknadsföra sig genom ryktesspridning) och inte minst det expanderande fenomenet 
Internetmarknadsföring. Internets utveckling har lett till en globalisering som möjliggör 
budskap att nå ut över hela världen. I takt med marknadens globalisering har konkurrensen 
ökat, och så även konsumenternas behov som växer i en alltmer sofistikerad riktning, vilket 
har resulterat i att företag börjat rikta in sig på mer specifika kundsegment. Förståelsen av 
olika kundsegment är nyckeln till en framgångsrik marknadskommunikation. För att vinna 
konsumenternas uppmärksamhet på dagens enorma marknad gäller det att rikta in sig på rätt 
kundsegment och anpassa sin marknadskommunikation utefter segmentets behov (Banikarim 
2010). Det högintensiva mediabruset gör det också nödvändigt att hitta nya sätt att 
kommunicera på för att höras och synas bland de konkurrerande verksamheterna. Dessutom 
bör företag ha kontroll över varje källa till kommunikation då varje del av marknadsmixen – 
allt från personalens agerande i butik till publicitet i media – kan påverka en konsuments 
uppfattning om ett varumärke (Fill 2002). 
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Att bygga ett starkt varumärke utgår därmed inte enbart utifrån vilket mervärde ett företags 
produkt eller tjänst ger eller vilken profil ett varumärke har, utan det handlar också om att 
lyckas kommunicera en förenlig bild till målmarknaden för att stärka kännedomen och 
associationerna till varumärket (Aaker & Joachimstahler 2000). Senare studier inom 
marknadskommunikation har påvisat att samordning av ett företags budskap effektiviserar 
kommunikationen och skapar synergieffekter hos företaget (Madhavaram, Badrinarayanan, & 
McDonald 2005). Detta menar flertalet forskare, men samtidigt finns inga allmänna riktlinjer 
som talar om för företag hur de i praktiken bör gå tillväga med sin marknadskommunikation 
för att bli framgångsrikt. Företag måste se till marknadens tillstånd och de egna 
förutsättningarna för att bedöma vilka intryck som kommer ha bäst inflytande på 
målmarknaden. Vidare kan det därför vara intressant att sätta sig in i ett enskilt företags 
marknadskommunikation och försöka skapa sig en uppfattning om vilka strategier de valt, 
vilka kommunikationskanaler de går via och hur deras kommunikationskanaler samverkar. 
Här kan det vara särskilt intressant att studera företag som agerar på konkurrenskraftiga 
marknader, där budskapet bör vara väl genomtänkt för att sticka ut bland de konkurrerande 
verksamheterna. 

Denna uppsats har som avsikt att göra sitt bidrag till forskningsområdet för 
marknadskommunikation baserat på en fallstudie av ett företag som agerar med ett starkt 
varumärke i modebranschen. Modebranschen karaktäriseras av en monopolistisk 
konkurrensmarknad, vilket utgörs av en heterogen marknad där aktörer erbjuder en mängd 
olika produkter med urskiljbara identiteter (Besanko 2005). Konkurrensen i modebranschen 
är hård i samtliga led (tillverkning, partihandel, detaljhandel) (Svenskt näringsliv 2003) och 
strategin kring marknadskommunikationen är därför särskilt viktig. Utgångspunkten för 
uppsatsens studieområde ligger i att beskriva företagets strategier kring 
marknadskommunikation och övriga strategiska åtgärder som medverkar till 
varumärkesbilden hos konsumenter och intressenter. Strategierna kring butikens atmosfär 
kommer även beaktas då det är där företaget kommer i närkontakt med konsumenterna och 
har möjlighet att kommunicera sitt varumärke med en direkt påverkan. 

Det varumärke som beskrivs i fallstudien är Hollister som ägs av det amerikanska 
klädföretaget Abercrombie & Fitch. Företaget är välkänt och har fått mycket publicitet i 
media under de senaste åren. Indikationer tyder på att företaget värnar starkt om sin 
varumärkesimage, vilket gör det särskilt intressant att fördjupa sig i strategierna för 
marknadskommunikation. En fördjupning i varumärket samt en kortare redogörelse kring 
dess mediapublicitet följer i kapitel 2. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva hur ett företag bakom ett väletablerat varumärke inom 
modebranschen strategiskt valt att kommunicera med sin målmarknad. Studien kommer att 
utgå från klädmärket Hollister. Studiens tre ledande frågeställningar:  

– Vilka strategier har företaget för att kommunicera med sin målmarknad? 
– Vilka kommunikationskanaler går företaget via och varför? 
– Hur har företaget valt att kommunicera med sina kunder via butiksmiljö? 

1.2 Avgränsning 

Studien inkluderar inte något av företagets andra undermärken. Frågeställningarna ska 
undersökas utifrån ett företagsperspektiv och utesluter därmed kundens medverkan. Studien 
kommer att bedrivas på regional nivå, det vill säga inom Sverige med tillgång till de två 
butiker som företaget har etablerat i Stockholm. 

1.3 Disposition 

Kapitel 1. Detta kapitel ger en kort introduktion i studiens problemområde samt redogör för 
studiens syfte, frågeställning och avgränsning. 

Kapitel 2. I detta kapitel följer en fördjupning i företaget Abercrombie & Fitch samt i dess 
varumärke och fallstudiens undersökningsenhet Hollister. Kapitlet avslutas med en kort 
summering av företagshändelser som fått stor uppmärksamhet i media de senaste åren. 

Kapitel 3. Detta kapitel inleds med en begreppsutredning kring uppsatsens centrala termer, 
därefter följer en redogörelse för den teoretiska referensram som har legat till grund för 
studien. 

Kapitel 4. I detta kapitel följer en redogörelse för val av metod, studiens genomförande, 
metodkritik samt tolkning av det empiriska materialet.  

Kapitel 5. Detta kapitel beskriver varumärket i enlighet med de datanära resultaten, därefter 
följer en analys med förankring till de teoretiska utgångspunkterna ur det tredje kapitlet. 

Kapitel 6. I detta kapitel följer en diskussion innefattande slutsatsen kring studiens resultat 
samt egna reflektioner. Kapitlet avslutas med uppslag om vidare forskning inom området samt 
källkritik. 
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BAKGRUND 
Kapitel 2 

I detta kapitel följer en fördjupning i företaget Abercrombie & Fitch samt i dess varumärke 
och fallstudiens undersökningsenhet Hollister. Kapitlet avslutas med en kort summering av 
företagshändelser som fått stor uppmärksamhet i media de senaste åren. 

2.1 Abercrombie & Fitch 

Abercrombie & Fitch Co, vidare benämnt A&F, grundades år 1892 i New York City av David 
T. Abercrombie och Ezra H. Fitch. I sin begynnelse sålde A&F utrustning för jakt, fiske, 
camping, polo, golf, tennis, skor och stövlar för både herr och dam. År 1939 stod företaget för 
30 procent av försäljningen inom camping- och fiskeutrustning i New York City och företaget 
utsåg sig själv som ”The greatest sporting store in the world”. A&F fortsatte göra vinster i tre 
decennier framöver och öppnade upp nya butiker i San Francisco, Florida, New Jersey och 
Southampton. 

I mitten på 1970-talet gjorde A&F en stor förlust i sina affärer på omkring 1 miljon dollar. 
Företaget började successivt förlora sina marknadsandelar, men räddningen kom år 1978 då 
Oshman’s Sporting Goods, en amerikansk återförsäljare inom sport, köpte upp A&Fs 
rättigheter och öppnade upp en butik i Beverly Hills, Kalifornien. År 1988 köptes företaget 
upp än en gång av det amerikanska klädföretaget The Limited som repositionerade A&F till 
det varumärke de är kända för idag. Först år 1999 blev A&F ett självständigt företag igen 
(Reference for Business 2005). 

Idag säljer A&F kläder, skor och accessoarer och finns etablerat i länder över hela världen 
med varumärkena Abercrombie & Fitch, Abercrombie Kids, Gilly Hicks och Hollister Co. År 
2010 omsatte företaget totalt 2.93 miljarder dollar (Wikinvest 2011). 

2.1.1 Kronologi 

1892: Abercrombie & Fitch grundas i New York City 
1917: A&F flyttar till Madison Avenue 
1969: A&F driver sin första annonskampanj på TV 
1976: A&F ansöker om konkursskydd 
1978: A&F köps upp av Oshman’s Sporting Goods 
1984: A&F återvänder till New York City och öppnar en butik på South Street Seaport 
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1988: The Limited köper upp A&F 
1992: A&F repositionerar sig mot casual kläder 
1999: A&F blir ett självständigt företag igen och lanserar varumärket Abercrombie Kids 
2000: Den första Hollisterbutiken öppnar i Columbus, Ohio 
2002: A&F flyttar sitt huvudkontor till New Albany, Ohio 
2004: A&F anställer en ny VD från Gucci och riktar in sig på kundsegmentet för casual-lyx 
2011: A&F öppnar två Hollisterbutiker i Stockholm 

Referens: Reference for Business 2005 

2.2 Hollister 

År 2000 lanserade A&F varumärket Hollister Co i Columbus, Ohio. Enligt den fiktiva 
historien om Hollister grundades varumärket år 1922 av J. M. Hollister, en handelsresande 
från västkusten och södra Kalifornien. Det är i Kaliforniens surfstil Hollisters koncept tar 
avstamp, vilket återspeglas i butikens design och sortiment (Reference for Business 2005).  

Allteftersom fler finansiärer fick upp ögonen och investerade i Hollister växte varumärket 
tillsammans med A&F under millenniumskiftet. I slutet på år 2001 hade A&F etablerat 32 
Hollisterbutiker runt om i USA. Idag har Hollister mer än 500 butiker etablerade i länder 
över hela världen. År 2011 öppnades för första gången två butiker i Sverige, en i Gallerian på 
Hamngatan 37 i Stockholm och en i Täby centrum strax utanför Stockholm (Pettersson, 
Gallerian 2011). 

2.3 Mediapublicitet 

Under de senaste åren har A&F väckt uppståndelse ett flertal gånger i media världen över, 
framförallt har de uppmärksammats för diskriminering i sin personalpolicy. I Storbritannien 
år 2009 fick en kvinna 9000 pund i ersättning av företaget efter att ha blivit nekad att arbeta i 
butiken på grund av sin armprotes. Året innan hade en muslimsk kvinna i Oklahoma stämt 
företaget för diskriminering efter att hon nekats arbete på grund av att hon bar slöja, vilket 
butiken hade hävdat stred emot företagets klädpolicy (Market 2009). 

A&F har också fått kritik mot en vadderad bikini riktat till barn som såldes i Abercrombie 
Kids butiker under år 2011. Bikinin lanserades som en push-up-bikini och fanns tillgänglig för 
flickor ner till 7 års ålder, vilket gjorde många föräldrar upprörda enligt flera amerikanska 
medier (Market 2011).  

