
  

 Producenternas möjligheter 
att kommunicera sitt 

varumärke 
 

  

  

 Författare: Daniel Eliasson 

 Fredrik Bergstrand 

 Kristoffer Landin 

Handledare: Leif Rytting 

Program: Marknadsföringsprogrammet

Ämne: Marknadsföring 

Nivå och termin: C-nivå, VT-09 

Handelshögskolan BBS 
 

  

 



 

2 

Förord 

Denna uppsats har för oss varit en intressant och lärorik process från början till slut, där vi 
tillsammans har fått jobba som ett lag för att nå ett slutresultat. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som varit av yttersta vikt för att slutföra vår C-
uppsats. Reine Barkered, Johan Bergström, Jenny Karlsson, Markus Kinnander, Magnus 
Khrinde, Erik Möller, Maria Sundqvist och Samuel Stålros har alla bidragit med betydande 
information.  
 
Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Leif Rytting för hans stöd genom hela 
processen, vilket gjorde att vi kunde slutföra uppsatsen med ett resultat som vi är stolta och 
nöjda över.  
 
Vi önskar er en trevlig läsning.  
 
 
 
Kalmar vårterminen 2009 
 
 
 
 
----------------- -------------------- -------------------- 
Daniel Eliasson  Fredrik Bergstrand Kristoffer Landin 
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Sammanfattning  
 
Titel:  Producenternas möjligheter att kommunicera sitt varumärke 
Författare:   Daniel Eliasson, Fredrik Bergstrand, Kristoffer Landin 
 
Handledare:  Leif Rytting 
 
Kurs:  Företagsekonomi, Marknadsföring C-uppsats, VT-09, Högskolan i 

Kalmar 
 
Nyckelord:  Producentvarumärken, marknadsföringskanaler, Internet, event, 

relationer, utveckling och förändring.  
 
 
Syfte:  Vårt syfte är att kartlägga och analysera de möjligheter 

producenter av konsumentvaror har för att kommunicera ut sitt 
varumärke genom dagens marknadsföringskanaler, samt hur 
utveckling och förändring påverkar producenternas 
kommunikationsmöjligheter.  

 
 
Metod:  Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår uppsats. Det 

empiriska materialet samlades in genom åtta stycken intervjuer 
som har bidragit med olika kunskaper genom deras respektive 
erfarenheter. I analysdelen har vi använt en blandning av 
deduktion och induktion, vilket benämns som en abduktiv ansats.  

 
 
 
Slutsatser:  Då vi arbetat med ett kvalitativt angreppssätt kan vi inte dra några 

generella slutsatser i vår studie. Vi vill dock betona att vi funnit 
likheter i vårt empiriska material som vi i korthet sammanfattar i 
slutet av kapitel fyra. Där har det betonat vikten av ett starkt 
varumärke, image och betydelsen av samarbeten. I resultatdelen av 
uppsatsen har vi presenterat en egen modell där vi vill illustrera 
vilka kommunikationsmöjligheter producentvarumärken har och 
vad de bör tänka på när de väljer kanal.  
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Abstract  
 
Title: Producers opportunities to communicate their brand 
 
The purpose of this essay is to analyze and understand how producerbrands are able to 
communicate their brand through today’s marketing channels, also how development and changes 
that occur in the society can affect the producers communication abilities. We have seen a 
tendency that many retailers have created their own brands that are competing with the producers, 
this leads to the fact that producers in some cases are having trouble communicating their brand to 
the end-consumer. The fact that the producers marketing through retailers now is more limited 
than before, the producers now have to capture the consumers wants and needs through other 
channels. 
 
This essay is based on a qualitative method involving seven interviews. The persons that we’ve 
chosen to interview are carefully selected based on their specific knowledge about the subject in 
question.   
 
 
Keywords: Producer brands, communication channels, Internet marketing, event marketing, 
relationship marketing (RM), development and changes.  
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1 Inledning  
 
I inledningskapitlet kommer vi att ge en överblick av det valda ämnet samt varför vi har valt 
att analysera det. Vi kommer att presentera en kort bakgrund till problemet och varför vi anser 
att det behöver uppmärksammas. I slutet av kapitlet kommer även vårt syfte och våra 
avgränsningar att beskrivas.  
 

