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Sammanfattning 
 
Kurs: 2FE77E, Företagsekonomi III, Marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 hp 

Titel: Tillbaka till rötterna – en fallstudie av ett etablerat detaljhandelsföretag 

Författare: Sofie Cederholm, Linn Gustafsson 

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Examinator: Christine Tidåsen 

 

Bakgrund: Hårdare konkurrens och e-handelns uppkomst har förändrat näringsidkares 

förutsättningar.  Fysiska butiker står än idag för största delen av detaljhandelns försäljning, men 

e-handeln förutspås öka. För att överleva på en så konkurrenskraftig marknad måste ett 

varumärke skilja sig från mängden. Det kan av företag krävas att ompositionera sitt varumärke 

för att bli starkare, återta förlorade marknadsandelar eller inverka på konsumenters bild av det. 

 

Frågeställning: Hur kan ett företag använda sig av sin varumärkesidentitet vid 

ompositionering? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur ett detaljhandelsföretag kan utföra en 

ompositionering av sitt varumärke utifrån sin varumärkesidentitet. 

 

Metod: Uppsatsen har utförts genom en kvalitativ forskningsmetod, med ett hermeneutistiskt 

synsätt. Uppsatsen har antagit en induktiv forskningsansats med deduktiva inslag. Empiri är 

hämtat från semistrukturerade intervjuer som genomförts med ett utvalt fallföretag. 

 

Slutsats: Varumärkesidentitet är en central del i processer som innefattar ompositionering. Det 

är av vikt att beakta att ompositionering inte alltid handlar om att utveckla någonting nytt, utan 

det kan vara lika effektiv att fokusera på de fördelar som företaget redan besitter. 

Repositionering är den strategi som bör tillämpas när ett företag vill använda sin 

varumärkesidentitet. 
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Abstract 
 

Course: 2FE77E, Business Administration III, Marketing, Degree Project (Bachelor), 15 

credits 

Title: Back to the roots - a case study of an established retailer 

Author: Sofie Cederholm, Linn Gustafsson 

Supervisor: MaxMikael Wilde Björling 

Examiner: Christine Tidåsen 

 

Background: Closer competition and the emergence of e-commerce have changed the 

conditions of the trader. Physical stores today account for the majority of retail sales, but e-

commerce is forecast to increase. To survive in such a competitive market, a brand must be 

different from the amount. It may be necessary for companies to reposition their brand to 

become stronger, recover lost market shares or affect the consumers image of it. 

 

Research question: How can a company use its brand identity when repositioning? 

 

Purpose: The purpose of the study has been to investigate how a retailer can make a reposition 

of its brand based on its brand identity. 

 

Method: The study has been conducted through a qualitative research method, with a 

hermeneutical approach. The study has adopted an inductive research effort with deductive 

elements. Empiricism is derived from semi-structured interviews conducted with a selected 

business case. 

 

Conclusion: Brand identity is a key part of processes that involve repositioning. It is important 

to note that repositioning is not always about developing something new, it can be as effective 

to focus on the benefits that the company already possesses. Repositioning is the strategy that 

can be applied when a company wants to use its brand identity. 

 

Keywords: Positioning, brand identity, repositioning, brand image 
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1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs studiens bakgrund som etablerar sig i digitaliseringens utveckling, 

ompositionering och varumärkesidentitet. Vidare introduceras problemdiskussionen vilken 

leder fram till problemformuleringen, som i sin tur övergår till studiens frågeställning och dess 

syfte. Sist förklaras eventuella avgränsningar, begrepp och vilken målgrupp studien är ämnad 

för. 

 

1.1 Bakgrund 

En rapport från svensk handel visar att digitaliseringen och e-handeln har ändrat 

förutsättningarna för näringsidkare (HUI Research, 2017). Handeln i fysiska butiker har i takt 

med att e-handelns framväxt minskat. Men fysiska butiker står fortfarande för den övervägande 

totala försäljningen. I rapporten förutspås det att större företag blir mest påverkade av dessa nya 

förutsättningar. Att e-handeln kommer att öka, större konkurrens uppkommer, färre fysiska 

butiker, vilket medför färre anställda. Resultaten av rapporten visar att affärsmodeller och 

butikskoncept kommer behöva uppdateras för att hålla sig kvar på en konkurrenskraftig 

marknad. Resultaten visar likaså att priserna pressas nedåt i takt med ökad konkurrens och att 

det troligtvis är på grund av import från nya intressenter. 

 

För att klara sig på den konkurrenskraftiga marknaden krävs det att varumärket sticker ut från 

mängden och att konsumenter kommer ihåg det (expertvalet.se, 2017). Ett varumärke 

representerar många aspekter, det är vad konsumenter associerar när de hör dess namn. Det kan 

vara både fysiska och emotionella associationer, alltifrån produkter, personer, värderingar och 

rykten. Det gäller att skapa ett varumärke som utmärker sig, som tilltalar och har en innebörd 

för att bli framgångsrikt på lång sikt.   

 

Många företag är inte medvetna om att de bör tillämpa en strategi (VanAuken, 2016). Det finns 

flertalet orsaker till att ett företag behöver ompositionera sitt varumärke. Dessa orsaker kan vara 

att bilden konsumenten har av varumärket är otydlig eller förvirrande. Alternativt att 

varumärket inte bygger något emotionellt band till sin målgrupp, inte längre unikt, samt att nya 

konkurrenter har uppkommit. Vikten av att ligga i framkant, vara innovativ och uppdatera sitt 

varumärke är stor vid särskiljning gentemot konkurrenter (Pollack, 2008). Därav är 

ompositionering ett verktyg för att kommunicera varumärkets fördelar till omvärlden. 
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1.2 Problemdiskussion 

I den konkurrenskraftiga marknad som präglar handeln idag, är det svårare för företag och 

varumärken att särskilja sig från sina konkurrenter (Kotler, Armstrong, Parment, 2011). En 

föränderlig omvärld kräver att företag ompositionerar varumärket för att kunna göra det 

starkare, genom att förändra de tidigare associationer som varumärket förknippats med (Melin, 

1997). Det finns ett flertal olika positioneringsstrategier (Blankson & Crawford, 2011; Kotler 

et al, 2011), men ingen som fungerar för evigt (Kotler et al, 2011). Företag kan därmed utveckla 

och ompositionera sitt varumärke för att uppnå större framgång, vilket kan leda till mer 

stabilitet. Keller, Apéria, Georgson, (2012) definierar varumärkespositionering som processen 

av det företaget vill erbjuda sina kunder, samt skapa en speciell plats i deras medvetande. Målet 

är att hitta varumärket i konsumentens sinne så att den potentiella fördelen med varumärket 

maximeras.  

 

Positionering grundar sig på att övertyga konsumenterna om vad varumärkets fördelar är i 

förhållande till konkurrenter, vad som skiljer dem åt och vad som gör dem speciella. Ibland kan 

även en bra utformad varumärkesstrategi fallera, det kan bero på att kundens smak och 

preferenser förändras, en uppkomst av nya konkurrenter, ny teknologi eller att samhället 

utvecklas (Keller et al, 2012). Den fundamentala metoden för ompositionering handlar inte om 

att producera något nytt och eget, utan att hantera vad som redan finns i kundens medvetande 

(Ries & Trout, 1981; Schultz, 2016). Positionering ska inte förväxlas med produkt 

positionering, eftersom positionering syftar på hur du kan placera produkter i konsumentens 

tankar, hur du hanterar dem och gör dig hörd. Det som marknadsförare dock måste vara 

observanta på när det gäller ompositionering av varumärken, är att identiteten inte sviktar 

(Kapferer, 2012). Denna svårighet beskrivs genom begreppet identitet och förändring. 

  

Begreppet identitet och förändring beskrivs som processen av att ett varumärke hela tiden måste 

vara i rörelse (Kapferer, 2012). Viktigt för marknadsförare är att varumärket ska sträva mot nya 

marknader och segment, för att på så sätt ligga steget före sina konkurrenter. För att kunna 

hantera ett varumärke är varumärkesidentitet ett centralt begrepp, som syftar på dess 

personlighet, kärnvärden, unikhet och själ (Kapferer, 2012). Varumärkesidentitet har långsamt 

erhållit global igenkänning och är  ett av de mest använda marknadsföringsstrategierna 

(Ghodeswar, 2008). En modell som förtydligar kommunikationen mellan varumärke och dess 

intressenter är identitetsprisman. Modellen består av sex sidor som tillsammans definierar 

varumärkesidentiteten. Hur kunderna sedan uppfattar varumärket benämns som 



3 
 

varumärkesimage, hur varumärket gestaltas utåt (Keller et al, 2012). Varumärkesimage är till 

stor del ett personligt och perceptuellt fenomen som bildas genom konsumentens tolkning, vare 

sig det är motiverat eller emotionellt (Dobni & Zinkhan, 1990). Är sidorna i identitetsprisman 

i koherens med varandra kan halo-effekt uppstå. Vilket innebär att den bild som företaget vill 

förmedla till konsumenten uppfattas och tolkas på önskat vis.  

  

Oavsett hur starkt ett varumärke är finns risken för misslyckande i svåra tider, vissa varumärken 

försvinner helt från marknaden och andra gör come-back genom ompositionering (Kapferer, 

2012). Genom positioneringsstrategier kan företag förmedla en metodisk och värdefull 

varumärkesimage. Även ett varumärke vars varumärkesimage har blivit framgångsrik, kan 

avfärdas om varumärkets koncept upphör att värderas av kunden. Konceptet sätter därmed en 

gräns på livslängden för ett varumärke. Varumärkesidentitet är stommen för positionering, det 

är därmed av stor vikt att varumärkesidentitet och varumärkesimage är i koherens för att 

uppfattas på rätt vis (Kapferer, 2012). Keller et al (2012) påvisar svårigheten med att bevara ett 

varumärke är centralt på marknaden. Indiska är ett av de svenska detaljhandelsföretag som blivit 

påminda om denna svårighet (allabolag.se, 2018).  

 

Svenska detaljhandelskedjan Indiska har sedan 2016 genomgått två stycken rekonstruktioner. 

Statistik från allabolag.se (2018) visar att det har gått sämre för företaget sedan 2015. 

Soliditeten har gått från +27,70% till - 64,08% på två år, även resultatet tyder på Indiskas 

nedgång, där de 2017 gick med förlust på 46 252 kronor. I Januari 2016 rekryterades David 

Rönnberg som extern VD hos företaget, efter ett tufft 2015, med en förlust på 70 miljoner 

kronor (Lindholm, 2016). Den första rekonstruktionen resulterade i att åtta butiker avvecklades 

och således att antalet anställda minskat (Alm, 2017). I en artikel från ehandel.se (2017) framgår 

det att Indiska under 2016 satsat på en ny e-handel och större framgång med marknadsföring 

via Instagram, men att detta inte förbättrat situationen. Företaget begär därmed ytterligare en 

rekonstruktion, denna gång med nya VD:n Karin Lindahl i spetsen (Allhorn, 2017). Karin 

Lindahl beskriver sin nya strategi som att: “bygga vidare på Indiskas arv och fullfölja arbetet 

med att banta företagets kostnadskostym”.  

 

Indiskas nya VD Karin Lindahl vill vända företagets utveckling, då hon hävdar att ge upp inte 

är något alternativ. Indiska står inför en omfattande ompositionering av sitt varumärke. I och 

med att Indiska har genomgått rekonstruktioner meddelar företagets e-handelschef Anneli 

Furustad att de satsar på att komma närmare sina kunder för att bygga djupare relationer 
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market.se (2018a). I en artikel från breakit.se (2018), underrättar företagets VD att hon satsar 

på att dubbla Indiskas e-handels total genom tredjeparts sajter såsom Amazon eller Zalando. 

Nya VD:n Karin Lindahl ser positivt på den nya rekonstruktionen och menar på att Indiska, till 

skillnad från förra gången har en stabil ledningsgrupp och en fungerande e-handel. Vidare 

information om Indiskas historia finns i bilaga (bilaga 1).    

 

1.3 Problemformulering 

Som Kotler et al. (2011) antyder förändras marknaden snabbt och nya trender skapas, detta 

kräver att företag ligger i framkant för att inte glömmas bort. Handeln kräver att företag hittar 

strategier för att kunna särskilja sig gentemot konkurrenter (Blankson & Crawford, 2011; Keller 

et al, 2012). Vid större eller mindre förändringar, står företag inför en utmaning i att behålla sin 

varumärkesidentitet (Kapferer, 2012). Vikten av ett varumärkets värderingar, grundläggande 

betydelse och uttryck är centrala. Därav har uppsatsens syfte och frågeställning en relevans. 

 

1.3.1 Frågeställning 

Hur kan ett företag använda sig av sin varumärkesidentitet vid ompositionering?  

  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur ett detaljhandelsföretag kan utföra en 

ompositionering av sitt varumärke utifrån sin varumärkesidentitet. 

  

1.4.1 Teoretiskt perspektiv 

Ur ett teoretiskt perspektiv kommer denna uppsats bidra till ytterligare förståelse för hur 

svenska detaljhandelsföretag kan gå tillväga vid ompositionering av sitt varumärke. Vilka 

strategier som anses användbara. Tidigare forskning har utförts inom ämnet, men inte där ett 

specifikt fallföretag granskats, som i samtid med uppsatsens utförande, är under 

ompositionering. Studier har utförts med fallföretag som lyckats ompositionera sitt varumärke, 

men ingen där fallföretaget fortfarande är i processen. Uppsatsen ger en tydligare teoretisk bild 

av vilka åtgärder som kan beaktas vid ompositionering av ett varumärke som är verksamt idag. 

Eftersom marknaden ständigt förändras är det av relevans att denna uppsats behandlar ett 

nuvarande problem.  

  

1.4.2 Praktiskt perspektiv 

Som Kotler et al. (2011) påvisar präglas detaljhandeln idag av hård konkurrens, vilket styrker 

argumentet om ompositionering av varumärken. Denna uppsats är från ett praktiskt perspektiv 
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relevant för alla svenska detaljhandelsföretag som befinner sig i en situation där 

ompositionering av varumärket är aktuellt. Denna åtgärd är nödvändig för varumärkets 

överlevnad på marknaden. Empirin som baseras på ett fallföretag styrker trovärdigheten och 

relevansen av uppsatsen, av den orsaken att företag i en liknande situation kan ta del av de 

resultat som presenteras.  

  

1.5 Avgränsningar 

I samband med undersökningen har vissa avgränsningar utförts för att kunna komma närmare 

det aktuella huvudsyftet med uppsatsen. Uppsatsen har utgått ifrån den marknadssituation som 

finns på den svenska marknaden. Ett fallföretag har analyserats för att få en djupare förståelse 

för hur ompositionering kan gå till för ett etablerat varumärke. Uppsatsen har begränsats till det 

faktum att den utgår från Indiskas svenska marknad, eftersom företaget styrs av en ledning som 

är aktiva i Svergie. En ytterligare avgränsning som gjorts är att fallföretaget endast har 

analyserats ur ett företagsperspektiv, det vill säga att det inte gjorts någon undersökning genom 

konsumentens medverkan. 

  

1.6 Målgrupp 

Flertalet begrepp som förekommer i uppsatsen har ursprung i det engelska språket, de flesta har 

översatts till svenska. Däremot har begrepp som får en annan betydelse när de översätts, behålls 

på engelska. Denna uppsats riktar sig till studenter, forskare, företag och dess anställda som 

jobbar med företagsekonomi. Grundläggande begrepp för denna uppsats förklaras nedan, för 

yttlerigare förståelse.  

 

1.7 Förklaring av begrepp 

Ompositionering - Ompositionering av ett varumärke syftar på processen med att förändra de 

associationer kunder har om ett varumärke. Denna förändring kan innefatta nya löften, ny 

varumärkesidentitet eller förstärkning av den befintliga identiteten. 

 

Repositionering - Repositionering innebär att företaget går tillbaka till sina äldre strategier och 

till sin ursprungsidé (Keller et al, 2012). Ibland måste varumärken gå tillbaka till sina rötter och 

återta bortglömda källor till framgång. 