En annan omtalad händelse visar på hur företaget värnar om sin varumärkesimage. 
Dokusåpadeltagaren Michael Sorrentino, känd under namnet ”The Situation” i dokusåpan 
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Jersey Shore på MTV, erbjöds en ansenlig summa av A&F för att inte bära kläder ur deras 
sortiment. Efter ett av hans framträdanden i klädkedjans t-shirt hade A&F-aktien sjunkit med 
nästan 10 procent dagen därpå. Enligt varumärkesexperter ansågs Sorrentino vara en 
”oönskad produktplacering” och företrädde varumärket på ett missgynnande sätt (Market 
2011). Beaktansvärt i sammanhanget är dock att då Sorrentino slutade bära deras kläder emot 
ersättning började A&F sälja tröjor med trycket ”The Fitchuation” med anspelning på 
Sorrentions smeknamn. Sorretino lämnade i november 2011 in en stämningsansökan på 27 
miljoner kronor då han ansåg att A&F hade utnyttjat hans personliga varumärke för att 
marknadsföra deras produkter (Metro 2011). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Kapitel 3 

Detta kapitel inleds med en begreppsutredning kring uppsatsens centrala termer. Därefter 
följer en redogörelse för den teoretiska referensram som har legat till grund för studien, vilken 
baseras på det konceptuella ramverket Brand Concept Management samt teorier inom 
integrerad marknadskommunikation, kommunikationsprocessen, mikromodeller för 
kundrespons, kundens köpprocess och butiksatmosfär. 

3.1 Varumärkesdefinitioner 

Begreppet varumärke är väletablerat inom marknadsföring, dock råder det delade uppfattningar 
kring dess exakta definition. I första paragrafen ur varumärkeslagen (1960:644) beskrivs 
varumärkets funktion och de objekt som utgör varumärkets kännetecken: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller 
dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandhålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandhålls i en annan.” 

Branschorganisationen American Marketing Association (AMA) definierar begreppet 
varumärke, inte helt olikt varumärkeslagen, som ”ett namn, en term, ett tecken, en symbol 
eller ett annat kännetecken som särskiljer en säljares vara eller tjänst från andra säljares” 
(Bennett 1995). Denna definition har länge varit allmänt accepterad bland forskare, men är 
också kritiserad på sina håll. Grönroos (2008), en framstående svensk professor i tjänste- och 
relationsmarknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, gör en anmärkning i att 
AMAs definition utesluter kundens medverkan. Enligt Grönroos avser varumärket den bild 
kunden får av företagets marknadsåtgärder. Grönroos menar också att grunden för ett 
varumärke finns i själva produkten medan dess utveckling ligger i företagets 
marknadskommunikation. En liknande begreppsdefinition har gjorts av Kapferer, professor i 
marknadsföringsstrategi vid HEC School of Management i Frankrike, som främst är 
förknippad med sin forskning om kommunikation. Enligt Kapferer (2004) utgörs ett 
varumärke av de intryck konsumenterna får under kontakt med varumärkets produkter, 
distributionskanaler, personal och kommunikation. Vidare menar han att de upplevda 
materiella och immateriella förmånerna stärker varumärkets totala värde. 

För denna studie utgår vi från både Grönroos och Kapferers uppfattning av begreppet 
varumärke. De båda delar uppfattningen om att konsumentens intryck av varumärkesimagen 
har en grundläggande medverkan i varumärket. 
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3.1.1 Varumärkesimage 

Ett varumärke kan förenklat beskrivas som det som identifierar en produkt eller tjänst. Hur 
denna identitet uppfattas och associeras av omgivningen utgör varumärkets image, vilket 
enligt diskussion i föregående avsnitt motsvarar det egentliga varumärket. 

Det är emellertid viktigt att särskilja på varumärkets identitet och image. Identitet är det som 
företaget bakom varumärket motsvarar i verkligheten, medan image är resultatet av hur 
konsumenterna uppfattar varumärket. Därutöver talas det ofta om varumärkesprofil, vilket 
motsvarar den uppfattning företaget vill att konsumenterna ska få om varumärket. Sambandet 
mellan varumärkets identitet och image illustreras i Kapferers modell (figur 1).  

 

___________________________________________________ 
Figur 1. Sambandet mellan varumärkets identitet och image (Kapferer 2004) 

 

Enligt Kapferer (2004) kan image ses som ett mått på hur väl företaget lyckats förmedla 
varumärkets identitet till konsumenterna via sina signaler. Signalerna utgår dock inte enbart 
från varumärkets identitet, utan också via externa källor, såsom konkurrenter och media, 
dessa kan således ha en inverkan på varumärkesimagen. 

Kapferer (2004) identifierar även tre ”kommunikationsglapp” som uppstår då det förekommer 
någon form av brist i företagets identitet. Dessa utgörs av: 

• Imitation: Företaget är omedveten eller osäker på sin identitet och imiterar 
konkurrenternas kommunikation. 

• Opportunism: Företaget fokuserar enbart på imagen i en strävan efter popularitet och 
försöker möta allmänhetens förväntningar utifrån trender på marknaden. 

• Idealism: Företaget försöker sända signaler om en identitet de idealt skulle vilja vara, 
men som dock inte stämmer överrens med den verkliga identiteten. 
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3.1.2 Varumärkeskapital 

Att bygga och underhålla varumärkeskapital är en fundamental aktivitet för företagets 
långsiktiga framgång på marknaden. Ett starkt varumärke med högt varumärkeskapital inger 
ett förtroende hos konsumenten vid köpbeslut och skapar långsiktig hållbarhet genom lojala 
kunder som har en villighet att betala ett högre pris (Melin 1999).  

Aaker & Joachimstahler (2000) definierar varumärkeskapital som ”varumärkets tillgångar 
kopplade till ett varumärkes namn och symboler som ger mervärde till en produkt eller 
tjänst”. Vidare menar de att det finns fyra källor till varumärkeskapital vilka utgörs av: 
varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociation och varumärkeslojalitet. 
Summan av styrkan hos dessa källor utgör det totala varumärkeskapitalet (figur 2). 

 

______________________________________________ 
Figur 2. Källor till varumärkeskapital (Aaker & Joachimstahler 2000) 

 

Enligt Aaker & Joachimstahler (2000) är ett starkt varumärke således inte bara beroende av 
vilket mervärde en produkt eller tjänst ger, utan också hur väl företaget lyckas kommunicera 
med sin målmarknad för att förbättra dess kännedom och associationer till varumärket. 

3.2 Brand Concept Management 

I en artikel från Journal of Marketing (1986) presenterar Park, Jaworski och MacInnis det 
normativa ramverket Brand Concept Managment (BCM). Ramverket utgår från en sekventiell 
process i att välja, introducera, utarbeta och befästa ett varumärkeskoncept över tid. 
Konceptet vägleder för olika positioneringsstrategier, där varumärkesimagen har sitt upphov. 
Enligt Park et al. leder upprätthållandet av länken mellan koncept och image till att 
varumärket stärker sitt framträdande på marknaden, denna länk har således en stor inverkan 
vid varumärkesbyggande. 

I detta delkapitel redogör vi för forskarnas utgångspunkt i valet av varumärkeskoncept samt de 
tre faser som ramverket omfattas av: introduktion, utarbetande och befästning. 
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3.2.1 Att välja varumärkeskoncept 

Valet av varumärkeskoncept har en stor inverkan på varumärkets framtid. Konceptet består 
under varumärkets livslängd, även om dess specifika position förändras i takt med 
marknadens utveckling. Vid valet av varumärkeskoncept bör hänsyn tas till företagets 
resurskapacitet och aktuella produkterbjudanden. En viktig faktor som präglar valet av 
koncept är konsumenternas behov. Dessa delar Park et al. in i tre olika dimensioner: 
funktionella, symboliska och upplevelsebaserade. Vidare har Park et al. utgått från dessa 
behov i indelningen av olika typer av varumärkeskoncept. 

 
Funktionella koncept 

Utgår från att lösa externt 
genererade behov i 
förebyggande eller direkt 
problemlösande syfte.  
Exempel: Diskmedel 

Symboliska koncept 

Utgår från att associera 
den enskilda konsumenten 
till en viss grupp, roll eller 
självbild.  
Exempel: Politiskt parti 

Upplevelsebaserade koncept 

Utgår från att uppfylla 
internt genererade behov 
av stimulans och/eller 
variation. 
Exempel: Nöjesfält 

 
De olika koncepttyperna har en tydlig avgränsning till varandra i de tre kommande faserna 
och ligger till grund för olika positioneringsstrategier. Positioneringsstrategier implementeras 
för att kommunicera ett varumärkes image och differentiera varumärket från konkurrenter 
genom att uppnå en viss position på marknaden. Enligt Park et al. motsvarar konsumenternas 
uppfattning av varumärkets position dess image, därav ger positioneringsstrategierna även 
vägledning i hur man över tiden ska hantera och upprätthålla en konsekvent 
varumärkesimage. 

3.2.2 Fas I: Introduktion 

Park et al. definierar introduktionsfasen som en ”uppsättning av aktiviteter som är utformade 
för att etablera varumärkets image på marknaden under perioden av marknadsinträdet”. 
Introduktionsfasen handlar om att få konsumenten att förstå varumärkesimagen (figur 3). 
Varumärkets image bör vara inom gränserna för det valda varumärkeskonceptet och bör även 
vara influerat av dess nisch på marknaden. 

I denna fas bör företaget fokusera på och interagera följande två uppgifter: (1) kommunikation 
av varumärkets image och (2) aktiviteter som är transaktionsorienterade, det vill säga som 
avlägsnar olika transaktionsbarriärer för konsumenten. Marknadsföringsmixen utgår från 
olika positioneringsstratgier som är beroende av vilket koncept varumärket tillhör. 
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Inom introduktionsfasen bör företaget ha i åtanke att utveckla en image som kan bli utvidgad 
på ett enkelt och logiskt sätt, då ett konsekvent förhållningssätt till varumärket vid 
marknadsinträdet leder till större effektivitet i de två följande faserna. 

 

___________________________ 
Figur 3. BCM Fas I: Introduktionsfasen 

 

3.2.3 Fas II: Utarbetande 

Utarbetningsfasen har sin utgångspunkt i att få konsumenten att uppfatta varumärkesimagens 
ökande värde i förhållande till konkurrenterna på marknaden (figur 4). Konsumentbehov och 
marknader är under ständig förändring. Konkurrenterna kan se varumärket som ett hot och 
eventuellt försöka efterlikna dess position. Förändringar kan ske i konsumenternas behov som 
utlöser högre krav på produkterna. Även andra störningar kan komma att påverka 
marknadssituationen. Här kan det därför bli nödvändigt för företaget att göra ändringar i sina 
positioneringsstrategier, det vill säga i marknadsmixens komponenter. Exempelvis kan 
varumärket rikta in sig på ett mer specifik konsumentbehov och nya funktioner kan bli 
tillagda. Varumärkets värde kan stärkas ytterligare genom att kommunicera ut dess 
exklusivitet på marknaden. 