1.1 Bakgrund 
 

Vi har växt upp under en tidsperiod där nya varumärken kontinuerligt föds, vilket har skapat 
trängsel på marknaden. Framförallt Internets utveckling de senaste åren har gjort oss 
intresserade för hur alla dessa varumärken kan kommuniceras ut till kunderna på ett billigare 
och effektivare sätt än tidigare. Ett fenomen som vi uppmärksammat är hur återförsäljare 
skapar egna varumärken som konkurrerar med producenternas, detta benämnde Melin och 
Urde (1991) som ”Battle of Brand” redan 1991. Vi har observerat hur olika trender såsom 
bloggar och communities på ett effektivt sätt kan sprida budskap om olika varumärken och 
produkter över hela världen. Genomslagskraften verkar vara enorm då någon eller något kan 
bli känt omedelbart tack vare Internets snabba och effektiva kommunikationsförmåga.  
 
Patent och registreringsverkets hemsida (2009a) har följande definition av ett varumärke: ”Ett 
varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från 
andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten”. Kapferer (2004) menar att det 
som fångar själva kärnan med varumärket är att dess namn ska ha tillräcklig styrka för att 
påverka konsumenten till att handla produkten. Detta styrks av Haig (2005a) då han menar att 
vitsen med ett varumärke är att särskilja en produkt från konkurrenterna. Enligt PRV (2009b) 
registrerades 7447 nya varumärken i Sverige år 2007, vilket är mer än en fördubbling jämfört 
med 10 år sedan. Enligt Melin och Urde (1991) är varumärket inget nytt fenomen, de skriver 
att märkning har funnits sedan urminnes tider då boskap brännmärktes för att kunna särskiljas 
från varandra. Kapferer (2004) menar att det var först på 1980-talet som företag började inse 
betydelsen av ett starkt varumärke. Han anser att ett varumärke är en symbol fram till dess att 
det påverkar marknaden, det är först då det betecknas som ett varumärke. Detta stödjer Aaker 
(2008) då han påtalar att ett varumärke ger företag konkurrenskraft på marknaden.  
 
Hulten et al. (2008) anser att de tre till fyra senaste decennierna kännetecknats av ett pågående 
kulturellt värderingsskifte, där nya värderingar rörande familj, ekonomi, politik, företagande, 
religion och sociala relationer växt fram och etablerats. De fortsätter med att poängtera att vi 
befinner oss i ett nytt samhällsstadium som de benämner det binära samhället. Det 
kännetecknas av globalisering, mångfald och pluralism när det gäller idéer, kunskap och 
varumärken. Dahlbom (2007) hävdar att globaliseringens ökning de senaste åren till stor del 
kan tillskrivas Internets utveckling. Haig (2005a) menar att ett varumärke kan bli mer 
betydelsefullt än företagets fysiska tillgångar, vilket innebär att företaget kan förlora hela sitt 
värde över en natt. Han anser att en skandal snabbt når ut till allmänheten genom diverse 
mediekanaler. 
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1.2 Problemdiskussion  
 

Hultén et al. (2008) anser att det kulturella värderingsskiftet satt nya normer för 
marknadsföringen. På samma sätt som människor relaterar sig själva till personer som de har 
mycket gemensamt med, relaterar människor sig själva till varumärken. Detta styrks av 
Lindgren et al. (2005) när de skriver att unga personer kommer att välja varumärken som 
uttrycker individualistiska värden. Detta påvisas av Holmberg och Wiman (2002) som skriver 
att en tredjedel av personerna som köpte en Imac aldrig tidigare köpt en dator. Enligt Hultén 
et al. (2008) har kommunikationen av varumärken blivit allt viktigare, eftersom skapandet av 
rätt image blivit en avgörande faktor för att attrahera konsumenterna.  Vidare menar de att 
många företag flyttat sina marknadsföringspengar från radio-, tidnings- och TV-reklam till 
andra marknadsföringskanaler. I en tabell sammanställd av Dahlqvist och Linde (2002) 
mellan vad de benämner som traditionella respektive icke traditionella medier, framgår att de 
icke traditionella medierna redan mellan perioden 1998-2000 gått förbi de traditionella 
medierna i total reklaminvestering. Där benämner de TV, radio, direktreklam och sponsring 
som traditionella medier, medan de icke traditionella innefattar Internet och event.  Enligt 
Behrer och Larsson (1998) är ett av de vanligaste syftena med event att skapa en 
uppmärksamhet och image för företagets varumärke. En fråga vi finner intressant att studera 
är hur producenter kan använda sig av icke traditionella medier för att nå ut till 
slutkonsumenterna? 
 