 

Varumärkesidentitet - Hur företaget vill att kunderna uppfattar dem, varumärkets personlighet 

och själ.  
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Varumärkesimage - Konsumentens bild av företagets “personlighet”, hur kunden uppfattar 

varumärket.  
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2 Metod 
Kommande kapitel betonar hur studien genomförts, samt vilka metoder som applicerats för att 

komma fram till resultat och slutsats. Val av metod diskuteras och skildras gentemot uppsatsen. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Uppsatsen grundar sig på att tolka insamlad empiri och teori, därmed har en hermeneutistiskt 

synsätt använts. Hermeneutik är förståelsen av beteende, en förståelse av människors 

handlingar (Widerberg, 2002; Bryman & Bell, 2013). Grunden för hermeneutik baseras på 

analys av texter och att samtidigt försöka få fram dess mening utifrån det valda perspektivet 

som använts i forskningen (Bryman & Bell, 2013). Det kan exempelvis vara en kvalitativ 

dataanalys, vilket även denna uppsats tar sin grund i.  

 

Val av vetenskapligt synsätt grundar sig i att få en förståelse och tolkning för hur företagets 

handlingar, samt vilka åtgärder som kan utföras genom ompositionering. Därmed har det 

hermenuitistiska synsättet tillämpats. Genom den teoretiska referensramen och nyttjad metod, 

har en förståelse för sociala handlingar försökt uppnås. Uppsatsen baserar sig i att kunna tolka 

respondenternas svar, samt deras kroppspråk. Vilket förtydligar val av det hermenuitistiska 

synsättet, att tolka deras väreringar av ompositionering av ett varumärke utifrån 

varmmärkesidentitet.  

  

2.2 Forskningsansats 

Uppsatsens har antagit en induktiv forskningsansats med deduktiva inslag. Bryman och Bell 

(2013), benämner induktiv ansats som en process där generaliserbara slutsatser antas med stöd 

av exempelvis observationer eller intervjuer.  Eneroth (1987) förklarar att induktiv ansats tar 

sin grund i verklighten,  vilket påvisar att det första steget blir en avgränsning till den. 

Utförandet av en induktiv forskning baseras på en problemformulering, där forskningsobjekt 

och personer sedan selekteras till genomförandet av forskningen (Bryman & Bell, 2013). En 

deduktiv ansats baseras på tidigare, befintlig forskning och teorier som strävar efter att bevisa 

en anknytning i praktiken.  

 

Valet av ansats baseras på generaliseringen av de intervjuer som utförts med fallföretaget. 

Intervjufrågorna grundar sig på de teorier som varit relevanta för syftet. Resultatet visar en 

generell bild av problemet, där tidigare teorier anknyts till ett verkligt fall. Eftersom fallstudien 

grundar sig på verkliga händelser och ett aktuellt problem är induktiv ansats ett givet verktyg 
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för att generalisera respondenternas svar.  Att uppsatsens forskningsansats består av deduktiva 

inslag, är av anledningen att intervjufrågorna grundas på befintliga teorier om ämnet. Enligt 

Eneroth (1984) är deduktiv ansats anpassad för kvantitativ forskning och helt oanvändbar för 

kvalitativ metod. Antydan till deduktiva inslag baseras på att intervjufrågorna utifrån den 

teoretiska referensramen. Vilket påvisar att Eneroths (1984) påstående inte stämmer in på denna 

uppsats.   

  

2.3 Forskningsmetod 

Uppsatsen har som syfte att söka förståelse för hur ett företag inom den svenska detaljhandeln 

kan utföra en ompositionering av sitt varumärke utifrån sin varumärkesidentitet. Därmed har 

uppsatsen utförts med en kvalitativ forskningsmetod, vilken ämnar att besvara frågor om hur 

och inte vad (Eneroth, 1984; Widerberg, 2002). Kvalitativ forskning fokuserar på att utreda och 

beskriva en händelses personlighet och särdrag. Vilket även innebär att den kvalitativa 

forskningen primärt söker efter händelsens betydelse eller syfte (Eneroth, 1984; Widerberg, 

2002; Bryman & Bell, 2013). För att få en ytterligare förståelse har kvalitativa intervjuer utförts 

med ledande personer, butikschefer och anställda inom fallföretaget Indiska. Enligt Bryman 

och Bell (2013) lämpar sig kvalitativ forskningsstrategier när det utförs prövning av teorier 

under forskningens gång.  

 

Kvalitativ metod blev aktuell för uppsatsen eftersom önskad empirisk bakgrund behöver vara 

detaljrik. Uppsatsen ämnar att besvara frågeställningen hur ett företag kan använda sig av sin 

varumärkesidentitet vid ompositionering och inte vad. Därmed är en kvalitativ metod att 

föredra. Att intervjuer utförts från ett företagsperspektiv, var av anledningen att skapa en 

djupare förståelse för hur svenska detaljhandelsföretag arbetar med ompositionering och 

varumärkesidentitet. Att få ut så detaljrik information av det problem som undersöks och kunna 

tolka respondenternas svar mer grundligt.  

 

2.4 Litteraturssökning 

Teorin har samlats in genom att studera och läsa facklitteratur. Teorierna har använts som grund 

för de intervjufrågor som empirin baseras på, samt som grund till uppsatsens forskningsområde. 

Det vill säga ompositionering och varumärkesidentitet. Sökning av vetenskapliga artiklar har 

utförts via Google Scholar, One Search samt Emerald Insight. Sökorden som utnyttjats 

genomgående av insamlingen av litteratur är: repositioning, ompositionering, positioning, 

brand identity, the identity prism, brand image, halo-effect och the marketing communications 
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mix. Detta har utförts under perioden 2018-03-21 till 2018-05-23. Facklitteraturen har erhållits 

av universitetsbiblioteket i Växjö och Kalmar. 

 

2.5 Datainsamling 

 
2.5.1  Empiri 

Insamlad empiri har erhållits genom kvalitativa intervjuer med chefer och anställda på 

fallföretaget Indiska, intervjufrågorna finns i bilaga (bilaga 2). Intervjuerna har varit av en 

semistrukturerad metod där personerna har fått svara utefter en intervjuguide, som fungerat som 

en grund till diskussion. Intervjuerna har spelats in via en mobiltelefon, rösterna som hörs på 

inspelningarna är respondenterna, samt korrespondent Linn Gustafsson. Samtalen antecknades 

av Sofie Cederholm. Under intervjuerna befann sig korrespondenterna och respondenterna i 

Indiskas respektive personalrum, eftersom det är en lugn och avskärmad miljö. Intervjuerna 

utfördes under respondenternas arbetstid, med grund i att underlätta för dem, samt att inte ta 

upp deras privata tid. Dock utfördes intervjun med Sofia Håkansson under hennes fritid, med 

orsak av att hennes och korrespondenternas schema inte sammanföll. Med anledningen att Sofie 

Cederholm är timanställd på Indiska förde Linn Gustafsson samtalen, för att undvika en partisk 

påverkan. Med orsak av att alla intervjuer finns inspelade och lättillgängliga och på grund av 

tidsbrist, har ingen transkribering utförts. Respondenterna har givit sitt tillstånd till att 

intervjuerna spelats in.  

 

2.6 Urval 

Uppsatsens empiriska datainsamling har utgått från ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-

sannolikhetsurval benämns enligt Bryman och Bell (2013) som de urval som inte är baserade 

på sannolikhetsprinciper. Det finns ett flertal olika icke-sannolikhetsurval och 

bekvämlighetsurval är en av de huvudsakliga urvalen. Med ett bekvämlighetsurval innebär det 

att undersökningen utfördes med personer som vid ett specifikt tillfälle fanns tillgängliga. Dock 

är problemet med bekvämlighetsurvalet att det inte är möjligt att generalisera resultatet, 

eftersom forskaren inte kan veta till vilka det slumpmässiga urvalet är representativt för. 

Metoder som är baserade på icke-sannolikhet är relevanta då forskaren vill påverka urvalet.  

 

Urvalet har valts av den orsaken att respondenterna funnits tillgängliga och att deras medverkan 

är relevant för den empiriska datainsamlingen. De utvalda respondenterna jobbar alla inom 

fallföretaget Indiska på olika positioner och har gjort i flera år. Därmed kan de ge informativ 
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information om hur företaget arbetade både innan och efter den första rekonstruktionen. De har 

även stor kunskap om varför företaget tappade sina lojala kunder, eftersom de fått ta del av 

enkätsundersökningar ledningen skickat ut till kunderna, samt att trogna kunder delat med sig 

av sina åsikter. De ansällda har även de fått fylla i enkätundersökningar på ledningens dirketiv, 

då de vill ta del av deras tankar. Därmed är urvalet av chefer och anställda av högsta relevans i 

denna uppsats. 

  

2.7 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är en av de vanligaste intervjumetoderna, den kan vara antingen 

semistrukturerad eller ostrukturerad (Bryman & Bell, 2013). Syftet med en kvalitativ intervju 

är att den använder sig av det direkta mötet med intervjupersonen och det säregna samtalet som 

uppkommer (Widerberg, 2002). En kvalitativ intervju behöver inte innebära att forskaren utgår 

från ett planerat upplägg, utan anpassar sina frågor utefter vad intervjupersonen svarar.  

 

Kvalitativa intervjuer har utförts med anledning att erhålla djupare svar från respondenter, 

vilket ger en bredare inblick i ompositionerings arbetet. Intervjuer har främst gjorts med chefer 

och anställda från butiker i Växjö, med anledning av tidsbegränsning. Marknadschefen som 

sitter i Indiskas ledning har valts ut för telefonintervju av anledning till att styrka empirin, att 

främja förståelsen av ompositionering. Att intervjuer genomförts med butikschefer och säljare 

är på grund av att dessa respondenter har närmare kontakt med Indiskas kunder. Personal som 

jobbar på golvet ser processer och förändringar ur ett annat perspektiv, ett perspektiv som 

ledningen inte alltid ser.    

  

2.7.1 Semistrukturerad intervju 

Den semistrukturerade intervjumetoden innebär att forskaren ställer frågor utifrån en 

intervjuguide (Bryman & Bell, 2013). Frågorna i intervjuguiden behöver inte följas i den 

ordningen de kommer i, utan kan anpassas utifrån intervjupersonens svar. Därmed har personen 

stor frihet att utforma sina egna svar på sitt sätt. En intervjuguide förklaras enligt Bryman och 

Bell (2013) som en minneslista över de teman och frågeställningar som en intervju ska innefatta 

eller beröra. En viktig del för en intervjuguide i en semistrukturerad intervju, är att intervjuerna 

blir flexibla. Det innebär att forskare kan använda sig av teman som visuella markörer och även 

lämna över intervjuguiden till intervjupersonen för att inge en tillförlitlighet i undersökningen.  
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Att utgå ifrån en intervjuguide har givit en struktur i de intervjuer som utförts. Guiden ger 

respondenterna möjlighet att svara fritt på frågorna och intervjun blir mer diskussions baserad. 

De teman som intervjuerna utgått ifrån har medfört trygghet för respondenterna, eftersom de 

har kunnat förhålla sig till dessa. Intervjufrågorna har utgått ifrån de teorier som är relevanta 

för uppsatsen och ligger till grund för intervjuguiden. De semistrukturerade intervjuerna har 

utförts med chefer och anställda på Indiska: 

• Sofie Saberski - Marknadschef Indiska,  2018-04-23, 28:40 minuter. 

• Eva Patron - Butikschef Indiska, Växjö city. 2018-04-24, 34:47 minuter. 

• Josefin Lif - Butikschef Indiska, Växjö Grand Samarkand. 2018-04-25, 34:26 minuter. 

• Sofia Håkansson - Anställd Indiska, Växjö Grand Samarkand. 2018-04-26, 41:55 

minuter. 

• Stina Ericsson - Anställd Indiska, Växjö Grand Samarkand. 2018-05-02, 47:19 minuter.  

 

2.7.2 Frågeformulering 

Ämnet undersökningen har för avsikt att anlysera ska innefatta de frågor som ställs, men från 

respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Det är av stor vikt att formulera 

innehållsrika interjufrågor för att besvara undersökningens frågeställningar. Det är även viktigt 

enligt Bryman och Bell (2013) att utnyttja fördelarna med öppna frågor för att få innehållsrika 

svar från respondenterna, det ger dem möjlighet att besvara frågorna mer fritt och med egna 

ord.  

 

Uppsatsens intervjuguide bestod av fem frågeteman som beskrev vilka huvudämnen som skulle 

diskuteras i intervjun. Under varje frågetema var fyra till sju frågor formulerade baserade till 

respektive tema. Frågorna som ställdes var för att få ökad förståelse för hur Indiska jobbar med 

ompositionering, vilken målgrupp de riktar sig till, hur de positionerar sitt varumärke, 

varumäkrets innehåll och betydelse och hur allt detta märks i företagets servicelandskap. 

Därefter var det fritt för respondenterna att formulera och diskutera sina svar på respektive 

fråga. Om följdfrågor dök upp medförde det ibland till att alla huvudfrågor inte ställdes, 

eftersom de redan blivit besvarade genom tidigare resonemang.    

 

2.8 Telefonintervju 

Telefonintervjuer är ofta inte tillämpade i kvalitativ forskning, utan mer vanliga i 

surveyundersökningar (Bryman & Bell, 2013). Men denna typ av intervju är mer 

kostnadseffektiv och kan användas om respondenten är svår att nå eller har ont om tid. Känsliga 
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frågor kan oftast vara lättare att få besvarade via telefon. Nackdelar med telefonintervjuer är att 

forskare inte kan se respondentens kroppsspråk, hur de reagerar på frågorna. Valet av 

telefonintervju med Indiskas marknadschef Sofie Saberski, blev aktuellt eftersom hon befinner 

sig i Stockholm och att åka dit hade varit mindre kostnads- och tidseffektivt. Väl medvetna om 

nackdelen att inte kunna läsa kroppsspråk, övervägde inte tids och  kostnadsfrågan.  

  

2.9 Vetenskapliga kriterier 

 
2.9.1 Validitet 

Validitet behandlar observationer av de resultat som har gett forskningen en kontext och kan 

översättas till trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Hur validitet hanteras i förhållande till 

uppsatsens frågor för att nå en trovärdighet och äkthet, är att forskningen utförts på ett korrekt 

vis (mhd.se, 2014). För att utföra en bra undersökning, är det av vikt att förstå vad begreppet 

innebär. Det är vid två situationer som validitet är viktigt: det första är under utformning av 

processen, vilket innefattar alla moment som förekommer under detta förloppet, det andra är 

när undersökningen bedöms. Validitet kan kort förklaras som hanteringen och diskussionerna 

om fel som kan uppkomma i samband med forskning. Dock är det av vikt att de insamlade 

svaren utifrån kvalitativa intervjuer bekräftar det problem som forskningen ämnar att 

undersöka.  

 

Validitet kommer inte mätas utifrån de premisser som är representabla för kvantitativ forskning, 

utan anpassas till att kunna dra generaliserbara slutsatser genom en kvalitativ metod. Uppsatsen 

baseras på att undersöka frågor om hur trovärdigt och vilken äkthet som svaren kommer få, 

därmed kommer validitet behandlas i denna uppsats.  

  

2.10 Operationalisering 

Operationalisering omfattar förklaringar av vilka teorier från den teoretiska referensramen som 

ligger till grund för intervjufrågorna (Bryman & Bell, 2013). Vilka frågor som härleder till 

respektive teori/teorier och detta möjliggör en högre validitet (bilaga 3). 
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3 Teori 
I detta kapitel reodgörs den teoretiska referensram, som ligger till grund för att besvara 

uppsatsens frågeställning och syfte. 

 

 

3.1 Att bevara ett varumärke 

Att bevara ett varumärke kan vara svårt i en föränderlig värld, då konsumenters tycke och smak 

förändras beroende på ny teknologi, konkurrerande varumärken och samhällstrender (Keller et 

al, 2012). I en artikel av Farquhar (1989) påvisar han att det finns tre olika sätt för företag att 

bygga ett starkt varumärke. Det första är att skapa positiva utvärderingar med hjälp av en 

kvalitetsprodukt, vilket innebär att kvalitet har en viktig roll för ett starkt varumärke. En 

överlägsen produkt bidrar till att uppnå positiva utvärderingar av varumärket i kundens 

medvetande. Andra sättet är att utveckla varumärket till att påverka kunders köpbeteende och 

attityder. Det handlar om hur snabbt en individ kan återskapa det som är lagrat i hens 

medvetande. Sista sättet är att utveckla en hållbar varumärkesimage för att skapa en relation 

med kunder. Vilket handlar om att hanteringen av relationer mellan varumärke och konsument 

ständigt måste underhållas för att den ska vara hållbar. En relation utvecklas mellan 

varumärkets personlighet och konsumenten med varje inköp hen utför (Keller et al, 2012). Det 

är ett speciellt förhållande, därmed är det av stor vikt att det bevaras, analyseras och förstärks. 