I en konkurrenskraftig miljö som blir alltmer komplex är det viktigt att företaget agerar 
konsekvent för att stärka sin position. Precis som i föregående fas är det viktigt att stå fast vid 
det initiala varumärkeskonceptet. Park et al. poängterar dock skillnaden mellan att göra 
förändringar i marknadsmixens komponenter och att ompositionera sig från grunden, då 
strategierna vid utarbetningsfasen bör vara logiskt härledda ur varumärkets ursprungliga 
koncept. Vidare understryks den ineffektivitet som kan uppstå vid en ompositionering och en 
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förändrad image. Ompositionering bestäms vanligtvis utifrån marknadens nuvarande tillstånd 
och har således en kortsiktig utgångspunkt. Om en justering av varumärkets koncept måste 
göras på grund av den förändrade marknadssituationen bör den, enligt Park et al, inte 
involvera en avfärd från det initiala konceptet. 

 

___________________________ 
Figur 4. BCM Fas II: Utarbetningsfasen 

 

3.2.4 Fas III: Befästning 

Varumärkesimage kan förstärkas genom att introducera nya kompletterande produkter. Den 
tredje fasen i BCM utgår från att generalisera och länka den utarbetade varumärkesimagen till 
imagen hos andra av företagets produkter (figur 5). Om produkterna har en liknande image 
förstärker de varandra och bidrar således till en starkare image för både produktimagen och 
det utarbetade varumärket. När man når denna fas upphör dock inte utarbetningsfasen, 
vilken bör fortlöpa under hela varumärkets livstid. 

Befästningsfasen har nödvändigtvis inte en direkt verkan på varumärkets långsiktiga framgång 
utan ska ses som ett sätt att stärka strategierna kring produktlinjen. De företag som förmedlar 
en likartad image i sina produkter är mer benägna att vara kostnadseffektiva än de företag 
som har frånskiljda och icke-relaterade images bland sina produkter. De företag som tillämpar 
en likartad image kan nyttja konsumentens kännedom av varumärket vid nya produkters 
introduktionsfas. Nya produkters positioneringsstrategier etablerar länken till det existerande 
varumärkeskonceptet och därmed till varumärkesimagen. Enligt Park et al. kan denna länk 
uppnås genom gemensamma identifikationer, marknadsföring och/eller distribution. 
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__________________________ 
Figur 5. BCM Fas III: Befästningsfasen 

 

Sammanfattningsvis kan BCM beskrivas som ett konceptuellt ramverk som vägleder för vilken 
typ av positioneringsstrategier ett företag bör följa för att lyckas upprätthålla en stark och 
enhetlig varumärkesimage. Ramverket uppmanar företag att göra en konsekvent bedömning 
av sitt koncept redan vid marknadsinträdet eftersom att konceptet kommer ligga som grund 
för kommande beslut kring varumärkets utveckling. Konceptet bör tas i beaktning under hela 
varumärkets livslängd. 

3.3 Integrerad marknadskommunikation 

Marknadskommunikation utgörs av de medel som företag använder för att skapa en dialog 
med konsumenter i syfte att informera och övertyga dem om ett visst varumärke eller en 
produkt. Under de senaste årtiondena har det skett en stor expansion av nya typer av medier 
och verktyg för kommunikation. Det breda utbudet av kommunikationsverktyg gör det 
nödvändigt för företag att integrera sin kommunikation på marknaden för att samordna och 
stärka budskapen som går via de olika kanalerna, det är här begreppet integrerad 
marknadskommunikation (IMC) har sitt ursprung (Kotler & Keller 2009).  

Begreppet uppmärksammades först i början på 1990-talet av Schultz, Tannenbaum och 
Lauterborn. Deras begreppsdefinition är än allmänt accepterad bland forskare inom 
marknadsföring och återges bland annat av branschorganisationen American Association of 
Advertising Agencies (The 4A’s). 
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”IMC is a concept of marketing communication planning that recognizes the  
added value of the comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a verity  
of communication disciplines (for example, general advertising, direct response, sales 
promotion, and public relations) … and combines these disciplines to provide clarity, 
consistency, and maximum communication impact.” (Schultz et al., 1993, s. 6) 

Integrerad marknadskommunikation, vidare betecknat IMC, uppstår då ett företag inleder en 
samordnad dialog med sina interna och externa målgrupper. Kommunikationens förmedlade 
budskap bör vara samstämmigt med företagets mål och strategier. Signalerna bör vara 
samordnade och utsända i rätt tid (Fill 2002). Utgångspunkten hos IMC ligger i att skapa en 
tydlig och konsekvent bild av ett varumärke och på så sätt öka den maximala 
kommunikationseffekten. IMC effektiviserar kommunikationen med varumärkets målgrupper, 
vilket i sin tur leder till en ökad försäljning och ett förhöjt varumärkeskapital (Madhavaram, 
Badrinarayanan & McDonald (2005). I figur 6 illustreras sambandet mellan IMC och 
varumärkeskapital enligt Kotler & Keller (2009). Deras modell definierar varumärkeskapital 
något annorlunda i jämförelse med Aaker & Joachimstahlers fyra källor (se 3.1.2), men har i 
princip samma utgångspunkt. Enligt Kotler & Keller (2009) byggs varumärkeskapital genom 
att (1) skapa varumärkeskännedom, (2) förena rätt associationer till varumärkesimagen i 
konsumenternas minne, (3) framkalla positiva värderingar och känslor till varumärket och (4) 
underlätta för en starkare relation mellan konsument och varumärke. Vidare menar Kotler 
och Keller (2009) att varumärkeskapitalet har en relation till de kommunikationsmedel som 
ett företag använder i sin marknadsföring.  

 

____________________________________________________________________ 
Figur 6. Program för marknadskommunikation för att bygga varumärkeskapital (Kotler & Keller 2009) 
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 Reklam 
Betald form av ”icke-personlig” presentation och marknadsföring av produkter av en 
identifierad sponsor, exempelvis annonsering via sändnings- och tryckmedier såsom 
TV, tidningar och annonstavlor. 
 

 Sales Promotion 
Kortsiktiga incitament för att uppmuntra prövning eller köp av en produkt via 
säljfrämjande åtgärder såsom tävlingar, varuprover och butiksdemonstrationer. 
 

 Event och upplevelser 
Företagssponsrade aktiviteter som utformas för att skapa varumärkesrelaterade 
interaktioner, exempelvis inom idrottssammanhang och under festivaler. 
 

 Public Relations och publicitet 
Främjande åtgärder som syftar till att skapa goodwill för företaget. Kan innebära att 
promota eller beskydda en varumärkesimage, eller dess relaterade produkter, genom 
exempelvis årsredovisningar, lobbyverksamhet och uttalanden i media. 
 

 Direkt- och interaktiv marknadsföring 
Aktiviteter utformade för att engagera potentiella och befintliga kunder för att öka 
kännedomen om varumärket, förbättra imagen av varumärket eller direkt framkalla 
incitament till köp. Kommunikationsmedlen kan bland annat utgöras av e-mail, 
telemarketing och utdelning av kampanjmaterial på offentliga platser. 
 

 Word-of-mouth marknadsföring 
Marknadsföring där nöjda kunder sprider varumärkets eller produktens budskap 
vidare till andra. Detta kan exempelvis ske muntligt inom kundens bekantskap eller via 
Internetforum och bloggar. Motsatsen till word-of-mouth, det vill säga då 
ryktesspridningen har en negativ innebörd, kallas word-of-mouse. 
 

 Personlig försäljning 
Personlig interaktion mellan en företagsperson och en eller flera kunder. 
Kommunikationen utgörs exempelvis av rekommendationer och presentationer av 
produkter i butik. 

Intresset för IMC har ökat dramatiskt under de senaste åren. Enligt Fill (2002) finns det tre 
orsaker till detta, vilka han delar in i tre olika kategoriska drivkrafter: organisatoriska, 
marknadsbaserade och kommunikationsbaserade. Organisatoriska drivkrafter för IMC utgår 
framförallt från att lönsamheten ökar genom en förbättrad effektivitet och ger en möjlighet att 
utnyttja ledningstiden mer produktivt. I ett organisationsperspektiv genereras även en 
samordnad kommunikationsutveckling och ger konkurrensfördelar. De marknadsbaserade 
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drivkrafterna utgörs bland annat av att utvecklingen går från transaktionsbaserad 
marknadsföring mot relationsmarknadsföring och att företags märkesdifferentieringar håller 
en lägre nivå, vilket gör det lättare för målmarknaden att urskilja olika varumärken. 
Kommunikationsbaserade drivkrafter kan innebära en ökad budskapseffektivitet, mer 
konsekventa och mindre förvirrande varumärkesimages samt behov av att ge tydliga 
identitetssignaler från varumärken. Vidare redogör Fill (2002) för fördelar och nackdelar med 
att tillämpa IMC. 

Fördelar med att tillämpa IMC: 
• Sänker kommunikationskostnader 
• Skapar synergieffekter och effektivare kommunikation 
• Levererar konkurrensfördelar genom tydligare positionering 
• Främjar en samordnad varumärkesutveckling med interna och externa deltagare 
• Ökar deltagandet och motivationen bland de anställda 
• Får ledningen till att se över sina kommunikationsstrategier 
• Kräver en förändring i kultur och främjar ett kundfokus 
• Ger en riktlinje för utveckling av kommunikationsaktiviteter 
• Minskar antalet byråer som arbetar med ett varumärke 

Nackdelar med att tillämpa IMC: 
• Uppmuntrar centralisering och formella eller byråkratiska förfaranden 
• Kan vara tidskrävande då fler enheter behöver komma överrens 
• Förespråkar enhetliga och enskilda budskap 
• Ger en risk i att hämma kreativitet vid standardisering 
• Globala varumärken begränsas med hänsyn till lokal anpassning 
• Kräver normalt en kulturell förändring hos anställda 
• Kan vara riskfullt om företaget enbart använder sig av en extern byrå för samordnad 

kommunikation 

3.3.1 Tidigare forskning 

Schultz & Kitchen (2000) relaterar till IMC som ett framväxande paradigm enligt en ny 
vetenskaplig teori. Enligt Kitchen, Brignell & Spickett-Jones (2004) är IMC inte bara en 
kommunikationsprocess utan används också för att kunna förvalta varumärken. Ett antal 
forskare har kunnat påvisa synergieffekter hos företag i samband med integrerad 
marknadskommunikation. Stammerjohan, Wood, Chang & Thorson (2005) har fördjupat sig i 
dessa studier och utifrån det kunna dra tre slutsatser i hur effekterna på konsumenternas 
attityd till ett varumärke förbättras vid användning av flera samordnade 
kommunikationsmedel: 
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1. Avkodad variabilitetsteori (Encoding Variability Theory) 
En konsument som mottar samma budskap via flera olika medier ”avkodar” detta i 
minnet på ett mer komplext sätt än om bara ett kommunikationsmedel används. Detta 
ökar sannolikheten att budskapet blir lättare att återkalla hos konsumenten. Ett tydligt 
och enhetligt budskap är något som ofta framkallar positiva känslor till en annons, 
vilket i sin tur ger positiva känslor till varumärket (Petty och Caccioppo 1981). En 
kombination av olika signaler via hörsel och syn gör det dessutom lättare för en 
konsument att minnas budskapet (Tavassoli 1998). 
 