Burt (2000, s875) menar att Morris definition från 1979 av en återförsäljares varumärke 
fortfarande är den mest användbara, fritt översatt: ”konsumentprodukter producerade av, eller 
delvis av, återförsäljarna och sålda under deras egna namn eller märke genom återförsäljarnas 
egna affärer”. Enligt en undersökning av PLMA (2008) gjord i 18 europeiska länder så är 
marknadsandelarna för återförsäljarnas egna varumärken i snitt 31 % per land. I Sverige 
beräknades återförsäljarna ha 27 % av marknadsandelarna, medan Schweiz toppade listan 
med 54 % av marknadsandelarna. Detta beror enligt Auruskeviciene och Maiksteniene (2008) 
på att konsumenterna har förändrat sina värderingar rörande återförsäljarnas varumärken, det 
ses inte längre enbart som ett lågprisalternativ. Melin och Urde (1991) anser att många 
återförsäljare har stärkt sitt inflytande och sin positionering gentemot producenterna. Detta 
har tvingat producenterna att tydligare rikta marknadsföringsaktiviteter till återförsäljarna 
istället för konsumenterna. Detta styrks av Allain (2002) som menar att styrkeförhållandet 
mellan återförsäljare och producenter inte längre är till producenternas fördel. Detta påvisas 
även av Kambewa et al. (2008) som anser att producenter har en dålig förhandlingssituation 
på marknader med många leverantörer. Kapferer (2008) menar att återförsäljarna i många fall 
är den enda konkurrenten till producenternas varumärken. Han menar att många producenter 
inte insett att deras värsta konkurrent är återförsäljare och inte andra producenter.  

Wildeman (2008) skriver att traditionell annonsering som brev och telefonsamtal blivit 
påverkade av ökade portokostnader samt olika former av spärrade telefonnummer. Även 
massutskick via e-post har på senare tid blivit begränsade via olika former av skräppostfilter. 
De stigande kostnaderna för traditionell marknadsföring samt de olika typerna av regleringer 
gör att dagens marknadsförare behöver bli mer kreativa i sitt arbete. De behöver finna nya 
effektiva och kostnadsbesparande lösningar för att kommunicera ut sitt varumärke till 
allmänheten.  Guráu (2008)  betonar att den ökade fragmenteringen av media och kunders 
beteende medfört att företag måste använda sig av nya kommunikationskanaler. Främst 
Internet och mobila teknologier har skapat ett behov för ett nytt synsätt inom 
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marknadskommunikation, där centraliserad ledning medför en konsekvens i budskapen som 
skickas till segmenterade kundgrupper.  
 
Behovet för företag att visa sitt varumärke på Internet innebär att reklampengar flyttas dit från 
övrig media. Enligt International Data Corporation (2008) spenderades 10 % av all 
marknadsföring inom mediesektorn på Internet, denna siffra bedöms enligt analytikerna stiga 
till 13,6% redan år 2011. Fill (2006) anser att en fördel med att kommunicera via Internet är 
att det kan skapa en dialog med kunden. Vidare anser Papadopoulou et al. (2001) att Internets 
kommersialisering har skapat en konkurrenskraftig miljö som tvingar organisationer att 
förlänga den traditionella marknadsföringen. De menar att företag ska fokusera på att utveckla 
långsiktiga relationer med sina kunder, för att försäkra sig om deras fasthållande och lojalitet.  
 
Wildeman (2008) skriver att Internet är den snabbaste växande marknadsföringskanalen 
någonsin, vilket delvis kan ha sin förklaring i att antalet Internetanvändare har ökat. Det 
styrks av analysföretaget IDC som 2008 antog att 1,4 miljarder människor kommer att 
använda Internet frekvent under året. De förutspår att antalet användare kommer att fortsätta 
öka lavinartat för att 2012 omfatta 1,9 miljarder människor, vilket motsvarar 30 % av jordens 
befolkning. IDC (2008) skriver i sin analys att bloggar och communities är bland de snabbast 
växande online-aktiviteterna på Internet. Det innebär att många företag inte kan kontrollera 
hur deras varumärken uppfattas, då de olika budskapen kommer från andra än det egna 
företaget. Det är vad Gummesson (2006) definierar som externa marknadsförare på deltid. 
Aaker (2005) anser att många företag gör strategiska misstag eftersom de inte gör någonting 
alls, han hävdar att det är bättre att ta ett felaktigt beslut än att inte ta något alls. Enligt 
Gummesson (2006) blir företagen omskrivna oavsett om det vill eller inte, detta beror på 
externa deltidsmarknadsförare. Han anser att fördelen för företagen är att de exponeras, 
medan nackdelen är att de inte kan kontrollera innehållet. Dahlbom (2007) skriver att bloggar 
och Wikipedia undergrävt de etablerade mediernas makt. Med bakgrund till dessa författares 
teorier anser vi det intressant att studera om producenterna tar tillvara på Internets möjligheter 
för att lättare nå ut till konsumenterna? 
 