Det är strukturen av förhållandet som har betydelse, ändras den ena måste den andra också det. 

  

3.2  Positionering 

Att positionera ett varumärke innebär att uppmärksamma de originella egenskaperna som 

skiljer det från dess konkurrenter, samt vad som gör det attraktivt för allmänheten (Kapferer, 

2012). Positionering är ett viktigt koncept, när det kommer till varumärken gör kunder ett 

personligt val, de känner en tillhörighet till ett specifikt varumärke. Det innebär inte att skapa 

något nytt och annorlund, utan att påverka vad kunden anser om varumärket, att förbinda 

associationer som redan förekommer (Ries & Trout, 1981; Novak & Lyman, 1998; Schultz, 

2016). Positionering av varumärket involverar hanteringen av formell och informell 

kommunikation, för att förstärka de positiva associationer som varumärket förmedlar (Novak 

& Lyman, 1998). Det finns olika nivåer varumärken kan förmedla ett meddelande till 

konsumenter. Det kan ske genom företagets, produktens eller tjänstens fördelar, värderingar, 

kultur, personlighet och funktioner, samt vilken person som köper eller använder produkten. 

Desto fler nivåer ett varumärke kan frambringa ett intryck på, desto kraftfullare varumärke och 

varumärkesimage. Det är viktigt att uppmärksamma att positionering redogör för hur kunder 
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tolkar varumärket och inte hur företaget ser sig själva (Kapferer, 2012). Till skillnad från 

produkter där olika alternativ jämförs via dess attribut. En produkt eller varumärke kommer 

endast att övervägas om den tydligt tillhör en urvalsprocess. 

 

Den bästa strategin för att positionera sitt varumärke eller produkt, är att simplifiera budskapet 

(Ries & Trout, 1981). Eftersom samhället är belamrat med kommunikation, krävs det ett 

förenklat meddelande om företaget vill ha ett permanent intryck. Positionering är ett nödvändigt 

koncept, främst eftersom alla val är jämförbara (Ries & Trout, 1981; Kapferer, 2012). Om ett 

varumärke inte positionerar sig lämnar det frågor obesvarade, ett företag kan inte förvänta att 

kunderna söker upp svaren själva (Kapferer, 2012). Idag är det för många val för kunden att 

välja bland, därmed försvårar det för dem och för företaget om varumärket inte besitter någon 

unik egenskap. Att förmedla det unika är varumärkets ansvar. Produkten påskyndar kundens 

val, varumärket förenklar det. Det är därför varumärken som inte vill stå för något, står för 

ingenting.  

 

Ries och Trout (1981) påvisar att något som gynnar det ledande företaget, gynnar inte 

efterföljarna. Ett ledande företag kan i de flesta fall behålla sin position som ledare och därmed 

täcka ett stort konkurrens område. Om en efterföljare tar efter ledaren, kan det beskrivas som 

en “jag också” reaktion. Misslyckanden av en “jag också” strategi, beror oftast på att 

efterföljaren fokuserar på att vara bättre istället för att vara snabbare. Det är inte heller 

tillräckligt att bara vara bättre än sina konkurrenter, utan positionen måste bibehållas och 

underhållas så att ingen hinner etablera ett nytt ledarskap. Det finns tillfällen efterföljaren kan 

lyckas med sin strategi, orsaken är oftast då att ledaren inte varit tillräckligt snabb att försvara 

sin position.   

 

Företag kan förenkla sin urvalsprocess genom att fokusera på kunderna, istället för på 

varumärket eller produkten och därmed öka budskapens effektivitet (Ries & Trout, 1981; 

Novak & Lyman, 1998). Att samhället är fullt med kommunikation över alla kanaler, har 

medfört att bara ett fåtal meddelanden når ut (Ries & Trout, 1981). Det har bringat fram 

mängder med ekonomiska och sociala problem. Enligt Ries och Trout (1981) är inget mer 

betydelsefullt än kommunikation. Presenteras meddelandet rätt, har företaget stora fördelar. Det 

gäller att hitta rätt personer vid rätt tillfälle. Positionering är en noga genomtänkt plan för att 

hitta det speciella fönstret i människors medvetande.  
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3.2.1 Att positionera ett varumärke 

Positionering är ett viktigt koncept som påvisar att alla kundens beslut grundar sig på jämförelse 

(Kapferer, 2012). Vilket innebär att en produkt eller ett varumärke endast kommer att övervägas 

om den är med i urvalsprocessen. Enligt Kapferer (2012) sker positionering i två steg, det första 

är att ta reda på vilka konkurrenter som varumärket bör associeras och jämföras med. Andra 

steget gå ut på vilka skillnader varumärket besitter i jämförelse med andra, i samma konkurrens 

område. Positionering har ett fokus på produkten, därmed är det av vikt att ha ett koncept att gå 

efter. Ett företag är ofta medvetna om hur de ska marknadsföra sin produkt eller sitt varumärke, 

problemet är dock att förstå helhets konceptets betydelse. Företag kan inte endast genom 

positionering framhäva alla varumärkets betydelser eller reflektera all dess potential. 

Positionering kan inte fullt ut hjälpa att skilja ett varumärke från ett annat. Kapferer (2012) 

förklarar att de fyra frågor som avser att hjälpa företag att positioner ett varumärke, misslyckas 

att fånga in sådana skillnader. De har inte kapaciteten till att fullt ut undersöka varumärkets 

identitet och unikhet. Frågorna Kapferer (2012) nämner är de som redovisas i 

modellen  Positioning a brand, (bilaga 4). 

• Vad? - Denna fråga berör vilka förmåner varumärket ger och vilka löften som ges.   

• För vem? - Frågan syftar på vilka som är varumärkets tänkta målgrupp. 

• Varför? - De faktiska eller subjektiva komponenterna som stödjer de påstådda 

förmånerna med varumärket.   

• Mot vem? - Definiera huvudkonkurrenterna, de vars kundkrets företaget kan tro sig 

fånga.  

 

3.2.2 Ompositionering 

Melin (1997) påvisar att den grundläggande premissen för att ett varumärke ska nå framgång 

är att det är välpositionerat. För att varumärket ska nå detta mål krävs det att positioneringen 

baseras på en betydelsefull särskiljande fördel och att varumärkets position upplevs som 

attraktivt hos konsumenten. Om ett varumärkes position fallerat i något av ovanstående, om det 

inte är tydligt avgränsat gentemot konkurrenter, krävs det en förändring. Att ompositionera ett 

varumärke syftar på, att till en viss omfattning, inverka på konsumentens bild av varumärket, 

det vill säga varumärkesimage. 

  

Oavsett hur omtyckt ett varumärke är, finns alltid risken att det faller i tuffa tider (Keller et al, 

2012). I vissa fall har varumärken lyckats göra en comeback då marknadsförare har inbringat 

nytt liv till företaget. Det finns strategier företag kan använda sig av för att förbättra sitt 
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varumärke, de kan överge sin nuvarande positioneringsstrategi och övergå till en ny (Wang & 

Shaver, 2014). De kan även, enligt Keller et al (2012) expandera djupet eller bredden på 

varumärkeskännedomen eller alternativt utveckla kraften i den exklusivitet som varumärket 

besitter. Besitter varumärket positiva associationer ska dessa framhävas och om varumärket 

förknippas med dåliga associationer måste dessa neutraliseras, för att sedan skapa nya positiva 

anknytningar ( Wang & Shaver, 2014; Keller et al, 2012).  

 

3.2.3 Repositionering 

Repositionering innebär att företaget går tillbaka till sina äldre strategier och till sin 

ursprungsidé (Keller et al, 2012). Ibland måste varumärken gå tillbaka till sina rötter och återta 

bortglömda källor till framgång. Företag kan antingen gå tillbaka till sin ursprungsidé, eller 

komma med en helt ny och på så sätt förstärka varumärkets betydelse. Repositionering syftar 

på förändring i konsumentens medvetande (Zahid & Raja 2014). Varumärket är inte förändrat 

men tolkningen som konsumenten har av varumärket är det. När det förekommer förändringar 

i kundens önskan gällande varumärken och produkter, är repositionering en given strategi för 

att återta position på marknaden. 

  

3.3 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet är varumärkets vision, värden och själ (Balmer & Greyser, 1989; Nandan, 

2005; Kapferer, 2012). Företag har ett ansvar till att skapa ett varumärke som skiljer sig med 

unika egenskaper, det är hur ett företag försöker att identifierar sig (Nandan, 2005). Företag 

försöker att förmedla sin individualitet och särskiljningsförmåga till sin målgrupp genom 

varumärkesidentitet. Aaker (1996) benämner varumärkesidentitet som en uppsättning unika 

associationer som företag strävar efter att generera eller underhålla. Dessa symboler används 

till att identifiera varumärket för konsumenterna. Enligt Kapferer (2012) är varumärkesidentitet 

grunden till positionering, ett företag bör ställa sig dessa frågor för att kunna definiera 

varumärkets innehåll: Kan varumärket användas som sponsring? Passar de nuvarande 

reklamkampanjerna varumärket? Finns det möjlighet att lansera nya produkter i varumärkets 

namn? Går det att förändra kommunikationsstil och fortfarande bevara varumärket? 

 

Det är inte många som är överens om vad varumärkesidentitet betyder (Coleman, de 

Chernatony, Christodoulides, 2011), även om de flest modeller inkulderar symboliska, visuella 

och fysiska representationer (Aaker, 1996; Kapferer, 2012). Kapferer (2012) tolkar ordet 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Richard+D
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varumärkesidentitet som det gemensamma element för de meddelanden, produkter och den 

kommunikation som varumärket sänder ut. Desto mer ett varumärke expanderar och 

diversifierar, desto större är risken att konsumenten får känslan av ett varumärke splittrats till 

olika varumärken. Om produkt och kommunikation går skilda vägar finns risken att det inte 

uppfattas som samma varumärke. Varumärkesidentitet kan uppdateras och förändras med tiden, 

men då är det viktigt att grunden varumärket står för fortfarande är den samma. Ordet 

identitetskris är även det applicerbart på begreppet varumärkesidentitet, krisen syftar på ett gap 

som kan uppstå i en förändringsprocess av varumärket. Ett gap som kan medföra att ett 

varumärkes identitet upplevs som oklar. Kapferer (2012) summerar följande punkter som ett 

sätt att definiera varumärkesidentitet: Vad är varumärkets särskilda vision och mål? Vad gör 

varumärket unikt och annorlunda? Vilka behov tillfredsställer varumärket? Vilka värden 

besitter varumärket? 

  

Varumärkesidentitet är förknippat med begreppen positionering och varumärkesimage, det har 

därmed en stor roll när det kommer till kommunikation, konsumentbeteende, teknologi och 

konkurrens (Nandan, 2005; Kapferer, 2012). Ett varumärke behöver vara centralt ur kundens 

perspektiv, för att hen ska kunna känna tillhörighet till det (Kapferer, 2012). Människor idag 

visar vilka de är genom produkter och varumärken, för att skilja sig gentemot andra individer. 

Varumärken blir ett kommunikationsverktyg för både företag och konsumenter. Något som 

företag måste beakta är vad deras konkurrenter gör, vilka nya innovationer som uppkommer. 

För att hålla sig kvar på marknaden är det av vikt att hänga med i de trender och innovationer 

som uppkommer. Teknologi är en drivande faktor till svårigheten att särskilja ett varumärke, 

flertalet varumärken idag liknar varandra och använder sig av samma teknologi. Kapferer 

(2012) påvisar att varumärkesidentitet ligger på avsändarens sida, det specificerar betydelsen 

av varumärket, deras mål och självbild. För att förhindra att mottagaren tolkar varumärket på 

ett oönskat sätt, måste företag vara medvetna om vad deras exakta vision är och vad de står för 

innan de sänder ut den bilden till allmänheten.  

 

3.3.1 Identitet och förändring 

Kapferer (2012) påvisar att ett varumärke inte kan förbli statiskt, detta medför att märket 

upplevs som tråkigt och förutsägbart. Vikten av att generera nya marknader och nya segment 

för att kunna bli ett ledande varumärke leder fram till förändring. En förändring som måste ske 

i takt med att omvärlden förändras, nya trender skapas och konkurrenter tillkommer. Beroende 

på förändringens omfattning kommer detta uppmärksammas av konsumenten. Mindre 
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förändringar uppmärksammas inte, eftersom kunden redan har tidigare associationer till 

varumärket. Kapferer (2012) menar på att det är svårt att förändra tidigare associationer som 

konsumenter har om ett varumärke, eftersom dessa finns i hens medvetande. Hur förändring 

påverkar varumärkets identitet är viktigt att beakta, identiteten grundas i kärnvärden, vision och 

unikhet som utgör varumärkets själ. Denna grund är essentiell för varumärket och bör inte 

glömmas bort vid förändringsprocesser. 

 

3.4 Identitetsprisman 

För att ett varumärke ska bli framgångsrikt måste det ha ett djup, en karaktär och vara 

inspirerande, för att på så sätt ge mening till konsumenters liv, samt finnas till för deras 

identitetsskapande (Kapferer, 2012). En modell (bilaga 5) som förtydligar kommunikationen 

mellan varumärke och mottagare är identitetsprisman, en hexagonal prisma som består av sex 

sidor som tillsammans skapar en helhet. Dessa sex sidor kommer nedan förklaras: 

  

Physique - Denna sida beskrivs som varumärkets ryggrad och dess konkreta värde, 

förtydligande kan det beskrivas med, om ett varumärke var en blomma, skulle fysik vara 

stammen och utan den skulle blomman dö (Kapferer, 2012). Det första steget i utvecklandet av 

ett varumärke är att definiera vad dess fysiska aspekter är, vad är varumärket rent konkret? Vad 

gör varumärket? Hur ser det ut? Har varumärket en signatur eller flaggskeppsprodukt? Många 

företag har problem med den fysiska sidan av prisman, då deras funktionella mervärden är 

svaga. Ett varumärke som är imagebaserat måste även det leverera materiella fördelar, det 

fysiska utseendet är viktigt men inte allt. Enligt inkbotdesign.com (2017), är physique de 

underliggande fysiska egenskaperna hos företagets varumärke, det medför att konsumenterna 

associerar varumärket med visuella representationer, exempelvis logga. Physique består således 

av element som är synliga för mottagaren. 

  

Personality - Genom att kommunicera byggs det gradvis upp en karaktär hos varumärket, hur 

varumärket beter sig reflekterar dess personlighet (Kapferer, 2012; inkbotdesign.com, 2017). 

Denna sida kan jämföras med personligheten hos en människa, ett varumärke kan porträtteras 

med hjälp utav en frontfigur, känd profil, antingen verklig eller symbolisk. Personligheten hos 

ett varumärke kan uttryckas med hjälpa av visuella verktyg såsom skyltar, symboler och 

artefakter.  
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Culture - Starka varumärken är en vision till världen, en ideologi som uttrycks i varumärkets 

identitet (Kapferer, 2012). Denna sidan i prisman är den viktigaste eftersom den förtydligar 

varumärket, kulturen är nyckeln till att förstå skillnader mellan liknande varumärken. Målet för 

många varumärken är att bli ett kultvarumärke, som genom sin ideologi sammansvetsar en 

grupp av människor som delar samma livsstil. En gemenskap skapas inte endast bestående av 

produktattribut, utan den baseras på händelser, idéer, ideal och värden. I välutvecklade länder 

är människor bortskämda med produkter och är väl medvetna om att dessa produkter i sig inte 

är vägen till lycka. Människor idag kräver ett djupare värde utav produkter och varumärken, 

konsumenter har större emotionella behov. Kultur kan även baseras på land och ursprung, 

varumärken kan marknadsföra sig genom den kultur som existerar i landet där det grundades 

eller få det att se ut som att det kommer från ett annat land ( inkbotdesign.com, 2017). 