2. Repeterad variationsteori (Repetition Variation Theory) 
IMC utgår från att hålla en enad marknadskommunikation. Detta utesluter dock inte 
att man varierar budskapen. Att upprepa ett budskap under en lång tid kan ”slita ut” 
budskapet. Variation har således en positiv effekt på konsumenternas attityd. 
 

3. Selektiv uppmärksamhet (Selective Attention) 
Konsumenter är mer benägna att uppmärksamma de budskap som är komplexa-och-
välbekanta eller enkla-och-nya. Däremot ger konsumenterna mindre uppmärksamhet 
till budskap som är komplexa-och-nya eller välbekanta-och-enkla. 

Enligt Stammerjohan et al. (2005) bör IMC tillämpas vid introduktion av nya varumärken, 
men då varumärket har etablerats och gjort sig erkänd bland konsumenter kan antalet 
kommunikationsverktyg reduceras. 

I artikeln Integrated marketing communication (IMC) and brand identity as critical components of brand 
equity strategy av Madhavaram et al. från 2005 diskuteras utifrån forskning hur IMC och 
varumärkesidentitet bör anpassas för att bygga varumärkeskapital och förvalta ett varumärke 
över tid. Ett viktigt verktyg för marknadskommunikation är den oberoende parten som ger en 
produkt publicitet, det vill säga den person som rekommenderar en produkt men som inte har 
någon anknytning till varumärket. Denna typ av marknadsföring ökar varumärkets 
tillförlitlighet och påverkar konsumenterna i positiv bemärkelse (Lindquist & Sirgy 2003). 
Enligt Schultz et al. (1993) är denna typ av marknadsföring, som bygger på att konsumenter 
har någon form av kontakt med produkten, gynnsam för varumärkeskapitalet eftersom det 
bland annat utgår från att öka varumärkeskännedomen och den upplevda kvaliteten. Vidare 
diskuterar Madhavaram et al. de organisatoriska faktorernas inverkan på synergieffekter i 
samband med IMC och varumärkesidentitet. Reid (2003) har observerat att många 
amerikanska företag har svårigheter med att hålla ihop varumärkets identitet. De anställa har 
inte alltid samma gemensamma syn på företaget och sänder ut olika signaler, vilket förvirrar 
kunderna. Joachimsthaler & Aaker (1997) uppmärksammar även denna problematik och 
rekommenderar att det bör finnas en person eller enhet som ansvarar för varumärket och ser 
till att kommunikationen visar på en stark och enhetlig identitet internt och externt. 
Avslutningsvis i artikeln menar Madhavaram et al. att företag bör fokusera på att utveckla en 
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förenad varumärkesidentitet med stöd från den högsta ledningen, vilket sedan bör mätas i den 
feedback som erhålls från kunder. 

3.3.2 Kommunikationsprocessen 

Vid utvärdering av medel för marknadskommunikation kan det vara en fördel att känna till 
kommunikationsprocessens fundamentala delar. Kommunikationsprocessen presenterades 
först år 1948 i Claude Shannons artikel A Mathematical Theory of Communication, och har sedan 
dess haft stor genomslagskraft i forskning om kommunikation. Modellen kan tillämpas i olika 
kommunikationskontext och är vanligt förekommande i samband med marknadsföring. 

Kommunikationsprocessen beskriver de viktigaste faktorerna för effektiv kommunikation. 
Initialt diskuterar företaget (avsändaren) hur de ska lansera sin produkt. De kommer fram till 
ett beslut som omvandlas (kodas) till ett meddelande som sänds ut. Meddelandet passerar de 
kommunikationskanaler som företaget valt att gå via och avkodas därefter av allmänheten. 
Har meddelandet inte kommit fram kan det bero på ”bruset” i kommunikationsprocessen. 
Bruset utgörs av yttre faktorer som på något sätt försämrar kommunikationen, detta kan ha 
följande orsaker (Kotler & Keller 2009): 

• Selektiv förvrängning: Mottagaren missförstår budskapet. 
• Selektivt sätt att minnas: Mottagaren minns endast en del av budskapet. 
• Selektiv uppmärksamhet: Mottagaren uppmärksammar inte allt i budskapet (vilket även 

redogjordes i 3.3.1). 

 

_____________________________________________________ 
Figur 7. Kommunikationsprocessens fundamentala delar (Kotler & Keller 2009) 

 

Den ursprungliga modellen som presenterades i Shannons artikel innefattade ovan nämnda 
steg. Modellen har på senare tid utvecklats och idag förekommer ofta respons och feedback som 
två viktiga sista steg i modellen. I den kommunikationsprocess som återges av Kotler & Keller 
i boken Marketing Management (2009) och illustreras i figur 7 finner vi dessa steg. Respons 
innebär att den aktuella målgruppen tar in informationen från meddelandet och reagerar på 
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innehållet, exempelvis genom att söka upp produkten. Via feedbackkanalen kan företaget 
uppfatta och utvärdera mottagarnas gensvar i syfte att effektivisera 
marknadskommunikationen ytterligare (Kotler & Keller 2009). Feedback kan till exempel 
förekomma i form av recensioner i media eller kundenkäter i samband med köp. 

3.3.3 Mikromodeller för konsumentrespons 

För att förmedla ett framgångsrikt budskap bör utformningen ske med anpassning till 
målmarknadens uppmärksamhet och förståelse samt till budskapets relevans och acceptans 
hos omgivningen. Budskapet bör vara anpassat utifrån målmarknadens kognitiva förmåga. 
Utifrån detta har olika modeller utvecklats för att underlätta förståelsen i hur man kan 
effektivisera olika marknadsföringsaktiviteter. Kommunikationsprocessen ovan har sin 
utgångspunkt i kommunikation ur ett makroperspektiv. Mikromodeller för konsumentrespons 
fördjupar sig i det steg där budskapet i kommunikationsprocessen når konsumenten. Två av 
de mest kända mikromodellerna är AIDA-modellen och Effekt-hierarki-modellen (figur 8). Båda 
dessa modeller utgår från att konsumenten passerar tre stadier i följande ordning: det 
kognitiva stadiet, det affektiva stadiet och beteendestadiet (Fill 2002). 

 

___________________________________________ 
Figur 8. AIDA-modellen och Effekt-hierarki-modellen (Fill 2002) 

 

AIDA står för Attention-Interest-Desire-Action och utvecklades ursprungligen av Strong (1925) för 
att representera stegen som en säljare måste förstå i den personliga säljprocessen. Denna 
modell utgår från att först väcka konsumentens uppmärksamhet i det kognitiva stadiet, 
därefter försöker man skapa intresse och en önskan hos konsumenten om att köpa produkten i 
det affektiva stadiet. Det sista beteendemässiga stadiet handlar om att få konsumenten att 
agera och köpa produkten (Fill 2002). 
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Effekt-hierarki-modellen, hierchy-of-effects, utvecklades av Lavidge och Steiner (1961) för att 
påvisa att reklam inte kan framkalla omedelbara beteendemässiga reaktioner, utan att man 
först måste passera ett antal mentala steg. Först ska konsumenten få kännedom om produkten 
för att därefter samla på sig kunskap om den, detta sker i det kognitiva stadiet. I det affektiva 
stadiet fattar konsumenten tycke om produkten och prefererar den framför andra produkter, 
vilket leder till en övertygelse om att denne vill köpa produkten. I beteendestadiet köper 
konsumenten produkten (Fill 2002). 

3.4 Köpprocessen 

Kundens köpprocess skiljer sig egentligen inte mycket från mikromodellerna AIDA och effekt-
hierarki-modellen. Skillnaden är dock att köpprocessen beskrivs med utgångspunkt i att 
kunden köper en produkt eller tjänst, medan mikromodellerna beskriver hur konsumenter 
reagerar då ett varumärke uppmanar dem till köp. Utgångspunkten för de olika modellerna är 
således skiljaktiga. I figur 9 illustreras de fem steg som utgör köpprocessen.  

 

___________________________________________________________ 
Figur 9. Köpprocessens fem sekventiella steg: (1) upplevt behov, (2) informationssökning, 

(3) utvärdering av alternativ, (4) köp och (5) utvärdering efter köp (Kotler et al. 2009) 
 

1. Upplevt behov 
Initialt upplever kunden ett behov som behöver tillfredställas. Behovsupptäckten kan 
uppstå genom enkla signaler, ibland rent impulsivt, såsom vid dofter av mat. Det 
uppkommande behovet kan beskrivas som ett gap mellan önskat och befintligt 
tillstånd. Behovet kan uppstå av två olika anledningar, antingen genom ett ökat 
tillstånd, exempelvis då det dyker upp en ny produkt på marknaden, eller då det 
befintliga tillståndet på något sätt försämras (Nordfält 2007). 
 

2. Informationssökning 
Då kunden har upptäckt behovet som behöver tillfredställas görs först en intern 
informationssökning där denne medvetet söker egna lösningar på hur gapet kan täppas 
igen. Om kunden inte har tillräckligt med kunskap görs en eftersökning av produkter, 
som bland annat kan ske via olika medier såsom tidningar, Internet och TV (Nordfält 
2007). 
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personlig utvärdering av de innefattande produkterna. Utvärderingen kan till exempel 
utgå från produktens pris, funktion och design. 
 

4. Köpbeslut 
Efter utvärdering av alternativ, då kunden valt ut en produkt som denne upplever som 
mest fördelaktig, inhandlas produkten. För vissa produkter, så kallade låg-
engagemangs-produkter, känner kunden ett mindre engagemang och då kan det 
hända att kunden direkt fattar ett köpbeslut och hoppar över de två föregående stegen 
(Kotler et al. 2009). 
 

5. Utvärdering efter köp 
Köpprocessen pågår en tid efter köpbeslutet och kunden gör en utvärdering av 
produkten. Har köpet resulterat i en positiv upplevelse och är kunden nöjd med sitt 
köp finns en stor chans att kunden gör samma val vid kommande köpbeslut (Solomon 
2006). 

3.5 Forskning om butiksatmosfär 

Atmosfären i en butik kan ha viss en inverkan på kundens köpbeslut. Detta är ett område som 
på senare år har blivit alltmer populärt att forska inom. S-O-R modellen (stimulus-organism-
respons-modellen) används ofta vid kognitiv teori och forskning om butiksatmosfär (figur 10). 
Modellen utgörs av en trestegsprocess där butiksmiljön stimulerar känslorna hos kunden som 
reagerar i form av ett närmande eller undvikande till köp. Mellansteget utgörs av en 
medierande variabel där köpbeteendet beror på vilka känslor som stimuleras hos den enskilda 
kunden (Nordfält 2007).  