Dahlqvist och Linde (2002,s 5) uttrycker sig på följande sätt: ”Sätten att kommunicera är 
oändliga, vissa gånger lyckas man, andra gånger blir det inte alls som man tänkt sig, en del 
kommunikatörer lyckas bättre än andra. Varför är det så? Vad är bra reklam och vad är dålig? 
Om detta finns det nästan lika många uppfattningar som människor. Den vanligaste är nog att 
bra reklam är den som sticker ut och uppmärksammas”.  Enligt Melin och Urde (1991) är 
kommunikationens främsta uppgift att förmedla märkesproduktens mervärde till målgruppen. 
Dahlqvist och Linde (2002) definierar kommunikation som en ständigt pågående process där 
företag informerar och påverkar marknader och individer. Vidare anser Fill (2006) att en 
lyckad kommunikation är en förutsättning för att skapa ett framgångsrikt varumärke. 
Dahlqvist och Linde (2002) anser att TV är mediet med störst räckvidd, tätt följt av radion.  
Enligt Dahlén (2002) är TV och radio passiva medier. Han anser att människan är lat i sin 
mediekonsumtion och att de blir mer och mer passiva desto mer tid de spenderar vid dessa 
medier. Vidare anser Dahlén (2002) att människor kommer ihåg ett budskap bättre och 
påverkas mer om dem själva är aktiva. Om både TV och radio räknas som passiva medier, 
borde inte producenter då använda sig av mer aktiva medier för att integrera med kunderna?   
 
Mot bakgrund av diskussionen vi fört ovan framstår en rad frågor som mycket intressanta.  
 
Gynnar det producenter att ha hemsidor som interagerar med kunderna? 
Kommer ”Battle of brand” att bli ännu större? 
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Är event marknadsföring en växande trend? 
Kommer marknadsföringsresurserna att omfördelas och flyttas från de mer traditionella 
medierna? 
Behöver producenter marknadsföra sig mer gentemot deras återförsäljare istället för till 
slutkonsumenten?  

1.3 Problemformulering  
 

Utvecklingen av varumärken har medfört att vi ständigt exponeras för olika budskap genom 
diverse medier. Denna ständigt pågående kommunikation har gjort att människor inte kan ta 
in och memorera alla budskap och varumärken. Det är naturligt att företag behöver finna nya 
och kreativa sätt för att kunna nå ut till sina kunder, då specifikt producenter som behöver 
anpassa sin marknadsföring, eftersom konkurrenssituationen till återförsäljarna har förändrats.  
Det är detta som vi finner intressant och står i centrum i vårt arbete.  
 

1.4 Syfte 
 

Vårt syfte är att kartlägga och analysera de möjligheter producenter av konsumentvaror har 
för att kommunicera ut sitt varumärke genom dagens marknadsföringskanaler, samt hur 
utveckling och förändring påverkar producenternas kommunikationsmöjligheter.  
 

1.5 Avgränsningar och förklaringar  
 

I studien, som framstår av syftet, handlar vårt arbete om producentvarumärken. Det kan 
påpekas att vi inte valt att inkludera egna affärer så som IKEA och Dressman. I dessa fall är 
återförsäljarnas märke i centrum. Vi har även valt att avgränsa oss till kanalerna TV, radio, 
direktreklam, sponsring, butiken som kanal, Internet och event.  
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2 Metod  
 

I detta kapitel kommer vi att förklara vilka metoder vi har valt att använda i vårt arbete samt 
argumentera för varför vi valt dem. Patel och Davidsson (2003,s131) anser att: ”Syftet med 
metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma de följande 
resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet”  

 

2.1 Kvalitativ Metod 
 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika forskningsmetoder som fokuserar på olika 
aspekter i undersökningar, dessa är den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen. Widerberg 
(2002) menar att kvalitativ forsknings syfte är att klargöra ett fenomens karaktär eller 
egenskaper, medan den kvantitativa forskningen fokuserar på att fastställa olika mängder. 
Patel och Davidsson (2003) anser att den kvalitativa undersökningens syfte är att skaffa en 
djupare kunskap om ämnet än den som ofta erhålls genom kvantitativa undersökningar. 
Allwood (2004) styrker detta genom att skriva att den kvalitativa metoden används för att få 
en bättre förståelse och djupare kunskap inom ämnet. Hartman (2006) menar att detta djup 
inom ämnet erhålls eftersom den kvalitativa undersökningen omfattar ett betydligt färre antal 
individer. Allwood (2004) påpekar att detta är fallet då kvalitativa undersökningar genomförs 
med hjälp av intervjuer och inte som kvantitativa studier, genom enkäter.  