  

Relationship - Kapferer (2012) menar på att varumärken bygger relationer, både till 

konsumenter och internt inom företaget. Hur varumärket integrerar med mottagaren, hur det 

levereras och hur varumärket beter sig. Det är relationen mellan varumärket och dess 

konsumenter (inkbotdesign.com, 2017). Varumärket är ett verktyg för att bygga lojalitet och 

långvariga relationer, genom att skapa tillhörighet för konsumenten. Vissa varumärken har så 

pass starka relationer att konsumenterna får känslan av att dem är med i en utvald klubb.   

  

Reflection - Varumärken fungerar som en spegelbild för konsumenter, när människor ska 

beskriva märken nämner de ofta vilket kundsegment som varumärket riktar sig till (Kapferer, 

2012). Reflektion syftar dock inte på målgrupp, utan på hur konsumenten associerar varumärket 

och vilken stereotypisk kund som förknippas med det. Det är många som tenderar att 

generalisera användaren när ett varumärke blir reflekterat (Uggla, 2015). Som kund och 

människa finns olika uppfattningar av varumärken, därmed måste företag vända sig till 

målgruppens självbild och inte endast lägga fokus på människors generella reflektion. 

  

Self-image - Denna sida syftar på konsumentens aspiration till att uppfattas på ett visst sätt i 

samband med varumärket (Uggla, 2015). Kapferer (2012) menar på att konsumenter använder 

varumärken som ett självförverkligande verktyg. Varumärken kan stärka individens självbild. 

Varumärken och dess produkter kan ses som statusmarkörer, för att visa för andra och sig själv 

vem man är. Två viktiga aspekter som kan påverka konsumentens självbild är status och 

prestige (Uggla, 2015). Konsumenten kan identifiera sig med en person genom att använda sig 

av ett visst varumärke, vad som bör finnas i åtanke är att status och prestige är två föränderliga 
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begrepp. Innebörden av dessa två kan varierar i olika kulturer, både värderingsmässigt och 

geografiskt.   

  

Dessa sex sidor är de sidor som definierar ett varumärkes identitet och inom vilka gränser som 

det kan förändras (Kapferer, 2012). De sex sidorna är i relation till varandra och formar på så 

sätt en helhet som kommunicerar något till omvärlden. Reflection och self-image är de sidor 

som hjälper till att ange vilken publik som varumärket riktas mot, vilka som kan identifiera sig 

med det. Det vill säga mottagarens bild av varumärket. De sidor som binder ihop avsändarens 

bild med mottagarens är relationship och culture, dessa två sidor binder därmed ihop gapet som 

finns mellan varumärke och konsument. Physique och personality, syftar däremot på 

avsändarens perspektiv, det vill säga varumärket. Kapferer (2012) och Uggla (2015) beskriver 

att prisman har två huvudsidor, den vänstra som består av physique, relationship och reflection 

är den sociala sidan, vilket uttrycker varumärket utåt. Den högra sidan, personality, culture och 

self-image är varumärkets inre, dess själ. 

 

3.5 Marknadskommunikationsmix 

Enligt Rowely (1998) måste en marknadskommunikationsmix skapas för att uppnå målen för 

en given marknadsföringsstrategi. Genom att kombinera olika kanaler kan företag 

kommunicera ett meddelande till sina konsumenter. Företaget måste i sin tur välja ett lämpligt 

urval från det antalet verktyg som är tillgängliga för användningen som en del av 

marknadskommunikationsmixen. Enligt Fill (2011) innebär marknadskommunikationsmixen 

att tre enheter vävs samman till en kombination som har möjlighet att engagera en specifik 

målgrupp. Enheterna är: verktyg, media och meddelanden, och tillsammans bildar de 

Marknadskommunikationsmixen (bilaga 6). Vanligtvis används en kombination av de olika 

verktygen, men även till att ge stöd åt andra marknadsförings evenemang (Rowely, 1998). 

Verktyg företag kan välja för att skapa sin unika marknadskommunikationsmix är: Reklam, 

säljfrämjande åtgärder, offentliga relationer, direkt marknadsföring och personlig försäljning. 

Med irrelevans i uppsatsen kommer inte media och meddelade att diskuteras vidare. 

Kommunikationsverktygen som Rowely (1998) och Fill (2011) nämner, kommer att beskrivas 

mer ingående nedan: 

 

Reklam är en opersonlig form av masskommunikation och ger de som har hand om utförandet 

och leveransen av reklammeddelandet stor kontroll (Rowely, 1998; Fill, 2011). Verktyget ger 

en flexibilitet som kan användas till att kommunicera för en nationell marknad eller ett specifikt 
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och unikt segment. Det har en nyckelroll och är kraftfullt när det kommer till att skapa starka 

och unika varumärkes associationer, samt framkalla positiva bedömningar och känslor (Keller 

et al, 2012). Det finns flera studier som påvisar att reklam har en förmåga att påverka 

varumärkesförsäljning. Exempelvis företag som ökar sin marknadsföringsbudget under 

lågkonjunktur, kan erhålla en halv, till en full marknadsandel, men de som minskar endast två 

tiondelar. Enligt Keller et al (2012) finns det flera alternativ inom marknadskommunikation 

och reklam utgör en av dessa. De andra alternativen som benämns är marknadsföring via mobil 

och lokal marknadsföring. De olika alternativen består sedan av flera kategorier, inom 

exempelvis reklam nämns television, tryckt- och interaktiv marknadsföring. Reklam kan 

medföra höga kostnader men företaget kan nå ett större antal kunder med ett reklaminslag (Fill, 

2011; Keller et al, 2012). Främsta användningen av reklam är i professionella nyhetsbrev, samt 

tidningar med reklam om specifika produkter (Rowely, 1998). Nackdelar med verktyget är att 

det är svårt att mäta effekten, det leder till mindre trovärdighet till de kunder som är mindre 

villiga att tro på reklammeddelanden. 

 

Som ett svar på de svagheter kring kostnader och effektivitet som andra verktyg besitter, 

uppstod begreppet direkt marknadsföring under 1990-talet (Fill, 2011). Det blev ett nytt sätt att 

bygga kundrelationer över en längre period, den representerar ett fokusbyte från 

masskommunikation till personlig kommunikation. Genom att avlägsna en-till-en-basis mellan 

en säljare och kund, ersattes det med en mailkommunikation, en telefonkonversation eller 

direktmail till kunderna (Rowely, 1998; Fill, 2011). Utskick och broschyrer införda i 

professionella tidskrifter används även de inom direkt marknadsföring, genom att marknadsföra 

information om produkter (Rowely, 1998). Därmed kunde flera av personalens arbetsuppgifter 

ersättas och de kunde koncentrera sig på sina kompetensområden (Fill, 2011). Direkt 

marknadsföring fokuserar på att rikta sig mot enskilda kunder, avsikten är att leverera 

personliga meddelanden och bygga relationer med dem genom deras respons av direkt 

kommunikation. Det innebär att de vill bygga ett ett-till-ett förhållande, ett partnerskap med 

varje enskild kund genom att kommunicera med dem på en direkt och personlig bas.  

 

Keller et al (2012) tar upp ett alternativ inom marknadskommunikation som han benämner som 

marknadsföring via mobil. Flera marknadsförare har uppmärksammat att marknadsföring via 

mobilen har fått en stor och viktig påverkan på konsumenters liv. Eftersom många konsumenter 

använder sin mobil för att anskaffa information och kommunicera via den, har flera investerare 

valt att sats på mobil marknadsföring. Marknadsförarna förväntas lägga fokus på att 
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kommunicerar med sina kunder och marknadsföra personliga alternativ. Marknadsföring via 

mobilen inger en unik möjlighet för marknadsförarna, eftersom de indirekt kan befinna sig i 

kundens hand vid försäljningstillfället.  

  

Säljfrämjande åtgärder inkluderar flera olika marknadsföringstekniker som används för att ge 

mervärde till ett erbjudande (Rowely, 1998; Fill, 2011; Keller et al, 2012). Det är en opersonlig 

form av kommunikation och har större kapacitet till att tilltala en mindre kundgrupp. Därmed 

är den lättare att kontrollera och även om den kostar, är det mindre än reklam insatserna. Precis 

som reklam inkulderars det flera olika alternativ av säljfrämjande åtgärder (Keller et al, 2012). 

Genom att använda säljfrämjande åtgärder kan ett företag uppmuntra prov eller köp av en 

produkt eller tjänst (Rowely, 1998; Keller et al, 2012). Det kan exempelvis ske genom rabatter 

över en tidsbegränsad period. Utformningen av säljfrämjande åtgärder är till för att ändra 

återförsäljarens beteenden, så att de förvarar och stödjer varumärket (Keller et al, 2012). Det är 

även till för att påverka konsumenters beteenden till att köpa ett varumärke för första gången, 

köpa mer eller oftare. Trovärdigheten är inte speciellt hög generellt sätt, i takt med att 

avsändarens mål är lätta att identifiera (Fill, 2011; Keller et al, 2012). Det ger dock större 

möjligheter att öka värdet och att föra fram framtida försäljningar.  

 

Offentliga relationer är utformat för att främja eller skydda ett företags varumärkesimage, dess 

produkter och artiklar (Rowely, 1998; Keller et al, 2012). Ökningen av nyttjandet av verktyget, 

är en reflektion av den höga trovärdigheten av meddelanden framförda genom denna form av 

kommunikation (Fill, 2011). Offentliga relationer medför utbredning av meddelande genom en 

tredje part, det kan ske genom exempelvis tidningar eller nyhetsprogram. Offentliga relationer 

kan vara en nödvändig del i alla marknadskommunikations kampanjer (Keller et al, 2012). 

Fördel med verktyget är att det inte finns en avgift för tiden, utan det som kostar är 

materialkostnaderna som uppstår under produktionen (Fill, 2011). Det är dock svårt att styra ett 

meddelande när det väl är i omlopp, men den bas som en tredje part medför kan ge mer 

inflytande och ha en större påverkan på målgruppen än de andra verktygen i 

marknadskommunikationsmixen. 

 

Personlig försäljning är ett kommunikationsverktyg som involverar en kommunikation på en-

till-en-basis mellan en säljare och kund (Rowely, 1998; Fill, 2011; Keller et al, 2012). Verktyget 

saknar, precis som reklam, en trovärdighet, den är även svår att kontrollera eftersom att vid 

mötet med kunden är säljaren fri (Rowely, 1998; Fill, 2011). Hen kan leverera flera olika 
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meddelanden som är andra än de som de är avsedda. Personlig försäljning kan företräda ett 

kommunikationsalternativ med både fördelar och nackdelar (Keller et al, 2012). Övertaget 

personlig försäljning besitter, är det detaljerade, anpassade meddelandet som kan sändas till 

kunden, samt att återkoppling kan erhållas för att hjälpa slutföra ett köp. Det kan även vara en 

fördel med personlig försäljning efter att ett köp har utförts. Genom att hantera konsumenters 

problem och säkerställa kundnöjdhet. Nackdelarna med verktyget är höga kostnader och brist 

på räckvidd. Vissa meddelanden kan leda till positiva resultat eller förhindra processen, vilket 

i sin tur kan leda till att det tar längre tid och därmed högre kostnader (Rowely, 1998; Fill, 

2012). 

 

Varje verktyg har sin specifika roll att spela och kan hantera olika uppgifter (Fill, 2011). Det 

reflekterar deras förmågor, varierande egenskaper och nyckel karaktärer. Dessa är i vilken 

omfattning varje verktyg är kontrollerbara, om de är betalda av sponsorer eller om 

kommunikationen sker via massmedia eller genomförd personligen. Mottagarens uppfattning 

om trovärdigheten är ytterligare en egenskap hos meddelandets källa. Om det finns en hög 

trovärdighet är det mer sannolikt att meddelandet kommer att bli accepterat. 

 

3.6 Varumärkesimage 

Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg (2016) påvisar att varumärkesimage är ett företags 

“personlighet”. Det är en medvetenhet som konsumenter har till framtida bruk, de har skapat 

sig en bild av hur de ser och tolkar varumärket. Keller et al (2012) menar att företag kan påverka 

hur kunder associerar varumärken i deras minnen genom marknadsföring, vilket innebär en 

positiv varumärkesimage. Dock finns det mycket som kan komma att påverka kunderna externt, 

därmed måste marknadsförare känna igen de influenserna. Förutom kontrollerade 

marknadsföringsstrategier kan ett varumärkes associationer skapas på varierande sätt, genom 

direkt marknadsföring, information kommunicerad om varumärket genom företaget eller andra 

källor, såsom tidningsrecensioner eller andra sociala medier. Det kan ske genom 

identifikationen av varumärket med ett företag, land, distributionskanal eller genom en specifik 

person, plats eller event. Därmed är det en svårighet för företag att kontrollera allt som kommer 

ut om deras varumärke. 

  

Bilden av en produkt som är associerad med ett varumärke kan vara tydlig eller svag, den kan 

vara varierad eller enkel eller så kan den vara intensiv eller harmlös (Burleigh, Gardner, Levy, 

1955). Kunskapen kunder har om ett varumärke behöver inte vara välkänt eller relevant för de 
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som verkligen vet vad varumärket står för, men de bidrar till om kunden känner att varumärket 

är för dem eller inte. Känslorna, attityderna och idéerna konsumenterna har om varumärken är 

väsentliga om de kommer att hålla sig till ett specifikt varumärke. Det första företag måste ta 

reda på är den särskilda kombination av faktorer av mål och attityder som är mest väsentliga 

för deras produkter och varumärken. Burleigh et al (1955) menar att för att påverka, utveckla 

eller justera varumärkesimage måste marknadsförare ha en bra förståelse om externa faktorer 

och hur de kan konfrontera dem. Varumärkesimage växer inte fram från ett tomrum, utan det 

är något företag måste jobba med långsiktigt.  

 

3.7 Halo-effekten 

Kapferer (2012) definierar modellen halo-effekten, (bilaga 7), som något som sker i 

konsumentens medvetande då hen föredrar en produkt utifrån dess varumärke. Produktens 

attribut är inte det som är relevant, utan konsumenten väljer utifrån de positiva erfarenheter hen 

har av märket (Leuthesser, Kohli, Harich, 1995; Kapferer, 2012). Attribut som inte går att 

observera tillhör inte ett varumärkes huvud rykte, utan det är en av nyckel rollerna hos ett 

varumärke, att garantera, och försäkra kunderna om önskade fördelar som utgör varumärkets 

exklusiva styrka, vilket även är kallat positionering. Halo-effekten är en källa till att skapa ett 

värdefullt varumärke, att konsumenter känner till varumärkets namn påverkar tolkningen av 

produktens fördelar (Kapferer, 2012). 

 

Hur produkter uppfattas och utvärderas av konsumenten kan bero på psykologiska faktorer, 

såsom individens inställning till varumärket (Leuthesser et al, 1995). Konsumenter utvärderar 

varumärken och produkter mellan de varumärken hen känner till, då de många gånger medvetet 

undviker att anstränga sig för att söka information om andra märken. Det har länge varit en 

diskussion om produkters och varumärkens relationer, hur koncepten skiljer åt och hur de har 

ett ömsesidigt samband (Kapferer, 2012). För att bli den bästa produkten inom en kategori, 

innebär att man behöver konkurrera i ett större segment med flera konkurrenter. Ett varumärke 

är ett namn med kraft, kraften att influera (Kapferer, 2012). Ett varumärke kan genom att 

influera, framkalla kunders känslor som finns i deras medvetande. Eftersom ett varumärkes 

namn är den mest hållbara identitet, borde ett företag spendera den tid det behövs för att välja 

ut det. Kapferer, (2012) påvisar att för att en halo-effekt ska uppstå behöver varumärkesidentitet 

och varumärkesimage vara i koherens. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redogörs den sammanställda information som erhållits av de intervjuer som 

utförts under studiens gång.  