 

_______________________________________________ 
Figur 10. S-O-R-modellen (stimulus-organsim-respons) (Nordfält 2007) 

 

Enligt Nordfält (2007) finns det tre typer av forskning inom butiksatmosfär: (1) forskning där 
atmosfären ses som ett konkurrensmedel, (2) forskning om vilka känslor som påverkar 
köpbeteendet och (3) forskning om vilka komponenter (stimuli) som påverkar kundernas 
känslor. I denna studie kommer vi att fokusera på den sistnämnda forskningstypen. Nordfält 
redogör emellertid för problematiken vid denna typ av forskning och menar att det kan vara 
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svårt att göra ett relevant urval av komponenterna. Vidare hänvisar Nordfält till Kotler, som 
anses vara en av de första att betrakta butiksatmosfär som en strategi för positionering. 

I en studie från 1973 delar Kotler in butiksatmosfären utifrån de mänskliga sinnena 
dimensionerat i följande faktorer: synbara faktorer, hörbara faktorer, doftfaktorer och känselfaktorer. I 
Kotlers studie utesluts smak som en grundläggande faktor, han menar dock att atmosfären 
kan bidra till att aktivera minnet av vissa smaker. I följande avsnitt kommer Kotlers 
tillämpning av de mänskliga sinnena att ligga till underlag för teorier kring butiksatmosfärens 
inverkan vid kundens köpbeslut. Det teoretiska underlaget baseras på diverse utvalda studier 
som presenteras i Nordfälts bok Marknadsföring i butik från 2007 samt ett antal andra 
framstående studier som uppmärksammats inom forskningsområdet. 

3.5.1 Synbara faktorer 

Omkring 80 procent av all information som når hjärnan kommer från synsinnet (Mårtensson 
1994), de synliga delarna av omgivningen kan på så sätt betraktas som den sinnesfaktor som 
påverkar kunden mest under köpbeslutet. De synbara komponenterna utgörs enligt Kotler 
(1973) av butikslayout, skyltning, ljus och färg. 

Butikslayout 

Butikslayouten kan delas in i exteriör och interiör. Exteriören är det första intrycket som 
kunden får av butiken – redan här kan butiken vinna kunders uppmärksamhet genom ett 
lockande skyltfönster eller en tilltalande fasad. Skyltfönstret kan ses som en ”gratis” 
annonsplats där butiken förmedlar sitt koncept och sin image direkt ut till de förbipasserande. 
Enligt en svensk studie uppmärksammas skyltningen av cirka 30 procent av de som passerar 
butiken (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). Inne i butiken har konsumenter tendens att 
röra sig kring butikens yttervarv, såvida den inte styrs av butikens layout (som till exempel på 
IKEA), detta fenomen kallas för väggshopping (Nordfält 2007). Varuexponeringen i butiken är 
av stor vikt för kundernas tålamod, då otydligheter och ologiska placeringar bland hyllorna 
kan leda till irritation. Produkter som placeras längst ut på hyllkanterna och i ögonhöjd 
uppmärksammas mest (Wanger 2002). 

Skyltning 

Skyltning är ett effektivt sätt att kommunicera med kunder. Säljande budskap ökar 
effektiviteten ytterligare och kombinerat med prissänkning ger det bäst effekt. Kundernas 
förtroende till butiken ökar dessutom då skylten innehåller detaljerad information med flera 
säljargument istället för korta enkla budskap (Nordfält 2007). 
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Ljus och färg 

Ljuset påverkar det mänskliga beteendet på två olika sätt, dels genom att påverka graden av 
upprymdhet, dels genom att påverka förmågan att se. I ett experiment utfört av Summers & 
Herbert (2001) testades effekten av att variera belysningen i specialexponeringar. Ur studiens 
resultat kunde man konstatera att ju yngre kunderna var desto mer fångade exponeringen 
deras uppmärksamhet. Färger bidrar till synupplevelsen och ger upphov till olika känslor. 
Tillsammans med ljus och form kan det skapa attraktion och rikta uppmärksamhet till vissa 
detaljer i butiksmiljön (Hultén, Broweus & Van Dijk 2008). Varma färger attraherar ögat och 
får generellt mer uppmärksamhet än kalla färger men stör i beslutsprocessen då kunden lätt 
kan tappa fokus av för mycket intryck. Kalla färger uppskattas generellt mer än varma färger. 
Prisvärdheten och sortimentets relevans gynnas av kalla färger (Nordfält 2007). Bakgrundsfärg 
och ljussättning av butikshyllor påverkar hur kunderna uppfattar produkternas pris och 
kvalitet. Röda färger i bakgrunden ger intryck av låga priser, medan en varm och ljus 
bakgrund ger ett intryck av produkter med god kvalitet (Nordfält, NyTeknik 2007). Röd färg 
har även bevisat ökat kunders benägenhet för impulsshopping, medan kalla färger såsom blå, 
stimulerar kunder vid köp av produkter som kräver större betänketid för utvärdering, så 
kallade hög-engagemangs-produkter (Mossberg 2003). 

3.5.2 Hörbara faktorer 

Baserat på den grundforskning som gjorts om ljud i butiksmiljö har Fraedrich & King (1998) 
utvecklat en teoretisk modell som beskriver ljud med hjälp av tre kategorier (figur 11). Ljudets 
karaktär relaterar till variabler som volym och ton. Fysiologiska variabler relaterar till den 
perceptuella sammansmältningen, såsom ljudets volymbalans mellan båda öronen. 
Demografiska variabler relaterar till bland annat ålder, kön och kulturell bakgrund. Samtliga 
variabler påverkar om ljudet uppfattas positivt eller negativt. 

 

_________________________________ 
Figur 11. Egenskaper hos ljud och mottagare som 
påverkar uppfattning om ljudet (Nordfält 2007) 
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Kunders upprymdhet har visat sig öka i samband med att musikens tempo i butik ökar 
(Kellaris och Kent 1991). Ljudvolym har enligt en studie av Smith & Curnow (1966) visat sig 
ge effekt på hur länge kunden befinner sig i butiken. Hög volym ledde till att kunden befann 
sig kortare tid i butiken, däremot påvisades ingen signifikant skillnad i kundens 
köpbenägenhet. Studien innebar, i sin helhet, att försäljningen per tidsenhet ökade med hjälp 
av den höga musiken. 

3.5.3 Doftfaktorer 

Doft är ett av människans kemiska sinnen. Till skillnad från övriga mänskliga sinnen påverkar 
doften människans hjärna direkt via det limbiska systemet, det emotionella systemet. Men 
även om vi påverkas direkt av dofter är vi inte alltid medvetna om dem. Dofter har en direkt 
kontakt med känslolivet men kan ändå vara svåra att beskriva verbalt, till skillnad från till 
exempel synbara faktorer. Det är också svårare att återkalla en doft i minnet än en bild eller 
melodi. Doftsinnet får ofta hjälp av de andra sinnena att kategoriseras. Exempelvis är det 
enklare att placera citrusdoft till en parfym som är gul (vilket resulterar i kongruens) än en 
parfym som är blå (vilket resulterar i inkongruens) (Nordfält 2007). 

Vid val av doft i butiksmiljö är det viktigt att anpassa doften utifrån den målgrupp man riktar 
sig till (Nordfält 2007). Dofter har oftare effekt på tankar och bearbetning av information än 
på beteende. Effekter förekommer oftare på globala mått (t.ex. att man gillar en produkt) än 
på utvärderande mått (t.ex. att man upplever att produkten har bra kvalitet). Ju mer en doft 
uppskattas desto större påverkan har den på konsumentens humör. En inkongruent doft 
påverkar i regel kundens utvärdering av en produkt negativt, men en kongruent doft inte 
nödvändigtvis behöver påverka en kunds utvärdering positivt (Bone & Ellen 1999). Med stöd 
av detta bör man i regel inte tillsätta inkongruenta dofter i butiken och man bör vara 
medveten om att kongruenta inte nödvändigtvis har någon effekt på kundens köpbeslut. 

I ett experiment utfört av Morrin & Ratneshwar (2000) undersöktes hur dofter påverkade 
inlärningen av nya varumärken. I experimentet fick en försöksgrupp utvärdera nya respektive 
välkända varumärken av rengöringsmedel. 34 välkända respektive åtta nya varumärken 
utvärderades. Hälften av gruppen fick utvärdera varumärkena i ett rum utan tillsatt doft 
medan den andra hälften fick utvärdera varumärkena i ett rum som doftade pelargon. 
Resultaten påvisade att den försöksgrupp som stimulerades av pelargondoften i rummet 
mindes fler av de nya märkena (8.7 procent), medan den andra gruppen mindes färre (1.6 
procent). Forskarna kunde därmed påvisa att dofter kan hjälpa minnet att aktivera 
associationer till vissa varumärken. 
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3.5.4 Känselfaktorer 

Känselfaktorer är ett av de sinnen som Kotler menar har en inverkan på kundens köpprocess. 
En framstående studie har påvisat att om kunden känner på en produkt kommer den att få en 
bättre kännedom om produktens egenskaper vilket ökar chansen till impulsköp. Denna studie 
genomfördes av Pecks och Childers 2006. I första experimentet uppmanade butiken kunderna 
att känna på produkterna med hjälp av en skylt med texten ”Känn fräschheten”. I det andra 
experimentet togs skylten bort och vid det tillfället kände färre kunder på produkterna. Enligt 
forskarna resulterade experimentet i fler impulsköp då kunderna kände på produkterna. 

3.6 Teorisyntes 

Detta kapitel har redogjort för kommunikationsprocessens fundamentala delar, allt från 
starten vid företagets kommunikationsstrategier till målet med kommunikationen då 
konsumenten fattar ett beslut i butiken. För att få en överskådlig bild och förstå hur teorierna 
är sammanhängande har vi sammansatt en modell (figur 12) som kopplar ihop följande 
teorier: sambandet mellan varumärkets identitet och image, kommunikationsprocessen, 
AIDA-modellen (mikromodell för konsumentrespons) och köpprocessen. Modellen visar även 
var strategierna för marknadskommunikation och butiksatmosfär kommer in.  

Varumärkets image uppstår då budskapet når konsumenten vid avkodningen. Brus som kan 
påverka kommunikationsprocessen är bland annat konkurrerande verksamheters sända 
signaler, identitetsglapp och att budskapet uppmärksammas selektivt. 

Mikromodellernas psykologiska steg överrensstämmer med kommunikationsprocessens 
stadier: avkodning, mottagare och respons. I enlighet med AIDA-modellen väcks 
uppmärksamhet då budskapet avkodas av konsumenten, därefter uppstår ett intresse och ett 
begär hos konsumenten (mottagaren) inom det affektiva stadiet. Slutligen sker en handling, en 
form av respons, inom stadiet för konsumentens beteende. 