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vårt val baseras på 
att vi, precis som ovan nämnt, vill erhålla förståelse och skaffa en djupare kunskap inom 
ämnet. Skulle vi använda oss av en kvantitativ undersökning skulle vi få in mängder av data 
men inte få in några detaljkunskaper inom ämnet. Vi anser vidare att inte vi inte skulle kunna 
dra de slutsatser vi kommit fram till och erhållit utan att använda oss av ett kvalitativt 
angreppssätt. Att vi genomfört intervjuer istället för enkäter grundas på att vi ville locka fram 
en djupare kunskap från våra respondenter angående ämnet, istället för att erhålla ytliga svar 
från en mängd olika enkäter. Hade vi genomfört enkäter, skulle det kunna medfört att vi 
införskaffat oss svar på frågor från människor som egentligen inte har någon specifik kunskap 
inom ämnet. Detta eftersom antalet respondenter i en enkät behöver vara av betydande antal 
för att kunna dra sanningsenliga statistiska slutsatser.  

Allwood (2004) menar att anledning till att kvalitativ metod väljs är för att det som ska 
studeras inte kan studeras genom ett kvantitativt angreppssätt. Han fortsätter med att skriva att 
detta kan bero på att forskaren vill analysera ämnet ur ett annat perspektiv. Harman (2006) 
påstår att kvalitativa undersökningar inte vill generera svar som: hur mycket? eller hur 
många? Vi ville i vår undersökning inte ta reda på mängdvariabler som hur många som 
marknadsför sig genom bloggar etc. utan vår fokus har varit att ta reda på hur producenter kan 
använda sig av dessa kanaler för att nå sina konsumenter. Skulle en studie med vårt syfte 
genomföras genom ett kvantitativt angreppssätt, skulle den inte kunna erhålla samma material 
och därför komma fram till andra slutsatser än vad vi i vår rapport har kommit fram till. Vi 
har i vårt teoretiska material valt att ta med diagram som visar hur de olika kanalerna använts 
genom åren, något som kan anses ha en kvantitativ touch. Detta anser vi dock ger mer styrka 
till vår studie, och då vi inte införskaffat kunskapen genom egna enkäter, tycker vi att 
beläggen att ta med dem är höga. Svenningsson et al. (2003) menar att det är fullt möjligt att 
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använda sig av siffror och statistik i en undersökning som har en kvalitativ ansats. Bryman 
och Bell (2005) anser att det i kvalitativ forskning är deltagaren som styr, då dennes 
uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt styr resultaten. Vi är medvetna om att vi 
i våra intervjuer inte alltid fått svaren vi eftersökte, då vi inte velat påverka och styra våra 
respondenter alltför mycket. Istället försökte vi få till en dialog, vilket ledde till att de 
öppenhjärtligt beskrev sina åsikter och intressen i frågorna vi ställde.  Hade vi genomfört en 
enkätundersökning, hade våra respondenter fått olika valmöjligheter på frågorna. Det skulle 
kunna ha gjort att respondenterna rutinmässigt svarat på ett visst sätt, istället för att fundera på 
om de var av någon åsikt som inte fanns med som alternativ. Genom att vi genomförde 
djupgående intervjuer så lät vi våra respondenter själva styra hur de ville svara, vilket 
medförde att vi inte låste dem vid olika alternativ.  

2.2 Datainsamling 
 

Patel och Davidsson (2003,s65) uttrycker sig på följande sätt: ”ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapporteringar kallas primärkällor, övriga källor kallas sekundärkällor”. Bryman 
och Bell (2005) menar att den främsta fördelen med sekundärdata är att det går snabbare att 
samla in än primärdata. De anser att en stor mängd insamlad sekundärdata frigör tid till 
analysarbetet, då forskarna inte behöver genomföra ett flertal undersökningar på egen hand.  