 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Empirikapitlet har utgått ifrån de svar som respondenterna givit i samband med de intervjuer 

som gjorts med fallföretaget Indiska (bilaga 2). Nedan presenteras den intervjuguide som 

intervjuerna baserades på och vilka svar som sedan uppkom till varje frågetema. Svaren 

kommer från marknadschefen på Indiskas huvudkontor i Stockholm, från två butikschefer och 

från tre anställda i butiker i Växjö. Dessa svar sammanställs nedan: 

  

1. Förändrad marknadssituation (rekonstruktion/ompositionering) 

Marknadschefen Sofie Saberski nämner att Indiska har genomgått olika faser under deras över 

100 år på marknaden. Indiskas glansdagar var under 70-90-talet, när den bohemiska stilen var 

populär både i inredning och mode. Indiska är ett varumärke som uttrycker en orientalisk stil 

som är tolkad på ett skandinaviskt vis. Eftersom Indiska i grunden är ett familjeägt företag har 

företagskulturen varit varm, tillhörande och familjär (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson). De anställda upplevde att de fick fria händer i många avseenden, särskilt gällande 

butiksinredning och skyltning i butik jämfört med hur det blev under rekonstruktionerna 

(Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). 

  

Indiska har genomgått två stycken rekonstruktioner på relativt kort tid, den första 

rekonstruktionen ansvarade ett inhyrt företag för och den senaste indiskas nuvarande VD Karin 

Lindahl (Saberski). En anställd på Indiska upplevde det som att det gick betydligt sämre åren 

2013-2014 och att det kan berott på första rekonstruktionen (Ericsson). Under första 

rekonstruktionen försökte dåvarande VD göra Indiska mer modernt och efterlikna andra 

modekedjor (Lif). Detta medförde att Indiska tappade sin lojala kundgrupp och att 

konsumenterna inte längre kände igen företaget. Under första rekonstruktionen fick inte längre 

anställda lika mycket auktoritet som innan, utan alla beslut skulle hanteras av den tidigare 

ledningen (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). De upplevde även att det var dålig information 

om vad som egentligen hände och vilka nya direktiv som skulle följas. 

  

När nuvarande VD kom till makten i samband med rekonstruktion nummer två, upplevde 

medarbetarna att Indiska var på god väg tillbaka (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Känslan 
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både i butik och relationen med ledningen har blivit bättre, eftersom de anställda har återfått sin 

auktoritet. Nuvarande ledning är mån om att anställda får ta del av de mål som är uppsatta, vilka 

nyheter som kommer och det anordnas olika säljtävlingar. Saberski förklarade att de gjort en 

omjustering på huvudkontoret, där de tagit in nya personer i ledningen. Kostnadsbesparingar 

har genomförts på nästan alla avdelningar inom företaget. Åtgärder som uträttats är bland annat 

omförhandlingar av hyror, logistik och marknadsföringsmaterial. Det är av vikt att granska 

vilka onödiga kostnader som företaget har, men även vilka projekt som kan vara 

inkomstbringande och vilken marknadsföring som genererar bäst resultat. 

  

“Inom Indiska är det fullt ös i en otrolig takt”- Saberski 

  

Saberski beskriver även att mycket har ändrats sedan VD bytet, sortimentet har byggts upp igen 

och fokuset ligger på att ta tillbaka de produkter som är specifika för Indiska. Målet för Indiska 

är att bli ett varumärke att räkna med igen, att skapa en känsla av en varmare värld, med fokus 

på hållbarhet, färg och härliga material. Indiska försöker bli mer egna genom att återta sin 

färgstarka karaktär, vackra mönster och större satsning på marknadsföring via sociala medier. 

De anställda upplever att Indiska är påväg tillbaka till det familjära och att det nu finns en själ 

igen (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson).   

  

2. Målgrupp/kunder 

I samband med första rekonstruktionen satsade ledningen på att få in en yngre målgrupp, detta 

resulterade dock i att företaget tappade sig själva och en del trogna kunder (Patron, Lif). 

Konsumenterna såg denna stora förändring som förhållandevis negativ och att Indiska blev mer 

likt andra kedjor i branschen. Medarbetarna på Indiska upplever att företaget är tillbaka på rätt 

väg idag (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Indiskas genomsnittliga kundgrupp idag är 47 år, 

men kunderna varierar från 30 år och uppåt (Saberski). Det finns en önskan om att få in en 

yngre målgrupp och det är något som det nu finns en möjlighet till. Även om åldern sjunker är 

det fortfarande viktigt att hålla kvar den äldre målgruppen, med anledning till att denna grupp 

är mer motiverade till att betala mer för kvalitet (Ericsson). Tanken är att det ska finnas något 

för alla på Indiska (Håkansson). 

  

“Det finns en önskan om att få in en yngre målgrupp och det är något som det nu finns en 

möjlighet till. “ - Saberski 
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På Indiska jobbas det med att skapa relationer till sina konsumenter, det anordnas 

medlemsdagar och events för kundklubbsmedlemmar (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson). E-mail och SMS skickas ut till medlemmar om aktuella erbjudande, kampanjer 

och rea. Nuvarande VD:n Karin Lindahl informerar kunderna om Indiskas vision och framtid, 

hon skickar mail till alla klubbmedlemmar (Saberski). De anställda i butik arbetar för att skapa 

starka band med sina kunder och på så sätt skapa lojalitet (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). 

Det är viktigt att se och uppmärksamma varje kund, ett hej och ögonkontakt gör mycket 

(Patron). Alla kunder ska får lika bra service, det finns ingen skillnad på kunder. Indiska 

butikerna i Växjö har många stamkunder som i princip blivit som kompisar till personalen, de 

anställda upplever att det medför en positiv känsla till atmosfären (Ericsson). Vid den 

personliga kontakten som sker i butik är det av vikt att kunna känna av kunden, hur mycket 

hjälp hen vill ha, om hen vill prata eller inte (Håkansson). Det är viktigt att inte pressa kunden 

till köp. 

  

“Ingen skillnad på kunder! Alla ska ha samma service” - Patron 

  

Hur konsumenten associerar Indiska beskriver marknadschefen, butikschefer och anställda med 

orden: Färgstarkt, bohemiskt, mönster, orienten, egen stil, värme, inredning, avslappnat, 

annorlunda, hållbarhet och service (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). De 

förväntningar kunden har på Indiska anses vara god service, samt att det ska finnas produkter 

som alltid varit specifika för Indiskas sortiment. Konsumenten förväntar sig att det exempelvis 

ska finnas sjalar, leggings, tunikor, klänningar, muggar, te, rökelser och kuddar i butiken. Att 

produkterna ska vara färgglada med mycket mönster som speglar den bohemiska livsstilen, det 

ska vara lite galet. En kund ska känna värme och bli sedd, de ser förändringarna i produkterna, 

vilket Patron anser är både bra och sämre. Att de exempelvis inte har några sjalar kvar är en 

sämre förändring. De tappade många kunder på grund av förändringen med båda deras 

avdelningar, Home och Fashion, men de börjar hitta tillbaka igen. Idag är det en del positivt 

prat, kunderna är nyfikna på vad det är som händer. Patron är imponerad att det går så bra som 

det gör under sommaren, eftersom Växjö inte är en sommarstad såsom exempelvis Halmstad. 

  

“Trots att det tog tid för de anställda att anpassa sig till förändringen, tog det än längre tid för 

kunderna.” - Patron 
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Från huvudkontoret har det skickats ut enkäter till medlemmar där de fått svara på frågor om 

vad de saknar i sortimentet (Saberski, Patron). De är många kunder som upplever att de saknar 

mycket av det sortiment som fanns förr, bland annat avdelningen med accessoarer, basplagg, 

vanliga linnen och toppar i olika färger som matchar ihop med mönstrade plagg, för lite färg – 

både på home och fashion (Lif, Ericsson, Håkansson). 

  

Plattformar som företaget Indiska når ut till sina kunder genom är främst Instagram, Facebook, 

samt e-handel och butik som skyltfönster (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). För att 

marknadsföra sig använder dem sig även av kända profiler och influencers, exempelvis 

Carolina Gynning, Bianca Ingrosso, Linnea Henriksson och skådespelerskan Ana Gil De Melo 

Nascimento, som är ansiktet utåt för kampanjen the boho way och the festive collection. 

Marknadsföring sker via kampanjer i lokala tidningar och i modemagasin. Nyligen har 

modemagasinet Feminina publicerat en annons för Indiska där läsaren får en rabattkupong på 

50 kronor att handla för (Ericsson). De anställda på Indiska upplever att hållbarhetsaspekter på 

plaggen inte marknadsförs tydligt och att detta borde förstärkas då det är en del av företagets 

värden (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson).   

  

3. Varumärkespositionering 

Respondenterna anser att anledningen till att det på senare år gått sämre för Indiska är att 

företaget har varit dåliga på förnya sig, inte haft varierande storlekar på sina plagg och inte 

hängt med i trender (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). I samband med den första 

rekonstruktionen gjordes stora förändringar vilket ledde till att kunderna inte kände igen Indiska 

(Patron). I stället för att bevara det unika med Indiskas stil, blev produkterna betydligt mer 

alldagliga. Under första rekonstruktionen började Indiska efterlikna andra modekedjor, såsom 

H&M, Lindex och Kappahl (Lif). Att det varit turbulent på huvudkontoret och att flera personer 

har slutat kan ha varit en bidragande faktor till att det gått sämre, enligt Ericsson. Men även 

ökad konkurrens påverkar såklart, i takt med att e-handeln stegrat blir det allt svårare (Lif). Det 

finns tillika förändrade beteenden hos konsumenter som företaget måste rätta sig efter. En 

anställd menar att Indiska varit väldigt generösa gällande öppet köp på rea, rabatter och 

kampanjer (Ericsson). Kunderna väntar därmed hellre med att handla tills produkterna är på 

kampanj eller rea, som ett inlärt beteende. 

  

“I stället för att bevara det unika med Indiskas stil, blev produkterna betydligt mer alldagliga.” 

- Patron 
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Indiskas styrkor i att skilja sig gentemot konkurrenter är att dem förmedlar en känsla av en 

varmare värld (Saberski). Känslor av semester, sommar, avslappning och en hållbar livsstil. Att 

inspirationen kommer ifrån Indien och orienten är unikt, samt att företaget värnar om miljö, 

produktion, arbetsförhållanden och arbetsvillkor (Patron, Lif). Vikten av att jobba med 

leverantörer långsiktigt och skapa relationer gynnar hållbarhetsfrågan i produktionen. Indiska 

får på så sätt bättre koll på att all produktion hanteras rätt. Målet är att ta fram det bästa priset 

för den produkt som skapas, utan att dra ner på kvalitet eller miljö och hållbarhetskrav 

(Saberski). Hur de jobbar med varulägg och visual merchandising skiljer sig från 

konkurrenterna, eftersom skapandet av inspirerande miljöer är centralt för Indiska (Ericsson). 

  

“Målet är att ta fram det bästa priset för den produkt som skapas, utan att dra ner på kvalitet 

eller miljö- och hållbarhetskrav.” - Saberski 

  

Strategier som har använts för att försöka återta förlorad marknad, förklarar Saberski är att ta 

in produkter som ingen av konkurrenterna har. Hon berättar att Indiskas fokus ligger på att 

vinna tillbaka sina gamla kunder men samtidigt hitta nya, samt att ta tillvara på Indiskas långa 

historia och arv. Att Indiska arbetar med att hitta tillbaka till det som dem en gång varit är något 

som de anställda har uppmärksammat (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Anställda i butikerna 

i Växjö har märkt stora skillnader både gällande produkter och ledning. Produkterna börjar 

övergå till att vara mer färgstarka med mer mönster och ledningen har dialog med frontlinjen 

och kunder. 

  

“Viktigt är att Indiska vågar stå för stilen på sina produkter, att de vågar satsa på färg och att 

de gör det fult ut” - Ericsson. 

  

4. Varumärkets innehåll/betydelse 

Marknadschefen Saberski förklarar att Indiskas löfte är att inspirera och att konsumenten ska 

få känslan av en varmare värld. Kombinationen av den Indiska och Skandinaviska stilen är även 

det ett löfte till kunden. De hämtar inspiration från Indiens mönster och färg och gör en 

skandinavisk version där mycket är handtryckt. Att kunden ska få ett positivt möte hos företaget 

vid varje besök, det ska finnas färgstarka och genuina produkter, samt att kvaliteten inte är 

något som det kompromissas med (Patron). Hållbarhetsaspekten anser respondenterna har stor 
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roll i köpbeslutet, eftersom konsumenten är mer medveten när hen handlar på Indiska (Patron, 

Lif, Ericsson, Håkansson) 

  

Företagets ledord är värme, frihet, hållbarhet och äkta. Affärsidén beskrivs med : 

  

“Att erbjuda ett livsstilskoncept med mode och inredning där Indien möter Skandinavien. Rätt 

produkt, i rätt tid, i hållbara kvaliteér, till bästa pris” - Indiska (2018).    

  

Hållbarheten är en av Indiskas främsta tillgångar, de arbetar mycket för att allt ska gå rätt till i 

alla steg (Saberski). Dock är det inget som märks tydligt i butikerna eller hos de anställda 

(Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Det var bara några veckor sedan som personalen fick 

information om att alla bomullsplagg är tillverkade av ekologisk bomull. Butikschefen på 

Indiska Växjö city tycker att det är synd att inte hållbarheten och produkternas kvalitet 

marknadsförs hårdare (Patron). Men hon tror att detta är något som kommer belysas mer i 

framtiden. Respondenterna berättar att Indiskas långa och historiska arv är viktigt för 

varumärket och att det familjära bör lyftas fram (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). 

  

De anställda upplever att om varumärket Indiska skulle vara en person, skulle det vara en stark, 

medelålders kvinna med en färgstark karisma, som vågar stå upp för sig själv, medveten men 

ändå avslappnad (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). En kvinna som värnar om att köpa 

miljövänliga produkter och som söker kvalitet till ett bra pris. Som har en varm, trygg, 

harmonisk och färgglad personlighet. 

  

“Varm person, runt 35-45 år som hänger med i modet men inte vill ha det allra trendigaste 

utan vill ha hållbarheten, tillräckligt modig för att bära upp kläderna.” Josefine Lif 

  

Statusen som Indiska ger anser chefer och anställda vara att kunden uppfattas som bohemisk 

och medveten om hållbarhetsfrågor (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Att de är en stark person 

som vågar bära plaggen, att de utstrålar skönhet inifrån och ut. Genom plaggen kan 

konsumenten vara både vardaglig och fin, beroende på hur de kombineras.   

  

5. Hur detta (ompositionering, målgrupp, varumärkespositionering, varumärkets 

innehåll) märks i företagets servicescape? 
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Indiska har arbetat med samma logga under alla sina verksamma år i alla 

kommunikationskanaler (Saberski). Loggan syftar på texten där det står Indiska, denna finns 

vid entreer till alla butiker. Saberski säger att det finns många olika loggor i omlopp, vissa 

butiker har nyare och andra äldre. Den äldre loggan är neon röd och den nya neon rosa, men 

Saberski arbetar med att ta tillbaka originalet och få bort det rosa. Indiska har en värdeskapande 

ikon i form av en elefant som från början var en vattenstämpel. Idag har de dock blivit tvungna 

att digitalisera den, på grund av produktionsutvecklingen. Ikonen är placerad under allt porslin, 

glas, påsar, samt produktförpackningar. Det finns inget konkret eller välutvecklat butikskoncept 

för Indiska idag. Det har bytts ut inredning när nya personer börjat i ledningen. Saberski vill 

göra konceptet mer enhetligt och att detta projekt är ett långsiktigt arbete, gammal 

butiksinredning kommer att fasas ut allt eftersom. 

  

Försäljningen i butik är fortfarande större än företagets e-handel, vilket gör att butikerna är 

ytterst viktiga för Indiska (Lif). I servicelandskapet är känslan av lugn och harmoni viktigt, 

Kunden ska inte känna sig stressad när hen kommer in i butiken (Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson). Mjuka former är genomgående för Indiskas visuella uttryck, med organiska 

mönster och färger. Det visuella uttrycket gör varumärket unikt då andra modekedjor är mer 

sparsamma gällande färg och form (Lif). De anställda är överens om att marknadsföringen av 

hållbarhet och miljö är något som bör förstärkas. Att det bör finnas mer information om varför 

konsumenten ska använda Indiskas produkter. Hållbarhetsaspekten skulle kunna skapa 

mervärde eftersom konsumenter idag är mer medvetna om dessa frågor och är betydligt mer 

selektiva i sin köpbeslutsprocess. 