Strategin för butiksatmosfären kan ses som en form av kommunikationsstrategi som kodas till 
budskapssignaler (motsvarande komponenter i butiksatmosfären). När konsumenten går in i 
butiken kan de tre stadierna i mikromodellen för konsumentrespons (AIDA-modellen) på 
liknande sätt tillämpas med S-O-R-modellen. På det kognitiva stadiet stimuleras konsumenten 
av olika intryck i butiken. På det affektiva stadiet väcks konsumentens känslor. Vid 
beteendestadiet ger konsumenten respons i form av ett närmande eller ett undvikande av köp. 
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_________________________________________________________________________ 
Figur 12. En övergripande modell av några av studiens grundläggande teorier och hur de är sammanhängande. 
Modellen visar hur sambandet mellan varumärkets identitet och image (Kapferer 2004), AIDA-modellen (Fill 
2002) och köpprocessen (Kotler et al. 2009) kan appliceras i kommunikationsprocessen (Kotler & Keller 2009). 
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METOD 
Kapitel 4 

För denna fallstudie tillämpas semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Frågorna 
har öppna svarsmöjligheter och ger informanterna chans att utveckla varje svar djupgående 
utifrån egna erfarenheter. En redogörelse för val av metod, studiens genomförande, 
metodkritik samt tolkning av det empiriska materialet följer i detta kapitel. 

4.1 Val av metod 

Studiens frågeställning avser vilka strategier ett företag bakom ett specifikt varumärke har för 
att kommunicera med sin målmarknad, frågan ska betraktas utifrån företagets perspektiv i 
form av en fallstudie. Fallstudier är en empirisk forskningsmetod där man fokuserar på 
företeelser i ett mer djupgående och detaljerat perspektiv (Johannessen & Tufte 2003). En 
kvalitativ ansats i form av intervjuer anser vi utgöra en lämplig metod för detta ändamål. 
Teoretiskt sett skulle det även gå att operationalisera studieområdet till mätbara värden med 
en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning, detta utelämnar dock möjligheten att 
informanten själv kan påverka studiens riktning och faktiska djup. En öppen intervju 
möjliggör dessutom för mer kvalitativa svar och ger utrymme för följdfrågor. Intervju har sin 
utgångspunkt i förståelsen, där informanternas åsikter, värderingar och erfarenheter av ett 
fenomen står i fokus (Kvale 1997). Kontexten utformas på en empatisk nivå. 

För denna studie tillämpades en semistrukturerad intervju, vilket innebar att vi hade förberett 
ett antal öppna frågor i en intervjuguide, men också hade möjligheten att omstrukturera och 
lägga till frågor vid nya uppslag som uppstod i samband med informanternas svar (Olsson 
2008). Intervjuerna skedde med fyra personer som arbetar på Hollister. Urvalet genomfördes 
med hänsyn till personens arbetsposition med strävan efter en representativ mångfald inom 
företaget. Eftersom företaget upprätthåller en strikt policy gällande de anställdas uttalanden 
kring verksamheten ordnades en intervju med den regionala distriktschefen som har tillstånd 
att yttra sig om företaget och som dessutom bör ha god kännedom om dess kommunikation 
med marknaden. Därutöver valde vi även att intervjua två butiksanställda samt en person i 
ledningsgruppen för att kunna kontrollera hur väl informanternas svar överrensstämde med 
distriktschefen, och även med varandra. 

Samtliga informanter utöver distriktschefen kommer att hållas anonyma för att värna om 
deras personliga integritet. 
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4.2 Metodkritik 

Vid kvalitativa undersökningar bör man sträva efter en överfarbarhet, vilket utgår från 
studieresultatets generalisering i ett forskningssammanhang (Johannessen & Tufte 2003). 
Detta tog vi hänsyn till genom att utföra ett flertal intervjuer med personer på olika positioner 
inom företaget, för att på så sätt kunna kontrollera huruvida distriktschefens svar 
överensstämde med svar från övriga informanter. På grund av den policy som råder inom 
företaget var det svårt att få tillgång till fler intervjuer, vilket hade varit önskvärt för att 
förbättra studiens överförbarhet ytterligare. 

4.3 Författarnas relation till företaget 

Nämnvärt i detta studiesammanhang är att vår relation till företaget har varit av stor betydelse 
för att få möjlighet att genomföra intervjuerna. Eftersom en av oss är deltidsanställd på 
Hollister har vi fått god access till företaget, trots den strikta policyn gällande de anställdas 
uttalanden. Relationen har på så sätt varit en nyckeltillgång för oss för att få insikt i företaget 
och utan denna hade förmodligen inte en kvalitativ studie i företagsperspektiv gett oss samma 
substans till empirin. 

4.4 Genomförande 

Intervjun med distriktschefen ägde rum den 14 december kl. 11-12 i Stockholm. Under 
intervjun ställdes förberedda frågor ur en intervjuguide samt följdfrågor som uppstod under 
samtalets gång. Intervjun spelades in med godkännande av distriktschefen. Intervjuerna med 
de tre resterande informanterna skedde på liknande sätt men redovisas inte mer ingående på 
grund av deras anonymitet i studien. 

4.5 Tolkning av empiri 

Intervjuerna sammanställdes digitalt samma dag som de genomfördes. Inspelningarna från 
intervjuerna lyssnades igenom noggrant. Informanternas uttalanden har omformulerats och 
modifierats något för att underlätta redovisningen av resultatet. Materialet har skickats till 
informanterna för ett godkännande innan publicering, detta för att undvika felaktiga 
tolkningar. Störst vikt har lagts vid intervjun med distriktschefen, vars svar kommer att utgöra 
den grundläggande delen i redovisningen av resultatet. Övriga intervjuer jämfördes och 
ställdes upp i relation till materialet i intervjun med distriktschefen. 
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ANALYS OCH RESULTAT 
Kapitel 5 

Detta kapitel beskriver varumärket i enlighet med de datanära resultaten ur intervjuerna. 
Därefter följer en analys med förankring till de teoretiska utgångspunkterna ur kapitel 3. 
Resultaten baseras i första hand på intervjun med distriktschefen, men även övriga 
informanters uttalanden presenteras vid relevans. 

5.1 Varumärkets koncept 

Hollisters koncept är globalt standardiserat. Direktiven för samtliga butiker bestäms på en 
centraliserad nivå vid huvudkontoret i Ohio. Huvudkontoret förser varje butik med olika 
företagsdokument som bland annat ställer krav på hur en butik ska se ut och hur personalen 
ska agera under arbetstid. Rachel Kent, distriktschef för Hollister i Sverige, beskriver Hollister 
som ett mycket starkt varumärke vars kommunikationsfokus ligger hos butikerna. 
Varumärkets koncept är förankrat i den kaliforniska surfstilen och butikernas utformning har 
framtagits med anpassning till detta. Enligt distriktschefen ska butikerna vara en rolig plats att 
besöka och dess utformning har en stor inverkan på varumärkets image. 

”I would describe Hollister as a cool and fun place to be. We try to make it cozy. In 
whatever country or city you are in we try it to make you feel that you are in a surf 
shack. We have surfboards, live TV from the California beach and we wear flip-flops.” 

De två butiksanställda som intervjuades beskriver konceptet som ”ungdomligt, amerikanskt 
och nattklubbsinspirerat”. Varumärkesimagen som kommuniceras ska symbolisera en livsstil 
som framförallt förmedlas via inredning och butikens personal. Butikspersonalen bär kläder ur 
Hollisters sortiment och har strikta regler för hur kunderna ska bemötas. För att få arbeta i 
butiken ska man vara en utåtriktad och tillmötesgående person med ett fördelaktigt utseende 
som passar in i Hollisters surftema. Den typiska Hollister-looken definieras som ”naturlig, 
klassisk och sofistikerad”. 

”To reach costumers in the store we hire great looking people that are outgoing and 
sophisticated. We dress them in Hollister clothes, style them before work, we make 
sure that they are fun and friendly.” 

Vidare läggs fokus på upplevelsen då kunden besöker butiken, där butikens atmosfär och 
kommunikationen med butikspersonalen har det största inflytandet. 
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5.2 Butikens atmosfär 

Hollister har en väl genomtänkt strategi kring förmedling av de fyra värdena: syn, doft, känsel 
och ljud. Smak är inget de arbetar med men ingår även tillsammans med de andra värdena i 
vad Hollister kallar för ”the five senses”. Värdena ska prägla butikens atmosfär och samverka 
för att förhöja kundens upplevelse när den besöker butiken. Samtliga butiker är nästintill 
identiska för att kunden ska känna igen sig när den infinner sig i butiken.  

De visuella komponenterna har framförallt gjorts med beaktning till fasad, butikslayout, 
belysning, personalens styling och sortimentets exponering. Butikens exteriör skiljer sig från 
det traditionella upplägget med butiksskylt och skyltfönster, i det att har Hollister utformat sin 
fasad likt ett surf schack (”surfinghydda”) för att sticka ut bland konkurrerande butiker. Enligt 
en av de butiksanställda är detta en av Hollisters strategier för att väcka intresse hos de 
förbipasserande. Han menar att kunder initialt ”inte förstår vad det är för något” och därför 
blir nyfikna på att gå fram. Under öppningsprocesser och högtider står manliga modeller med 
badshorts, solglasögon och sollotion vid ingången och hälsar kunder välkomna. Butiken har 
två ingångar, en till herravdelningen (Dudes) och en till damavdelningen (Bettys) (figur 13). Mitt 
i butiken finns en lounge som är designat likt ett vardagsrum med fåtöljer, tidningar och en 
kristallkrona i taket. Vid toppen av loungen ligger kassorna. Kläderna är uppradade prydligt 
och välorganiserat i garderober, på bord och bänkar runt om i butiken. Sortimentet har sin 
bestämda placering och ska vikas och läggas upp av personalen enligt angivna direktiv. 
Butikerna är inredda med surfingbrädor och visar realtidsinspelningar från Surf City 
Huntington Beach i Kalifornien på stora väggmonterade TV-skärmar. Butikens belysning är 
mörk och dämpad för att uppnå en ”mysig” känsla, likt den man upplever inne i ett surf 
shack. Varje dag kontrollerar en av cheferna att butiken håller sin visuella standard. 

”We are huge on visual status in the store. Working with the lighting, it’s very dim, we 
have documents that tell you where the light should go on that table or form, it says 
what kind of light it should be and how you aim it. We have documents on the clothes, 
where the clothing will be, how it shall be folded and what the size run is. We let the 
staff know how many bottoms they should button up. We go into detail so every store 
you go to are the same. At least four times a day we make sure that the visual status in 
the store is as it should be.” 

Vid nyetableringar går man enligt en förutbestämd mall för butikslayout med viss anpassning 
till det utrymme som butiken får där den är lokalt placerad. Inga direkta anpassningar görs 
efter region eller kultur. I Sverige finns dock en lag som säger att personalen ska ha rätt till ett 
eget pausrum (breakingroom) så det var Hollister tvungen att ta hänsyn till vid etableringen i 
Stockholm. 

Doften är en viktig komponent i Hollisters butiker. Hollisters egna parfym Socal sprayas på 
kläderna samt ut i lokalen via ett spraysystem som är installerat i taket. Doften går att känna 
redan utanför butiken för att locka in kunder. Socal går även att köpa som parfym i butiken. 