  

“Det visuella uttrycket gör varumärket unikt då andra modekedjor är mer sparsamma gällande 

färg och form.” - Lif 

  

Indiska har inte en specifik signatur produkt, utan kunder associerar dem till produkter som är 

viktiga för dem som individer (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Det kan vara allt från Indiskas 

tunikor, leggins, XL-muggar, te, rökelser, kuddar, gardiner, lyktor, smycken, sjalar, porslin, 

ljus, m.m. Allt beror på om företaget förknippas med mode eller inredning. Anledningen till att 

vissa produkter som kunder associerar Indiska med inte längre finns i butik, är problem med 

vissa leverantörer som uppstod i samband med rekonstruktionen (Saberski). Saberski nämner 

att detta är något som ska åtgärdas och att de är noga med en god relation till sina leverantörer, 

de måste uppnå våra hållbarhetskrav. 
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“Ompositionering är viktigt, det ge mervärde till varumärket i samband med att nya 

associationer skapas, vilket gör varumärket mer unikt” - Saberski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 
 

5 Analys 
I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställning och syfte genom analys av den teoretiska 

referensramen och insamlad empiri.  

 

Som Kapferer (2012) påvisar kan inte ett varumärke förbli statiskt, utan det måste förändras i 

takt med att omvärlden gör det. I samband med att Indiska genomgick sin första rekonstruktion 

förändrades stora delar av företaget. Sortimentet anpassades för mycket till den skandinaviska 

stilen och de orientaliska inslagen togs bort. Syftet var att göra Indiska mer modernt, men denna 

åtgärd resulterade i att företaget började likna andra modekedjor (Patron, Ericsson, Lif). Som 

Farquhar (1998) förkunnar är de relationer och associationer som en kund har till ett varumärke 

av stor vikt. I samband med första rekonstruktionen tappade Indiska de produkter som var 

exklusiva för dem, samt förlorade de associationer som kunden hade i sitt medvetande om 

varumärket. Detta medförde att varumärkesimagen inte längre var hållbar och kunden kände 

inte längre igen Indiska.  

 

Hur snabbt en konsument kan återskapa associationer i medvetandet, är också ett sätt att 

förstärka varumärket. Farquhar (1998) påvisar att det är av vikt att utveckla en hållbar 

varumärkesimage för att främja relationer med sina kunder. Dessa relationer måste underhållas 

för att inte varumärkets image ska gå förlorad. Relationer utvecklas genom varje interaktion 

mellan varumärke och konsument, det vill säga, om varumärket förändras kommer även dess 

image påverkas. Indiskas fall visar tydligt på hur relationen mellan varumärke och konsument 

kan påverkas negativt av en förändring. Avslutningsvis tolkas det som att vid första 

rekonstruktionen användes inte Indiskas varumärkesidentitet vid ompositionering, utan 

strategin var att efterlikna andra företag. Att utfallet blev förlorade relationer med konsumenter, 

eftersom de inte längre kände igen Indiska.  

 

5.1 Positionering 

Som Kapferer (2012) förkunnar handlar positionering om att uppmärksamma de unika 

egenskaper som varumärket besitter. Kapferer (2012) klargör att det finns två steg i 

positionerings processen. Första steget är att underrätta sig om vilka konkurrenter som 

varumärket bör jämföras med. Andra steget är att definiera skillnader mellan varumärket och 

dess rivaler. Saberski förklarar att kombinationen av den Indiska och Skandinaviska stilen är 

unikt för varumärket, att det produceras färgstarka och genuina produkter till ett bra pris. Ries 

och Trout (1981) och Schultz (2016) påvisar att positionering syftar på hur företag kan placera 
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produkten i konsumentens medvetande. Utifrån de intervjuer som gjorts framgår det att flertalet 

kunder upplever att de saknar stora delar av det sortiment som företaget hade förr (Lif, Eriksson, 

Håkansson). De tidigare associationer som konsumenter hade om Indiskas produkter bör 

uppmärksammas, eftersom dessa är starkt förknippade med varumärket i konsumenternas 

medvetande. Indiska försöker åtgärda detta problem genom att i en enkätundersökning 

undersöka vilka produkter som deras konsumenter saknar i sortimentet (Saberski, Patron). Ries 

och Trout (1981), samt Novak och Lyman (1998) bekräftar detta med att företag kan förenkla 

sin urvalsprocess angående positionering, genom att fokusera på kunderna istället för 

produkten.   

 

Som Ries och Trout (1981), samt Novak och Lyman (1998) tillkännager innebär positionering 

inte att skapa något nytt och annorlunda, utan använda sig av de associationer som redan finns 

i kundens medvetande. Att Indiska vid första rekonstruktionen försökte skapa något nytt genom 

att anpassa sig för mycket efter trender, kan tänkas vara en bidragande faktor till försämring. 

Slutsattsen av detta är att, i stället för att skapa något helt nytt bör företag ta tillvara på de 

fördelar de redan besitter. Eftersom varumärket redan fanns i konsumenternas medvetande, 

tolkas det att produkterna inte stämde överens med de associationer kunderna redan hade om 

Indiska, att förändringen skedde för fort.  

 

Alla val som konsumenter gör är jämförbara och det som förenklar kundens val, är om 

varumärken besitter någon unik egenskap (Ries & Trout, 1981; Kapferer, 2012). Eftersom 

Indiska började efterlikna andra modekedjor, upplevde konsumenterna att de kunde välja 

liknande produkter från andra varumärken, till ett lägre pris. Det vill säga var produkterna från 

Indiska inte längre unika och konsumenten såg inga fördelar med att köpa företagets produkter. 

Ries och Trout (1981) argumenterar att, efterlikna sina konkurrenter är en dålig strategi 

och  påvisar att något som gynnar ett ledande företag, gynnar inte alltid de som tar efter. 

Indiskas största misstag vid första rekonstruktionen var att efterlikna sina produkter med andras. 

Vilket resulterade i att varumärket blev ett i mängden. Misstaget  företag som följer efter gör, 

är enligt Ries och Trout (1981) att dem fokuserar på att vara bättre istället för snabbare. 

Ledningen försökte utveckla ett mer modernt sortiment, vilket medförde att den lojala kunden 

tappade intresset (Lif). Farquhar (1989) bekräftar detta med att företag kan bygga ett starkt 

varumärke genom en kvalitetsprodukt. En produkt som  medför positiva utvärderingar hos 

konsumenten.  
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Som VanAuken (2016) nämner finns det flera orsaker till att företag är i behov av en 

ompositionering, i Indiskas fall stämmer ett flertal av dess orsaker in. I samband med första 

rekonstruktionen upplevdes varumärket lika sina konkurrenter, de hade förlorat sin unika stil 

och därmed tappade de sin identitet och image. Det kan tolkas att Indiska upplevdes som 

förvirrade, vilket i sin tur ledde till att de inte längre var unika i kundernas ögon. Melin (1997) 

bekräftar vikten av positionering med att det är en grundläggande förutsättning för att ett 

varumärke ska nå framgång. Är inte ett varumärke väl positionerat är ompositionering en 

strategi som kan tillämpas. Ompositionering avser att inverka på konsumentens bild av 

varumärket, att påverka varumärkets image.  

 

Indiska har genomgått olika faser under deras 100 år på marknaden (Saberski). Att företaget 

skiftat i sin positionering kan bero på att de varit verksamma otroligt länge, att trender 

förändrats, att nya teknologier och konkurrenter uppkommit. Farquhar (1989) förkunnar att det 

finns olika sätt för ett företag att bygga ett starkt varumärke, utifrån hans forskning kan Indiska 

analyseras. Indiska har möjligheten att kunna skapa positiva anknytningar till en 

kvalitetsprodukt. Saberski förklarar att Indiskas sortiment har förändrats under åren och att det 

i samband med senaste VD bytet blivit mer fokus på sortimentet. Att ta tillbaka de produkter 

som är specifika och representerar Indiska, eftersom det för tillfället inte finns någon signatur 

produkt. Det kan antas att en av Indiskas strategier gällande ompositionering, är att återta de 

produkter som anses specifika för varumärket, de produkter som konsumenter saknar. Genom 

att utföra enkätundersökningar om vad konsumenten önskar i sortiments väg, kan företaget 

återta de positiva associationer konsumenten besitter av en produkt. Kvalitet har alltid varit 

viktigt i produktionen, vilket Farquhar (1989) belyser genom sin förklaring. De anställda på 

Indiska är enade om att kvalitet och hållbarhets aspekter bör framkomma tydligare i 

marknadsföringen, eftersom det är en av företagets största fördelar (Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson).  

 

”Det är synd att inte hållbarheten och produkternas kvalitet marknadsförs hårdare, men det är 

nog något som kommer belysas mer i framtiden”. - Patron 

 

Att kvalitet och hållbarhet bör marknadsföras mer betraktas i uppsatsen som en 

konkurrensfördel och en grund som bygger varumärkets identitet. Därmed anses det vara ett 

måste i framtida marknadsföring, många modekedjor besitter inte dessa egenskaper till samma 

förmånliga pris som Indiska.  
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Keller et al (2012) påvisar att ett företag kan återgå till sina äldre strategier, till sin ursrungsidé 

för att återta sin position. Det krävs att varumärken ibland måste gå tillbaka till sina rötter, att 

återta de strategier som lett till framgång. Genom att gå tillbaka till sin ursrpungsidé, kan företag 

förstärka varumärkets betydelse. Repositionering syftar inte på förändring av varumärket utan 

tolkningen som konsumenten har av varumärket, en förändring i kundens medvetande (Zahid 

& Raja 2014). Om kunden önskar en förändring av varumärket, lämpar sig en repositionering. 

Saberski bekräftar att Indiska genomgår en repositionering av varumärket. Deras strategi är att 

gå tillbaka till de rötter som ursprungligen representerade företaget.  Utifrån analysen tolkas det 

att Indiska använder sig av repositionering genom att återta sitt sortiment, sin långa historia, 

den familjära och varma känslan, lojala kunder, samt de associationer som finns i kundens 

medvetande.  

  

5.2 Varumärkesidentitet 

Balmer och Greyser, (1989) Nandan (2005) och Kapferer (2012) påvisar att varumärkesidentitet 

är varumärkets vision, kärnvärden, unikhet och själ. Genom sin varumärkesidentitet kan företag 

förmedla sin individualitet och särskiljningsförmåga till sin målgrupp (Nandan, 2005). 

Varumärkesidentitet är grunden till positionering och ledningen på Indiska bör definiera vad 

varumärkets innehåll och betydelse verkligen är, för att kunna fastställa identiteten. Eftersom 

Indiska, enligt flera anställda, representerar en stark kvinna, med färgstark personlighet, som 

vågar stå upp för sig själv, bör de ha det i åtanke vid marknadsföring. Enligt Kapferer (2012) 

är varumärkesidentiteten det gemensamma element som företag i meddelanden, produkter och 

kommunikation bör sända ut. Allt som tillhör varumärket ska helst förmedla samma budskap. 

För Indiska behöver varumärkets personlighet genomsyra på alla plan, det vill säga utstråla 

värme, inspiration, kvinna, frihet, äkthet och hållbarhet. Aaker (1996) benämner 

varumärkesidentitet är en unik uppsättning associationer som företaget behöver underhålla. 

Genom detta argument kan det upplevas som att Indiskas associationer glömdes bort och 

företaget försökte istället skapa nya. Enligt medarbetare på Indiska saknas det marknadsföring 

av hållbarhet och kvalitet, både på produkter och i servicelandskapet. Att Indiska jobbar hårt 

med hållbarhetsfrågor bör genomsyra marknadsföringen, denna fördel kan generera en bredare 

målgrupp, större försäljning och att konsumenten väljer Indiska före andra varumärken. 

  

Precis som Kapferer (2012) påvisar är det av stor vikt att använda sig av olika verktyg när det 

kommer till varumärkeshantering för att skilja sig från sina konkurrenter. Kapferer (2012) talar 
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om varumärkesidentitet och varumärkespositionering. Han påvisar även att ett företag måste 

vara medvetna om vad deras exakta vision är innan de sänder ut den till allmänheten, för att 

förhindra att mottagaren uppfattar varumärket på ett oönskat vis. Genom analyser av vad 

respondenterna svarat, dras kopplingen till att Indiska misslyckades med det under sin första 

rekonstruktion. Under första rekonstruktionen togs inte Indiskas uppbyggda 

varumärkesidentitet på allvar, utan de valde att efterlikna andra företag. Enligt Håkansson ville 

föregående ledning mest tjäna pengar, de glömde bort de värden varumärket stod för. De gav 

därmed Indiska en ny identitet och vision som inte stämde överens med varumärkesimagen. 

Enligt Patron tappade de många av sina lojala kunder, vilket kan ha varit en av bieffekterna till 

att ändra företagets identitet och image. 

  

En av anledningarna till att Indiska har förlorat marknadsandelar, kan vara att de expanderat så 

pass mycket att de till slut förlorade sig själva. Att det blev ett gap mellan produkter och 

kommunikation. Därav kan det leda till att de inte uppfattas som samma varumärke (Kapferer, 

2012). Eftersom förra VD:n inte hade koll på vad varumärket redan representerade och valde 

att modernisera Indiska, kan det ha lett till ett gap mellan deras produkter och de associationer 

kunderna hade om företaget. För att identifiera varumärkesidentitet kan Indiska placeras in i 

Kapferers (2012) frågor om: Vad är varumärkets särskilda vision och mål? Vad gör varumärket 

unikt och annorlunda? Vilka behov tillfredsställer varumärket? Vilka värden besitter 

varumärket? Vad är det som ger varumärket uppmärksamhet? 

  

Indiskas mål är att arbetar för att bli ett varumärke att räkna med igen, de vill skapa en känsla 

av en varmare värld där fokus ligger på hållbarhet, färg och härliga material (Saberski). De är 

ett unikt företag som vill inspirera sina kunder genom ett attraktivt servicelandskap, med goda 

arbetsförhållande, produktionsprocesser, samt värna om miljön. Indiska tillfredsställer sina 

kunder genom att ha ett utbud av orientaliska produkter anpassade till skandinavien, till bra pris 

och kvalitée. Värden som företaget besitter är att erbjuda ett livskoncept med mode och 

inredning där Indien möter Skandinavien. Rätt produkt, i rätt tid, i hållbara kvalitéer, till bästa 

pris (Indiska, 2018). Det som ger Indiska uppmärksamhet är färgglada produkter, med mycket 

mönster och en inspirerande servicemiljö.   

 

5.3 Identitetsprisman 

För att får en djupare förståelse för vad Indiskas varumärke kommunicerar för bild till 

omvärlden, är identitetsprisman en relevant modell (bilaga 6). Prisman består utav sex sidor 
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som tillsammans definierar ett varumärkes identitet och image, samt hur dessa står i relation till 

varandra (Kapferer, 2012).   

 

Physique och personality är de sidor av prisman som behandlas av avsändaren, det vill säga 

Indiska. Physique syftar på varumärkets ryggrad, dess konkreta värden och de element som är 

synliga för mottagaren (Kapferer, 2012). Indiskas fysiska aspekter och konkreta värden är att 

leverera unika produkter, med inspiration från orienten, anpassat till skandinavien (Saberski). 

Som Kapferer (2012) förkunnar är frågeställningarna vad varumärket gör och hur det ser ut, 

som ett hjälpmedel för att definiera physique. Utifrån den empiriska datainsamlingen tolkas 

frågan vad varumärket gör, som att Indiska vill erbjuda ett inspirerande livsstilskoncept, med 

ett unikt visuellt uttryck.  

 

Hur varumärket ser ut representeras främst genom dess logga och ikon. Sabeski förkunnar att 

det för tillfället finns ett flertal loggor i omlopp, vilket tyder på att det funnits en osäkerhet i 

företaget. Indiska kämpar idag för att utveckla ett mer enhetligt uttryck, där endast en logga ska 

representera företaget. Keller et al (2012) belyser vikten av en logga, den skapar associationer 

för konsumenten. Tolkningen av detta är det är viktigt att ha en och samma logga, så att kunder 

känner igen företaget och inte blir förvirrade. Att ha olika loggor i omlopp kan skapa fel 

associationer hos kunden. Saberski nämner att företaget har en värdeskapande ikon i form av 

en vattenstämpel som porträtterar en elefant. Denna ikon har varit med Indiska sedan starten, 

men den är idag gjord digitalt för att effektivisera produktionen. Dock ser elefanten fortfarande 

ut som en vattenstämpel, som är placerad på alla Indiskas produkter och produktförpackningar. 