 
Röhrl & Ekberg 

 

 

 
 

 
 37 

Känselkomponenterna gestaltas i Hollisters kläder, som enligt distriktschefen består av oerhört 
mjuka och kvalitativa tyger. 

Hollister anpassar musiken till en tillräckligt hög ljudnivå för att konsumenter ska höra 
musiken när de passerar. Musiken är mycket hög till ljudnivån (80-85 decibel). Musiken utgörs 
av glada och medryckande poplåtar, vilket ska ge ett ungt och modernt intryck riktat till 
Hollisters målgrupp som i första hand motsvarar tjejer och killar från 14-18 år. Andra 
ljudvariabler som Hollister inkluderar i de hörbara värdena är vågorna som hörs från 
realtidsvideon på TV-skärmarna samt de positiva hälsningsfraserna från butikspersonalen. 

 

___________________________________________________________________________ 
Figur 13. Planlösning över Hollister i Gallerian, Stockholm. Ingång till höger. Herrarnas avdelning (Dudes) i röd 

markering, damernas avdelning (Bettys) i grön markering, loungen i lila respektive breakroom i blå markering 

5.3 Butikspersonalen 

Butikspersonalen på Hollister kallas för modeller. Modellerna är av stor betydelse för Hollister 
och kraven på deras utseende och agerande under arbetstid är höga. Vid rekrytering av nya 
modeller handplockar cheferna kandidater selektivt på olika slumpmässiga platser, som till 
exempel vid skolor, events, konserter och på stan. Modellerna som arbetar på Hollister utgörs 
av både unga kvinnor och män, de flesta är i 20-årsåldern. Under arbetstid måste modellerna 
följa en strikt klädkod som innefattar flip-flops, alternativt converse, på fötterna samt kläder ur 
butikens sortiment. Svart är en förbjuden färg. De kvinnliga modellerna får ha naturell make 
up och bära diskreta örhängen, för män är det inte tillåtet. De manliga modellerna måste vara 
nyrakade och får inte ha någon ansiktsbehåring. Synliga tatueringar och piercingar är strängt 
förbjudet. Även direktiv för naglar och nagellack finns samt för modellernas frisyrer. De 



 
Röhrl & Ekberg 

 

 

 
 

 
 38 

kvinnliga modellerna tillåts ha utsläppt hår eller en fläta åt sidan. Männen ska ha enkelt 
stylade frisyrer. Innan varje arbetspass genomgår en av cheferna en snabb inspektion av varje 
modell för att kontrollera att rätt image är uppfylld. 

Modellerna är placerade på olika stationer i butiken där de bemöter kunder med 
standardiserade fraser. Samtliga kunder ska enligt Hollisters policy bli hälsade välkomna när 
de anländer till butiken. Fraserna framförs på engelska, oavsett i vilket land butiken ligger, 
vilket enligt de två butiksanställda som intervjuats ofta förvirrar kunderna i de svenska 
butikerna. 

 
Kund anländer till butik 

 
Kund befinner sig i butik 

 
Kund lämnar butik 

– Hey! What's up? 
– Hey! What's going on? 
– Hey! How is it going? 
– Hi! Welcome to Hollister! 
– Hey guys! What's going on? 

– Let me know if you need anything? 
– Can I help you find your size? 
– What are you looking for today? 
– Do you need help finding anything? 
– My name is _____, let me know if you 
need any help. 

– See ya later! 
– Have a good one! 
– Thaks for coming in! 
– Catch you later! 
– Have a great day! 

Fraserna används i syfte att få kunderna att känna sig välkomna och för att kunden alltid ska 
känna att det finns hjälp att tillgå i butiken. 

5.4 Varumärkets marknadskommunikation 

Ingen reklam används överhuvudtaget för att marknadsföra Hollister. Företaget har inga 
aktiviteter inom direktmarknadsföring, events, sponsring, sales promotion eller personlig 
försäljning. Enligt distriktschefen är personalen i butiken utplacerade för att ge kunderna bra 
service, snarare än att agera personliga shoppingassistenter och smakråd. Även den andra 
chefen föredrar att beskriva de anställda som en funktion för service snarare än som en taktik 
för personlig försäljning. Butikerna har inga rabatter, kuponger eller tävlingar för kunder. 
Vidare förlitar sig Hollister helt på den marknadsföring som sker via butikerna och dess 
anställda. Utifrån den typen av marknadsföring skapas ryktesvågor bland konsumenterna, 
vilket enligt distriktschefen fungerar effektivt för Hollister som är ett så pass starkt varumärke 
och därför kan överleva på det. 

”We have established a very strong brand, has a good image and reputation around 
the world. We are selling jeans and t-shirts, just like anyone else is, and we have a 
kind of image and lifestyle to go behind it, so for us everything is about the people we 
hire. A reason why we have so many staff in the store is that we believe that the staff 
will wear the clothes to school, and that will become a walking advertising for us.” 
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Utöver butiken går även varumärkets sortiment att köpa online via Hollisters hemsida, inga 
andra företag eller samarbetspartners får sälja Hollisters kläder. Företaget har också en sida på 
Facebook, som en person på huvudkontoret i Ohio är ansvarig för. Vidare menar 
distriktschefen att PR och publicitet inte betraktas som någon primär 
marknadsföringsaktivitet. Företaget genomför inga mätningar i hur konsumenter uppfattar 
Hollister eller i hur väl dess image förmedlas, dock menar distriktschefen att de kan se i den 
publicitet som Hollister får via media att imagen associeras med vad man satt upp i företagets 
intentioner om att sända ut till målmarknaden. 

5.5 Analys 

Hollister har riktat in sig på ett koncept som enligt BCM motsvarar ett upplevelsemässigt 
koncept. Varumärkets styrka bygger på den upplevelse kunden får då den besöker eller 
passerar butiken. På samma gång kan även varumärkets koncept ses som symboliskt, då 
kläderna härstammar från ett populärt varumärke som syftar till att representera prestige och 
mervärde. Hollister representerar en livsstil som likt BCMs definition av det symboliska 
konceptet utgår från att associera kunden till en viss grupp, roll eller självbild. Det funktionella 
konceptet kan även anses ha ett samband då kläderna fyller en viss funktion för kunden, men 
denna koppling känns mer långsökt då det sannolikt inte är för klädernas kvalitet som en kund 
söker sig till Hollister. Hollister kan betraktas ha passerat introduktionsfasen i BCM då 
varumärket är väletablerat och fått uppmärksamhet i medier som överensstämmer med den 
image som de har intentioner om att sända ut. Marknaden har således förstått konceptet, vilket 
introduktionsfasen i BCM handlar om. För närvarande kan Hollister betraktas finnas i en 
övergång från utarbetningsfas till befästningsfas. 

Marknadskommunikation är en nödvändig företagsaktivitet för att konsumenter ska få 
information om ett varumärke samt bli övertygade om att köpa dess produkter eller tjänster. 
Hollister lägger inte mycket resurser på konventionell marknadskommunikation utan arbetar 
istället starkt med sin image för att skapa ryktesvågor bland konsumenterna. Ryktesvågorna 
skapas via butikerna och dess anställda. Hollisters marknadsföring har sin utgångspunkt i att 
konsumenter får information via omdömen från oberoende parter, såsom vänner och 
bloggare, vilket ökar förtroendet i de budskap kring varumärket som når konsumenten. Enligt 
Schultz et al. (1993) är denna typ av marknadsföring mycket gynnsam för varumärkeskapitalet 
eftersom den ökar varumärkets kännedom och dess upplevda kvalitet bland konsumenterna. 
Lindquist & Sirgy (2003) menar vidare att detta faktum beror på ett ökat förtroende för 
varumärket, då rekommendationen kommer från en oberoende part. Ryktesspridning har 
enligt distriktschefen visat sig vara en mycket effektiv metod för Hollister. Enligt henne är den 
image som media förknippar med Hollister dessutom i enlighet med varumärkets intentioner 
och kommunikationsprocessen kan därmed anses som lyckad. 



 
Röhrl & Ekberg 

 

 

 
 

 
 40 

En av Hollisters primära aktiviteter för marknadskommunikation kan fastställas som word-of-
mouth. PR och publicitet är även något som Hollister till viss del marknadsför sig via då 
företaget har en sida på Facebook och då det ofta skrivs om varumärket i media. Övriga 
kommunikationsverktyg som nämndes i det teoretiska kapitlet (reklam, sales promotion, 
events, direkt- och interaktiv marknadsföring samt personlig försäljning) anser inte 
distriktschefen utgöra några av Hollisters marknadsföringsaktiviteter. 

5.5.1 Strategier för butikens atmosfär 

Hollister har tagit fram strategier för att locka in konsumenter som passerar deras butiker, det 
är vid butikerna ryktesvågorna har sin begynnelse och således är strategierna mer eller mindre 
avgörande för att en ryktesvåg ska inledas. Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) hävdar 
att butiksskyltning uppmärksammas av cirka 30 procent av de förbipasserande, således 
tenderar en lockande fasad eller ett lockande skyltfönster att vara en gynnsam 
marknadsföringskanal för butiker. Hollister använder sig av synliga komponenter, musik och 
doft för att vinna konsumenternas uppmärksamhet. De synliga komponenterna utgörs av en 
spännande fasad som väcker nyfikenhet hos konsumenten och vid vissa tillfällen även manliga 
modeller med bar överkropp som hälsar förbipasserande välkomna. Det är nyfikenheten som 
skapar intresse hos konsumenten eftersom de initialt inte förstår vad det är för typ av 
verksamhet som finns där inne. Det finns ingen skylt som talar om butikens namn och inga 
skyltfönster som visar upp att det är kläder som säljs inne i butiken. Även hög medryckande 
musik anpassat för målgruppen samt doft av Hollisters egna parfym ska bidra till den image 
som väcker nyfikenhet och en positiv känsla hos den förbipasserande. Att fånga konsumentens 
uppmärksamhet är enligt AIDA-modellen ett grundläggande steg för att senare få 
konsumenten att vilja köpa produkten. Dock måste konsumenten först passera det affektiva 
steget i processen som handlar om att utveckla intresse och begär. Inne i butiken fortsätter 
butiksatmosfären att göra intryck på konsumenten. Om denna sammansättning är lyckad eller 
inte beror på om det stimuli som uppstår hos konsumenten framkallar positiva eller negativa 
känslor. Detta kommer i enlighet med S-O-R-modellen att visa sig genom ett närmande eller 
ett undvikande av köp. 

Det mjuka materialet som Hollisters kläder är gjort av har även en viss betydelse för 
konsumentens upplevelse, då dess kvalitet bidrar till en sinnesupplevelse kring den fysiska 
beröringen. Doften Socal som man sprayat på kläderna stärker associationerna till varumärket 
(Morrin & Ratneshwar 2000). 