Vilket gör att den kan ses som företagets huvudsakliga visuella representation, som Kapferer 

(2012) beskriver som en fysisk egenskap hos varumärken.    

 

Personality beskriver Kapferer (2012) som ett varumärkes personlighet och karaktär, som kan 

uttryckas med hjälp av visuella verktyg, kända profiler eller frontfigurer. För att lättare kunna 

definiera ett varumärkes personality används frågan: Hur skulle varumärket beskrivas om det 

var en person? Vid intervjuer av respondenterna ställdes denna fråga och de beskrev personen 

som en stark, medelålders kvinna, med en färgstark karisma, som vågar stå upp för sig själv, är 

medveten om hållbarhet och miljö, samt har en avslappnad livsstil (Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson). Indiskas personality är tillika stor del att värna om miljö och människor. Företaget 

fokuserar på hållbarhetsfrågor och lägger stor vikt på att producera varor med bra kvalitet 

(Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Utifrån insamlad empiri går det att tyda att den 
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hållbarhetsaspekt som Indiska står för, inte framhävs tillräckligt för att det ska vara synbart för 

mottagaren. Saberski hävdar att kvaliteten inte är något som Indiska kompromissar med, utan 

att denna aspekt är en avgörande konkurrensfördel. Ries och Trout (1981) påvisar att alla val 

konsumenten gör är jämförbara, därav är det av vikt att de konkurrensfördelar varumärket 

besitter synliggörs. De anställda på Indiska resonerar kring fördelen med att marknadsföra de 

hållbarhetsfrågor som företaget står för, och utifrån teorier går det att dra slutsatsen att denna 

marknadsföring hade gynnat Indiska. Företagets unikhet ligger i att de producerar hållbara 

produkter, samt noggrannheten med att varje steg i produktionsprocessen tar hänsyn till 

människor och miljö.  

 

Culture och relationship är de sidor i prisman som binder ihop avsändarens bild av varumärket 

med mottagarens (Kapferer, 2012). Culture beskrivs som varumärkets vision och ideologi som 

uttrycks i varumärkets identitet. Indiskas unika historia och arv förklarar Saberski som en viktig 

grund till varumärkets uppbyggnad. Att det varit familjeägt i 64 år är en kulturell aspekt som 

genomsyrar hela företaget. Anställda på Indiska förklarar företagskulturen som familjär, varm 

och tillhörande. Denna uppfattning försvann i samband med första rekonstruktionen, men i 

samband med att Karin Lindahl tagit över som VD, har den känslan successivt kommit tillbaka 

(Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). I den bakgrund som framkommit från Indiskas 

långa historia, framgår det att det finns en värme i företaget. Indiskas grundare Matilda 

Hamilton brann för att göra livet bättre för fattiga människor i andra länder (Indiska, 2018). 

Kapferer (2012) påpekar att målet för många varumärken är att bli ett kultvarumärke, som 

genom ideologin sammansvetsar människor som delar samma livsstil. Utifrån analys av empiri 

och teori  kan det tolkas att Indiska har potential att bli ett kultvarumärke, eftersom flertalet av 

deras kunder delar samma värden och livsstil som företaget står för.  

 

Relationship är den sida i prisman som syftar på hur varumärket integrerar med mottagaren, hur 

det levereras (Kapferer, 2012). Ett varumärke bygger relationer både till konsumenter och 

internt inom företaget. Indiska jobbar med att skapa relationer till sina kunder genom att 

anordna medlemsdagar och events för dem som är med i kundklubben lovers and likers 

(Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). E-mail och SMS skickas ut till medlemmar med 

information om aktuella erbjudanden och kampanjer (Saberski). Vilket tolkas som direkt 

marknadsföring utifrån den analys som framkommit av  marknadskommunikationsmixen. Att 

nuvarande VD Karin Lindahl informerar företagets kunder om Indiskas vision och framtid, 

anses även det vara en relationsfrämjande åtgärd i form av direkt marknadsföring,  för att skapa 
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tillhörighet mellan företag och konsument. Som Fill (2011) förkunnar är direkt marknadsföring 

ett sätt att bygga relationer under en längre period, där fokuset ligger på personlig 

kommunikation mellan varumärke och kund. Keller et al (2012) påvisar att marknadsföring via 

mobil har stor påverkan på konsumenter, eftersom konsumenter dagligen använder sin mobil 

för att skaffa information och att det blivit ett naturligt sätt att kommunicera. Att Indiska 

använder sig av kommunikation via SMS gynnar både den personliga kontakten med kunder, 

samt som Rowely, (1998) och Fill, (2011) förklarar effektiviseras kontakten mellan företagets 

frontlinje och konsument. Fill (2011) förstärker detta med argument med att delar av 

personalens arbetsuppgifter ersätts och de kan koncentrera sig på sina kompetensområden. 

Utifrån insamlad empiri framgår det att butiksanställda på Indiska arbetar för att skapa starka 

band med sina kunder, för på så vis skapa lojalitet. Att varje kund som besöker butiken ska 

uppmärksammas och erhållas lika bra service (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Fill (2011) 

stärker detta med argumentet om vikten med att bygga ett ett-till-ett förhållande, ett partnerskap 

med varje enskild kund genom att kommunicera med dem på en direkt och personlig bas.  

 

“Ingen skillnad på kunder! Alla ska ha samma service” - Patron 

 

Som Fill (2012) antyder syftar relationship även på de relationer som finns internt inom 

företaget. Utifrån den empiriska datainsamlingen framgår det att Indiska under sin första 

rekonstruktion förlorade den familjära kultur som fanns, att de anställda upplevde att de inte 

fick lika mycket förtroende till att ta egna beslut som tidigare (Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson). Det kan tänkas att i samband med att anställda fick mindre auktoritet, sjönk 

motivationsfaktorn till jobbet. Anställda på Indiska förklarar att information om vilka direktiv 

som skulle följas var dålig från ledningens sida, att detta skapade en osäkerhet hos dem (Patron, 

Lif, Ericsson, Håkansson). Utifrån dessa berättelser kan slutsattsen dras, att om anställda får 

mindre förtroende från ledningen påverkas deras arbetsmotivation och att detta är något kunden 

lägger märke till. I samband med att nuvarande VD:n Karin Lindahl tagit över, upplever de 

anställda en förändring i relationen till ledningen (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Indiskas 

nuvarande ledning är måna om att anställda ska få ta del av de mål som är uppsatta, samt att de 

tilldelats mer ansvar.  

 

Reflection och self-image definierar Kapferer (2012) som de sidor som fastställer vilken publik 

varumärket riktas till, det vill säga hur företaget tror att deras varumärke uppfattas. Sidorna 

klargör vilka som kan identifiera sig med varumärket och hur omvärlden uppfattar det. 
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Reflektion förklaras som att varumärken fungerar som en spegelbild för konsumenter och det 

reflekteras över vilken stereotypisk kund som förknippas med det. Det kan tolkas att Indiska 

använder sig utav offentliga relationer för att uttrycka en reflekterande kundgrupp. Fill (2011) 

förklarar att offentliga relationer är en typ av marknadsföring där budskapet kontrolleras av en 

tredje part, i Indiskas fall, kända profiler och influencers (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). 

Slutsattsen kan dras att om kunden får ett känt ansikte på varumärket,  får hen en tydligare 

uppfattning om det. Uggla (2015) belyser att människor uppfattar varumärken annorlunda, 

därav kan offentliga relationer antas vara ett relevant verktyg för Indiska. Det kan antas att de 

anställda fick en förändrad reflektion av varumärket i samband med första rekonstruktionen, av 

den orsaken att dem inte fick tydlig information om vart Indiska var på väg. Detta medförde att 

anställda inte längre upplevde tilltro till varumärket och denna reflektion märkte konsumenten 

av.    

 

Self-image förkunnar Uggla (2015) som konsumentens självförverkligande. Det vill säga hur 

företaget tror att kunden vill se sig själv i samband med varumärket. Att konsumenter på så vis 

stärker sin självbild (Kapferer, 2012). Ett varumärke kan ses som en statusmarkör och ett 

verktyg för att visa vem man är. Varumärket Indiska uttrycker inte någon specifik prestige, men 

att kunden genom varumärket vill uppfattas som bohemisk, varm, stark och medveten 

(Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Att konsumenten i samband med första 

rekonstruktionen inte längre kände igen Indiska, tolkas bero på att den reflektion som företaget 

ville sända ut inte stämde överens med konsumentens förväntningar på varumärket.  

 

Utifrån Kapferers (2012) och Ugglas (2015) påståenden om att prisman har två huvudsidor 

analyseras insamlad empiri och teori. Den vänstra sidan består av physique, relationship och 

reflection, som uttrycker varumärket utåt. Det som uttrycker Indiskas varumärke till omvärlden 

är dess fysiska attribut i form av produkter, logga, butiker och originella ikon. Eftersom 

relationship till stor del syftar på varumärkets relationer med sina kunder är även detta en aspekt 

som syns utifrån. Det kan anses att Indiskas sätt att bygga relationer och skapa tillhörighet till 

sina kunder, är en styrka hos företaget. Av vikt för Indiska gällande reflection, är att fortsätta 

att arbeta med offentliga relationer. Att sätta ansikte på varumärket i form av en känd profil 

gynnar processen genom att reflektera varumärket på önskat vis. Utifrån empirin utläses det att 

Indiskas anställda ser positivt på företagets utveckling och att dem upplever en gynnsam 

förändring (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Att detta gynnar Indiskas reflection går inte att 

bortse.   
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Den högra sidan bestående av personality, culture och self-image syftar på varumärkets inre, 

dess själ (Kapferer, 2012; Uggla, 2015). Indiskas personlighet bör uttryckas genom den 

hållbarhetsaspekt som varumärket står för. Att ta hänsyn till människor och miljö, är i Indiskas 

fall, avsändarens starkaste konkurrensfördel. Indiskas culture utstrålar värme och tillhörighet, 

vilket uttrycks i det sätt som företaget jobbar med relationer, både till kunder och anställda. 

Som Kapferer (2012) och Uggla (2015) förkunnar är relationship och culture de sidor i prisman 

som sammanför mottagaren och avsändarens bild av varumärket. Därav tolkas det att koherens 

mellan dessa sidor är av stor relevans. Koherensen mellan reflection och self-image är av vikt 

för att kunna uppnå en halo-effekt mellan varumärkets identitet och varumärkesimage. 

Tolkningen av prisman är att den högra sidan, den externa, behöver stämma överens med den 

vänstra, den interna.   

 

5.4 Kommunikation 

För att utveckla en enhetlig bild av ett varumärke bör en marknadsföringsstrategi tillämpas, 

enligt Rowley (1998) kan marknadskommunikationsmixen användas för att åstadkomma en 

given strategi. Utifrån en kombination av olika kommunikationskanaler kan meddelanden nå 

företagets konsumenter. Marknadskommunikationsmixen består av olika verktyg och företag 

behöver välja ut de som är lämpliga för att kommunicera sitt budskap. Enligt Ries och Trout 

(1981) är den bästa strategin för att positionera ett varumärke eller produkt, att simplifiera 

budskapet. Eftersom att hela samhället består av kommunikation är det av vikt att förenkla 

meddelanden om företag vill förmedla ett permanent intryck. Saberski förklarar att all 

kommunikation som Indiska förmedlar till sina kunder ska uttrycka känslan av en varmare 

värld. För att kunna hantera olika kommunikationskanaler är marknadskommunikationsmixen 

en modell (bilaga 7), som främjar förståelsen för hur Indiska kan utveckla en enhetlig 

marknadsföring. Indiska kan analyseras utifrån verktyg, det vill säga vilka 

kommunikationskanaler som fallföretaget använder eller kan använda sig utav.  

   

“ Det är viktigt att välja rätt kanaler när det gäller marknadsföring, för att effektivisera 

kostnader” - Lif 

  

Indiska jobbar i perioder med reklam, via TV och tryckt på offentliga platser (Patron, Lif, 

Ericsson, Håkansson). Som Fill (2011) och Keller et al (2012) förklarar är reklam ett kostsamt 

verktyg, vilket kan tolkas som en anledning till varför inte Indiska jobbar med detta 
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kontinuerligt. Företaget har utfört mätningar på hur kostnadseffektiv denna 

masskommunikation är och kommit fram till att det i nuläget är en alltför stor investering 

(Håkansson). Denna verktygs form är bra när målet är att nå ut till många, men nackdelen är att 

trovärdigheten är liten och kostnaderna höga (Rowely, 1998; Fill, 2011; Keller et al, 2012). 

Eftersom att reklam är en opersonlig form av kommunikation, (Rowley, 1998; Fill, 2011), 

tolkas det att Indiskas styrkor ligger i att skapa mer personliga relationer med sina kunder och 

fokuserar till större delen på att skapa lojalitet (Lif, Ericsson, Håkansson). Ytterligare anledning 

till varför Indiska inte använder sig av reklam i nuläget kan tänkas vara att deras budget inte 

räcker till. Att det finns andra verktyg som är mer kostnadseffektiva.   

 

Den publik som nås via säljfrämjande åtgärder är mindre än den via reklam, men här har 

konsumenten själv valt att ta del av informationen (Rowely, 1998; Fill, 2011; Keller et al, 2012). 

Med hjälp av säljfrämjande åtgärder kan företag inspirera kunden till att prova eller köpa 

produkter genom exempelvis provsmakning eller rabattkoder (Rowely 1998; Keller et al, 2012). 

Indiska når främst ut via plattformarna Instagram och Facebook, företaget har möjlighet att 

kontrollera de inlägg som publiceras i dessa flöden (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, 

Håkansson). Via dessa plattformar kan de rikta sin marknadsföring till alla som vill ta del av 

den, de kan dela aktuella erbjudanden via exempelvis Instagram. Indiska har även kontroll över 

vad det är de vill förmedla, vilka produkter de vill trycka extra på genom kampanjer i butik. 

Keller et al (2012) stärker denna strategi som ett sätt att påverka konsumenters beteenden till 

att köpa ett varumärke för första gången, att kunden köper mer eller oftare.  

 

Offentliga relationer syftar till marknadsföring via utomstående intressenter till företaget, att en 

tredje part ansvarar för meddelandet som ska sändas ut (Fill, 2011; Keller et al, 2012). Indiska 

samarbetar med kända profiler, så som influencers, artister och skådespelare. Vilket främjar ett 

intresse hos konsumenter som ser upp till dessa personer. Fill (2011) stärker argumentet med 

offentliga relationers fördelar, genom att det förbättrar ett företags rykte och trovärdighet. 

Modemagasinet Feminina har marknadsfört Indiska genom att erbjuda sina kunder en 50 

kronors bonuschek vid köp av tidningen. Att Indiska använder sig av en tredje part kan tänkas 

gynna processen med att hitta nya kunder. Kunder som vanligtvis inte uppmärksammar Indiska. 

Ytterligare en fördel med offentliga relationer,  är att kostnaden endast uppstår under 

produktionen, det vill säga att användningen av detta verktyg är en engångssumma. Indiska 

använder sig av kända profiler och influencers och utifrån teorin kan detta ses som ett sätt att 

skapa offentliga relationer.  
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Direkt marknadsföring handlar om att bygga långvariga relationer, att nå ut till konsumenten 

på ett personligare plan (Fill, 2011). Denna typ av marknadsföring innebär att bygga en en-till-

en relation, utvecklandet av ett partnerskap med varje enskild kund. Fokuset är att rikta sig mot 

enskilda kunder och leverera personliga meddelanden genom exempelvis mail (Rowely, 1998; 

Fill, 2011). Indiska använder sig av direkt marknadsföring via sin kundklubb lovers and likers 

och via den skickar de ut personliga meddelanden till konsumenter. Det kan ske via mail och 

sms, där kunden får ta del av erbjudanden, kundkvällar och bonussystem. När konsumenten 

besöker Indiska förväntar hen sig bra service (Saberski, Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Då 

företaget har många stamkunder är det av vikt att dessa relationer inte går förlorade, eftersom 

att det är lönsamt på lång sikt. Mobilen har fått en stor och viktig påverkan på konsumenters 

liv, därmed är det ett effektiv sätt att kommunicera till sina kunder. Indiska skickar ut personliga 

erbjudanden såsom bonus och liknande till de konsumenter som är involverade i kundklubben. 