Baserat på modellen kring ljudets och mottagarens egenskaper av Freadrich & King (1998) 
kan Hollisters strategier kring musiken beskrivas utifrån de tre samverkande faktorerna. Den 
demografiska faktorn har Hollister tagit hänsyn till genom att anpassa musiken till 
målgruppens preferenser, vilken motsvarar modern popmusik. Den höga volymen kan ses 
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som en variabel för ljudets karaktär men också som en fysiologisk variabel, då de övervägt att 
musiken ska höras redan utanför butiken. Hög volym har tidigare påvisats leda till att kunder 
befinner sig kortare tid i butiken, vilket har en positiv påverkan i försäljning per tidsenhet 
(Smith & Curnow 1966). Distriktschefens förklaring till den höga musiken var dock att den 
skulle höras utifrån. Detta tillsammans med att de två anställda beskrev Hollisters koncept 
som nattklubbsinspirerat ger därför ett annat motiv till att ha hög musik i butiken, men 
behöver inte nödvändigtvis utesluta motivet bakom en effektiviserad försäljning. 

5.5.2 Strategier för en samordnad image 

Eftersom att Hollister inte använder sig av särskilt många kommunikationsverktyg är det svårt 
att analysera dess strategier kring IMC utifrån de teoretiska utgångspunkterna för studien. 
Word-of-mouth, ryktesvågorna, bör dock stämma överens med den publicitet Hollister får i 
media för att generera fördelarna med en samordnad kommunikation. Vidare vore det 
intressant att analysera den standardisering som Hollister upprätthåller, vilket kan betraktas 
som en strategi för att samordna och stärka budskapen till målmarknaden, vilket har samma 
utgångspunkt som IMC. 

De strikta företagsdirektiven präglar en enhetlig varumärkesimage oavsett i vilken region 
butiken är etablerad. En samordnad marknadskommunikation har enligt Fill (2002) både 
positiva och negativa följder. Fördelar är framförallt att IMC sänker 
kommunikationskostnader, skapar synergieffekter och effektivare kommunikation. Denna 
studie har inte tagit beaktning till företagets ekonomi och kan därmed inte påvisa huruvida 
detta överensstämmer med Hollisters framgång, fördelen kan dock ses som ett argument för 
att standardisering skulle vara en gynnsam strategi hos företaget. 

En nackdel, enligt Fill (2002), är att IMC uppmuntrar till centralisering och formella eller 
byråkratiska förfaranden, vilket visas tydligt i Hollisters organisationsstruktur där alla beslut 
kring butikerna tas vid huvudkontoret. En annan nackdel är att globala varumärken 
begränsas med hänsyn till lokal anpassning samt att arbetsplatsen hos de anställda kräver en 
kulturell förändring. Detta är också något som Hollister uppvisar eftersom de anställda är 
tvungna att använda fraser på engelska, trots att de menar att det skapar förvirring hos 
konsumenter. De engelska fraserna bidrar dock på samma gång till Hollisters samordnade 
image, likaså kan det vara nödvändigt att besluten tas centraliserat för att ha möjlighet att 
samordna och kontrollera imagen, så huruvida dessa nackdelar påverkar försäljningen är svårt 
att göra några antaganden om. 

 

 



 
Röhrl & Ekberg 

 

 

 
 

 
 42 

DISKUSSION 
Kapitel 6 

I detta avslutande kapitel följer en diskussion innefattande slutsatsen kring studiens resultat 
samt egna reflektioner. Kapitlet avslutas med uppslag om vidare forskning inom området samt 
källkritik. 

6.1 Studiens slutsats 

Målsättningen med denna studie var att beskriva hur ett företag bakom ett väletablerat 
varumärke inom modebranschen strategiskt valt att kommunicera med sin målmarknad. 
Marknadskommunikation redogjordes i problemformuleringen som en viktig komponent till 
varumärkesbyggande. De tre ledande frågeställningarna för studien eftersökte strategierna för 
företagets marknadskommunikation och för butikernas miljö. Fyra intervjuer med två chefer 
respektive två butiksanställda på företaget har genererat kvalitativ data som ställts upp i 
relation till varandra och analyserats utifrån studiens teoretiska referensram.  

Resultatet visar att studiens undersökningsenhet, Hollister, valt att inte använda sig av 
konventionell marknadsföring. Istället förlitar sig varumärket helt på den ryktesspridning, 
word-of-mouth, som uppstår till följd av den starka image som varumärket eftersträvar. Detta 
sker framförallt genom att butikerna och dess anställda väcker uppmärksamhet och skapar 
ryktesvågor bland konsumenter, men också till viss del via mediapublicitet. Enligt den 
forskning som studien refererar till styrks att denna typ av marknadsföring är mycket effektiv 
och gynnsam för varumärkeskapitalet. 

Varumärkets image är väl genomarbetad och har ett starkt inflytande på butiksmiljön. 
Hollister har anpassat sina butikers utformning till stor del utifrån de mänskliga sinnena syn, 
hörsel, lukt och känsel för att bygga upp en atmosfär som är förenlig med varumärkets 
koncept. Detta görs i praktiken genom att anpassa designen kring butikens exteriör och 
interiör, genom att spela musik anpassat för målgruppen, genom att tillsätta dofter som ökar 
associationerna till varumärket samt genom att sälja kläder i ett material som ska generera en 
positiv känsla. Att shoppa på Hollister är en homogen upplevelse där man använder alla sina 
sinnen för att uppleva något när man handlar. Kopplingen till varumärket förstärks av de 
samverkande faktorerna i butiksatmosfären. Vidare utgör butikspersonalen en väsentlig roll i 
Hollisters kommunikation med kunderna och för att stärka varumärkesimagen, därför sätts 
högra krav på de anställda gällande både utseende och agerande. Sammantaget strävar 
Hollister efter att skapa en bild som kan förknippas med ett surf shack i Kalifornen, vilket 
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relaterar till varumärkets ursprung. Konceptet är både upplevelsebaserat och symboliskt enligt 
ramverket Brand Concept Management (BCM).  

Hollister upprätthåller en standardisering som strikt styrs och kontrolleras på en centraliserad 
nivå. Imagen är Hollisters viktigaste verktyg för att attrahera konsumenter och 
standardiseringen är därför en viktig strategi för att företaget ska kunna sända ut en stark och 
samordnad image till målmarknaden via word-of-mouth. Forskning som studien refererar till i 
inledningskapitlet (och mer djupgående i teorikapitlet) hade påvisat synergieffekter med en 
samordnad kommunikation. Synergieffekterna i detta sammanhang beror till stor del på den 
utpräglade och samordnade image som företaget upprätthåller via strikt standardisering, vilket 
indirekt styrker slutsatserna ur de tidigare forskningsresultaten. 

6.2 Egna reflektioner 

Hollisters koncept riktar sig främst till ungdomar i ålderspannet 14-18 år, en relativt liten 
målgrupp. Tjejer och killar i denna ålder är dock relativt påverkbara och Hollisters 
upplevelsemässiga koncept torde därför vara en effektiv försäljningsstrategi. Det symboliska 
värdet som relaterar till kundens självbild och identitet gör det lättare för att få kunder att 
stanna kvar, trots att de blir äldre och kanske tröttnar på upplevelsekonceptet. 

Word-of-mouth kan uppfattas som ett mycket kostnadseffektivt verktyg för marknadsföring i 
jämförelse med konventionell marknadsföring som reklam, sales promotion och sponsring, 
vilka normalt kräver stora ekonomiska resurser. Man bör dock ha i åtanke att den image som 
Hollister eftersträvar även kräver stora resurser, både ekonomiskt och i tidsplanering. Detta 
gäller till exempel butikens designkomponenter, såsom den dekorerade fasaden och den 
ombyggnad som sannolikt behöver göras i lokalen vid nyetableringar. Eftersom konceptet är 
standardiserat görs dessutom inga ekonomiska anpassningar. Det torde finnas en risk i att 
enbart förlita sig på ett enda kommunikationsverktyg. Ryktesspridning är ett sådant verktyg 
som till stor del inte går att kontrollera eftersom att makten ligger hos allmänhetens 
uppfattning. Företaget kan styra över den image som de själva sänder ut men i 
kommunikationsprocessen finns även externa faktorer, konkurrerande verksamheter och brus, 
som kan störa varumärkesimagen. Detta redogjorde Kapferer (2004) för i sin modell i 
sambandet mellan varumärkets identitet och image. Bruset ingår även i 
kommunikationsmodellen. Möjliga hot för Hollister kan bland annat utgöras av imiterande 
verksamheter, förändring i marknadens trender och faktorer som på något sätt hindrar 
Hollister att nå ut med sin image till konsumenterna. Ett tänkbart exempel på när en sådan 
svårighet skulle kunna uppstå är om Hollister skulle etablera sig i ett land där religion, kultur 
eller lagar förbjuder delar av butikens koncept (t.ex. manliga modeller med bar överkropp). 
Vidare är ryktesspridning också ett riskabelt verktyg eftersom det kan ge upphov till word-of-
mouse, rykten av negativ karaktär. Negativ mediapublicitet och elakartade rykten kan skapa 
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negativa associationer. Konkurrenter kan ta till ojusta metoder och sprida falska rykten om 
varumärket till egen fördel, vilket skapar en förvrängning av budskapet hos konsumenten. 

Mediapublicitet fungerar som en feedbackkanal för Hollister då det ger en viss indikation på 
hur varumärkets image uppfattas av allmänheten. Enligt intervjuerna med de två cheferna 
ansågs dock inte PR och publicitet vara någon väsentlig marknadsföringsaktivitet för Hollister. 
Vi vill dock påstå att även mediapubliciteten medverkar till word-of-mouth och spridning av 
varumärkets image. Intressant i sammanhanget är dock att publiciteten många gånger har ett 
negativt budskap, som till exempel i samband med företagets diskriminering i personalpolicyn 
(se 2.3), ändå fortsätter Hollister expandera och göra framgång på marknaden. Detta fenomen 
kan vara ett intressant uppslag till vidare forskning i ämnet med inriktning på företaget. 

6.3 Vidare forskning 

Då denna uppsats har avgränsat sig till ett företagsperspektiv skulle en studie kunna fokusera 
på kundens perspektiv och undersöka hur väl budskapen förmedlas till målmarknaden via 
word-of-mouth och butikens kommunikationsstrategier. Detta skulle till exempel kunna ske 
via en kvantitativ studie med enkäter som ställer upp statistik i relation till de kvalitativa 
resultat som denna studie bidragit med. Intressant vore även att undersöka konkurrerande 
verksamheter inom modebranschen för att analysera likheter och skillnader mellan företagens 
kommunikation och framgång. 

Ett annat område som vi under uppsatsens arbete upptäckte inte var så väl utforskat var 
studier inom butiksatmosfär, vilket är ett område som enligt denna studies slutsatser kan 
härleda viktiga strategier för att kommunicera med målmarknaden.  

6.4 Källkritik 

Vi fick uppfattningen att samtliga informanter som deltog i studien utgjorde ett representativt 
urval och att de svarade på intervjufrågorna utifrån den information de hade. Dock bör man 
beakta att företaget har en strikt policy som styrs från huvudkontoret, vilket innebär att 
informanterna kan ha undanhållit information som hade varit värdefull för studien. 
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