Med tanke på att konsumenten i princip alltid har mobilen tillgänglig är detta ett effektivt sätt 

för företag att nå konsumenten.   

  

Personlig försäljning är ett kommunikationsverktyg som involverar en-till-en kommunikation, 

mellan säljare och kund (Rowely, 1998; Fill, 2011; Keller et al, 2012). Precis som reklam kan 

personlig försäljning sakna trovärdighet, eftersom ledningen inte kan kontrollera budskapet 

som säljaren förmedlar till kunden (Rowely, 1998; Fill, 2011). Att konsumenten ska uppfatta 

servicen som god är viktigt för Indiska, de arbetar flitigt med kundbemötandet genom att alltid 

försöka se varje kund när hen besöker butiken (Patron). Utifrån enkätundersökningar som 

utförts har Indiska utläst att konsumenter associerar företaget till god service (Saberski). Den 

främsta fördelen med personlig försäljning är att meddelandet kan vara detaljerat och anpassat 

till kunden och att resultatet av marknadsföringen återkopplas direkt (Keller et al, 2012). 

Återkoppling i form av att kunden köper något eller uttrycker positiva känslor av upplevelsen. 

Med tanke på att antal anställda har minskat inom företaget, på grund av höga kostnader (Keller 

et al, 2012), kan det tolkas att den personliga försäljningen påverkas negativt. Att butikspersonal 

inte har tid att uppmärksamma alla kunder.  

  

Fill (2011) påvisar att varje verktyg besitter en specifik roll till att hantera olika uppgifter. Det 

är därmed viktigt att företag väljer rätt verktyg för rätt kundgrupp, samt vilket verktyg som 

kommer att uppfattas som mest trovärdigt. Det kan anses att det i Indiskas fall bör fokuseras på 

personlig försäljning, direkt marknadsföring, samt offentliga relationer för att locka en ny 
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kundgrupp. Ska ett varumärke riktas till yngre personer bör det marknadsföras via sociala 

medier och genom kända profiler.  

 

5.5 Varumärkesimage 

Varumärkesimage är företagets personlighet, det är hur kunden ser och tolkar varumärket 

(Solomon et al, 2016). Enligt Keller et al (2012) kan ett företag påverkar hur kunden associerar 

varumärket, det kan ske genom marknadsföring och annan information som kommunicerar 

något om varumärket. Eftersom att det inte utförts några intervjuer utifrån ett kundperspektiv, 

har Indiskas varumärkesimage tolkats från chefer och anställdas perspektiv. Det finns 

trovärdighet i empirin av anledning till att det utförts enkätundersökningar av vad konsumenter 

tycker, som respondenterna haft i åtanke vid intervjuerna. Hur kunden associerar Indiska 

beskrivs som färgstarkt, mönster, egen stil, värme, avslappnat, hållbarhet och service (Saberski, 

Patron, Lif, Eriksson, Håkansson). Enligt Burleigh et al (1955) så kan bilden av en produkt, 

associerad till ett varumärke vara tydlig eller svag. Vilket tolkas som att hur tydlig bilden av 

varumärket är, beror på hur snabbt konsumenten återskapar de associationer hen redan har om 

varumärket. Med tanke på den tydliga bild som Indiskas kunder har om varumärket, är det av 

vikt att företaget tar tillvara på dessa associationer istället för att skapa nya. Tolkningen är att 

det är mer effektivt att använda sig utav de associationer som redan finns i kundens medvetande. 

Burleigh et al, (1955) bekräftar detta med påståendet om att varumärkesimage växer inte fram 

från ett tomrum, utan det är något företag måste jobba med långsiktigt.  

 

Keller et al, (2015) påvisar att det finns yttre visuella faktorer som påverkar kunderna, därav 

måste marknadsförare känna igen de influenserna. Servicelandskapet är en visuell faktor som 

kunden kommer i kontakt med, kunden ska mötas av en lugn och harmonisk känsla när hen 

besöker butiken (Patron, Lif, Ericsson, Håkansson). Mjuka former är genomgående i Indiskas 

visuella uttryck, med organiska mönster och färger (Lif). Unikt för Indiska är att de vågar 

använda sig av mycket färg och form, både i produkter och butikens helhetsintryck (Patron, Lif, 

Ericsson, Håkansson). Utifrån detta tolkas det att Indiska har ett väldigt unikt koncept som de 

bör utnyttja, eftersom att butiksförsäljningen fortfarande är större än den befintliga e-handeln 

(Lif).  

 

5.6 Halo-effekten 

Halo-effekten definieras enligt Kapferer (2012) som en kognitiv process som sker i kundens 

medvetande, då hen föredrar en produkt utifrån varumärket. Halo-effekten syftar inte på 
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produktens attribut, utan från de tidigare positiva erfarenheter konsumenten har av varumärket 

(Leuthesser et al, 1995; Kapferer, 2012). Det kan analyseras som att Indiska i samband med 

första rekonstruktionen inte bemötte konsumentens förväntningar och image av varumärket. 

Att varumärket i förbindelse med denna process tappade sin identitet, som inte länge matchade 

med kundens image. Indiska har en chans till att skapa en Halo-effekt om de fortsätter med 

strategin repositionering, det vill säga, återgå till sitt ursprung. Att de marknadsför det som är 

unikt för dem, hållbarhet, det färgstarka och mönstrade uttrycket samt fokusera på de produkter 

som har gynnat företaget. Leuthesser et al, (1995) förkunnar att konsumenter utvärderar 

varumärken och produkter utifrån de varumärken hen känner till. Börjar Indiska möta det 

associationer som konsumenten redan förknippar varumärket med, är chansen större att de blir 

det främsta valet inom en kategori.   

 

5.7 Slutsats  

 

Utifrån analys av den information som framkommit i samband med denna uppsats dras 

slutsatsen att varumärkesidentiteten är central i processer som innefattar ompositionering. Det 

är av vikt att beakta att ompositionering inte alltid handlar om att utveckla någonting nytt, utan 

att det kan vara lika effektivt att fokusera på det som redan finns. Är ett företag osäkra på vilka 

fördelar som varumärket besitter är det en bra strategi att vända sig till sina anställda och kunder. 

Att ta reda på vilka aspekter konsumenter värderar hos varumärket, vilka associationer som 

uppkommer när dem hör varumärkets namn. Ifall konsumenterna känner att dem tappat 

tillhörigheten till ett varumärke, är det av vikt att de associationer som redan finns i hens 

medvetande återskapas. De produkter som är specifikt associerade med varumärket bör inte 

glömmas bort, eftersom dessa representerar ett värde. Det är således lättare för företag att 

regenerera något som redan finns hos konsumenten. Ledningen i ett företag bör ta tillvara på 

den kompetens som anställda innehar, eftersom de är dem som är närmast kunden. Besitter ett 

varumärke unika värden, en unik historia eller unika visuella uttryck bör dessa förstärkas. Att 

utveckla långsiktiga relationer med sina kunder är relevant för att skapa lojalitet, ett band mellan 

företag och konsument som är svårt att bryta. Den kommunikation som ett företag sänder ut till 

sin publik bör vara enhetlig, för att budskapet ska uppfattas på önskat vis. Desto mer enhetlig 

kommunikationen är, desto mindre är risken att varumärkesidentitet och varumärkesimage inte 

matchar. Sammanfattningsvis tolkas det utifrån denna uppsatsen, som att repositionering är en 

användbar strategi när det gäller varumärkesidentitet vid ompositionering. Repositionering är 

den strategi som bör tillämpas när ett företag vill använda sin varumärkesidentitet. 
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5.8 Metodmedvetenhet  

Med anledning till att kvalitativa intervjuer ej utförts från ett kundperspektiv är generaliseringen 

av reslutatet anpassat ur ett företagsperspektiv. Det har argumenterats av skribenterna om att 

intervjuer med fokusgrupper skulle gjorts, för att på så vis undersöka problemet ur ett ytterligare 

perspektiv, kundperspektiv. Det ska nämnas att majoriteten av intervjuerna är utförda 

tillsammans med respondenter i Växjö, på grund av ett bekvämlighetsurval. En bredare 

spridning på respondenterna rent geografiskt, hade medfört ytterligare generaliserbarhet och 

trovärdighet. Dock har upplevelsen av respondenternas svar varit att de varit eniga i sina 

påståenden och svar.  Detta tolkas som att kommunikationen mellan anställda och ledning är i 

symbios och att oavsett vilka respondenterna varit,  geografiskt, hade resultatet sett liknande ut. 

Telefonintervjun förmodas ha bidragit till ökad validitet om intervjun utförts i person, eftersom 

kroppspråk hade kunnats utläsas.  

 

5.9 Förslag till vidare forskning  

Vidare forskning genom kvalitativa intervjuer med konsumenter, med fokusgrupper, hade gett 

uppsatsen en större trovärdighet. Eftersom det hade bidragit med material att jämföra 

företagsperspektivet som uppsatsen utgått ifrån. En kvantitativ metod hade kunnat tillämpas för 

att undersöka vilken bild kunderna har om Indiska, det hade gett ett generaliserbart resultat som 

hade varit mer mätbart. Vidare forskning kan föreslås att utföra inom andra branscher och 

näringsidkare för att ge resultatet en högre tillförlitlig och generell bild.  
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7 Bilagor 
 

1. Indiskas historia 

Indiska grundades 1901 i och med öppningen av butiken Indiska utställningen på 

Regeringsgatan i Stockholm (indiska, 2018). Företaget startades av en berest kvinna vid namn 

Matilda Hamilton som brann för att göra livet bättre för fattiga människor i andra länder. 

Matilda fastnade speciellt för landet Indien och började därmed ta med sig saker från landet 

hem till Sverige, dessa föremål blev sedan början på butiken Indiska utställningen. Alla 

inkomster som ägaren fick utav butiken gick till skolor i Indien och i samband med denna 

import av Indiska produkter växte verksamheten. Produkter som konsumenter kunde hitta i 

butiken var exempelvis hantverk, textilier, kryddor och prydnadssaker. 

  

Då Indiska är ett över 100 år gammalt företag har ägare bytts ett antal gånger, men dess långa 

historia är återkommande (indiska, 2018). Under 1960-talet började försäljningen av kläder 

komma igång för Indiska och i samband med flower-power vågen blev plaggen en hit och 

Indiskas butiker blir fler. På 80-talet expanderar Indiska inte bara på butiks-fronten utan även 

inom design och reklam, företaget satsar på plagg av fin kvalitet och ett bredare sortiment. I 

och med att orientalisk mat, inredning och musik blir en stor trend under 90-talet börjar det 

säljas möbler på Indiska, möbler som egentligen var tänkt till varuexponering, men som 

kunderna blev  förtjusta i. I samband med expansionen sätts det större krav på företagets 

leverantörer, dessa krav innefattar bra och säker arbetsmiljö, inget tvångs eller barnarbete får 

förekomma, samt rimliga löner och arbetsvillkor. Under 2000-talet breddas företaget Indiska 

rejält genom butiker på nya marknader (Norge och Finland), konceptet som ett livsstilsföretag, 

Hurry Curry (lunchrestaurang), samt samarbeten med designers och formgivare. Konceptet som 

livsstilsföretag blir lyckat även under 2010-talet och designsamarbeten med kända profiler 

fortsätter, restaurangen Hurry Curry blir tre i antal och 2012 öppnar Indiska sin shop online. 

Företagets affärsidé är: 

  

“Att erbjuda ett livsstilskoncept med mode och inredning där Indien möter Skandinavien. 

Rätt produkt, i rätt tid, i hållbara kvaliteter, till bästa pris” (Indiska.se, 2018).    

  

I en artikel från SVD bekräftas det att företaget Indiska var nära en konkurs 2016, men att de  

nu ska försöka rädda situationen med hjälp av nya ägare (svd, 2018). Indiskas nya VD Karin 
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Lindahl vill vända företagets utveckling, då hon hävdar att ge upp inte är något alternativ. I och 

med detta kan det tänkas att Indiska står inför en omfattande ompositionering av sitt varumärke. 

Enligt en artikel från Market (2018a) meddelas det att Indiska planerar att stänga 12 butiker 

under våren, det innefattar butiker i Sverige, Norge och Finland. Två stora butiker har redan 

stängts, en i Mall of Scandinavia och en i Västermalmsgallerian. I och med att Indiska har 

genomgått rekonstruktioner meddelar företagets e-handelschef Anneli Furustad att de satsar på 

att komma närmare sina kunder för att bygga djupare relationer Market (2018b). I en artikel 

från Breakit (2018), underrättar företagets VD Karin Lindahl att hon satsar på att dubbla 

Indiskas e-handelstotal genom tredjeparts sajter såsom Amazon eller Zalando. 

  

“Vi försöker att inte bara tänka på webben som en shoppingplats utan också som ett skyltfönster 

till butikerna, fast på webben. Det måste finnas mycket inspirationsbilder där”, säger Karin 

Lindahl till DI. 
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2. Intervjufrågor 
 

1. Förändrad marknadssituation (rekonstruktion/ompositionering)  

  

• Jobbar Indiska för att ompositionera sitt varumärke? Hur i så fall?  

  

• Vad är varumärkets vision och mål? Har dessa ändrats i samband med rekonstruktionen?  

   

• Vilka åtgärder har tagits i samband med rekonstruktionen?  

  

• Hur arbetar ni med relationer och tillhörighet inom företaget?  

 

2. Målgrupp/kunder  

  

• Vilken målgrupp riktar sig varumärket mot? Har den förändrats med tiden?   

  

• Hur jobbar Indiska med relationer till sina kunder? Hur får ni era kunder att känna 

tillhörighet?   

  

• Hur tror du konsumenten associerar Indiska?  

  

• Vilka plattformar fokuserar ni på för att nå ut till era konsumenter?  

  

• Vilka förväntningar tror du kunder har på Indiska som varumärke? Båda på produkter, 

marknadsföring, koncept och service?   

  

• Vet ni genom undersökningar vad kunden önskar/ saknar i sortiment väg?  

  

3. Varumärkespositionering  

  

• Hur arbetar ni med att differentiera er från era konkurrenter? Vad gör varumärket 

annorlunda?  

  

• Vad tror du är anledningen till att det har gått sämre för Indiska de senaste åren?   
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• Vilka strategier har varit effektiva då Indiska nått framgång?   

  

• Har strategin med att gå tillbaka till varumärkets rötter/ursprungsidé varit på tal? Eller 

skapas det nya idéer?  

  

 4.  Varumärkets innehåll/betydelse  

 

• Vad är det som gör ert varumärke unikt?   

  

• Vilka förmåner och löften ger varumärket?  

  

• Vad är företagets/ varumärkets värden?  

  

• Hur skulle du beskriva varumärkets personlighet? Om Indiska var en person, hur skulle du 

då beskriva hen?  

   

• Baseras varumärket på den Indiska kulturen eller den skandinaviska? kombination eller 

någon av dem som är i fokus?  

   

• Vilka ideologier uttrycker varumärket?  

  

• Uttrycker varumärket en specifik status?   

  

5.  Hur detta märks i företagets servicescape  

  

• Hur arbetar Indiska med igenkänning av varumärket? Genom exempelvis visuella uttryck.    

  

• Har Indiska en signatur eller flaggskeppsprodukt?  

  

• Är försäljningen störst online eller i fysisk butik?  

   

• Finns det planer på att utöka till fler produktkategorier i erat sortiment?  
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• Hur jobbar ni med marknadsföring? sociala medier, direkt marknadsföring, annonsering?  

  

• Vad vill ni att loggan ska uttrycka ?  

  

• Besitter Indiska en specifik slogan, jingel eller liknande? 
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3. Operationalisering  
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4. Positioning a brand 

 

Positioning a brand, The new strategic brand management - advanced insights & strategic 

thinking, Kapferer, 2012, s. 153. 
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5. Identitetsprisman 
 

 

 

 

 

Identitetsprisman, The new strategic brand management - advanced insights & strategic 

thinking, Kapferer, 2012, s. 158. 
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6. Marknadskommunikationsmixen 
 

Marknadskommunikationsmixen, Essentials of marketing communications,  Fill, 2011, s. 17. 
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7. Halo-effekten 
 

 

Halo effekten, The new strategic brand management - advanced insights & strategic thinking, 

Kapferer, 2012, s. 39.  

 