2.2.1 Urval  
Trost (2005) anser att det i samband med kvalitativa studier är ointressant att försöka nå ett 
representativt urval, då det ger ett alldeles för stort urval av normala människor. Han bedömer 
att antalet intervjupersoner vid en kvalitativ undersökning skall begränsas till maximalt åtta 
personer, annars blir materialet ohanterligt.  I vår studie skulle vi gärna ha intervjuat fler 
personer för att få ännu fler infallsvinklar på producentens problem, men valde som Trost 
ovan skrev, att begränsa oss för att inte få ett alltför ohanterligt material. Vi valde att 
införskaffa djupkunskap genom att intervjua specialister inom olika områden: Johan 
Bergström om Internet, Maria Sundqvist om varumärken och Reine Barkered inom sponsring. 
Intervjuer genomfördes med tre producentföretag: Somewear, Guldfågeln och Xanté 
Company. Anledningen till att vi valde olika sorters producentföretag var för att vi skulle få 
ett större omfång på problemet. Xantés problem grundar sig även på olika lagar och 
regleringar eftersom de är ett spritföretag, de marknadsför sig mycket med event, vilket gör 
att vi får in mycket expertkunskap inom ämnet. Klädproducenten Somewear har långt gånga 
tankar på att öppna en konceptstore och Guldfågeln är ett väldigt välkänt producentföretag. 
För att även få återförsäljarnas bild av problemet valde vi att intervjua Magnus Khrinde som 
är butikschef på Stadium, de har skapat ett flertal egna märken. Att intervjua dessa personer 
har bidragit till att vi erhållit blandade kunskaper. Vi har inte baserat valet av respondenter på 
något specifikt urval mer än att vi ville att de skulle finnas tillgängliga och kunna bidra med 
något som förde uppsatsen framåt. Ett sådant urval benämner Svenning (2003) som ett 
selektivt urval, då han menar att det inte finns några generella regler att göra urval efter i en 
kvalitativ undersökning. I diskussionen med våra intervjuade har vi försökt behandla samtliga 
våra rubriker, även då vi är medvetna om att vissa av personerna inte haft någon speciell 
kunskap om det.  

En kortare beskrivning av våra intervjupersoner följer nedan. 

Barkered, Reine. Professionell skidåkare inom kategorin extrem freeride och sponsrad sedan 
fem år tillbaka. Han har sponsorer som Helly Hansen, Spy, Encore clothing och Dynastar. 
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Bergström, Johan. Delägare i Sveriges största bloggtjänst, blogg.se. Han arbetar som teknisk 
chef på företaget.  

Karlsson, Jenny & Kinnander, Markus. Jenny arbetar som marknadsassistent och Markus 
som logistikansvarig på Guldfågeln. Jenny har jobbat på Guldfågeln sedan sex år tillbaka, 
medan Markus har varit på företaget i fem år.  
 
Khrinde, Magnus. Arbetar som butikschef på Stadium i Kalmar. Han har arbetat inom 
detaljistbranschen i mer än 20 år, även jobbat ett par år på Coca-Cola.  

Möller, Erik. Eventansvarig på Xanté Company sedan tre år tillbaka. Han har tidigare arbetat 
på Berns och Vin & Sprit. Xanté Company är en av få svenska spritproducenter.  

Sundqvist, Maria, Drivit reklambyrån Remarc Communication i Kalmar sedan 1998. Har 
arbetat med reklam och marknadsföring sedan 1990.  

Stålros, Samuel. Grundare och designer av klädmärket Somewear. Har tidigare varit 
butikschef på Carlings.   

2.2.2 Intervjuer  
Trost (2005) menar att det vid kvalitativa intervjuer inte används några förutbestämda 
frågeformulär, då man i största möjliga mån vill att den intervjuade skall styra 
ordningsföljden i samtalet. Han anser att intervjuarna i förväg ska konstruera en intervjuguide 
som mall och lära sig den utantill. För att konstruera intervjuguiden på ett klart och tydligt sätt 
påpekar Trost (2005), att de som gör undersökningen ska vara inlästa på ämnesområdet. 
Svenningsson et al. (2003) förklarar att en intervjuguide är en uppsättning med områden och 
teman som på förhand skall bestämmas . Vi valde att konstruera vår intervjuguide efter att det 
teoretiska materialet var insamlat, för att på så sätt erhålla en mer precisionsrik manual att 
följa. Vi valde att läsa in oss på ämnet, men även om företagen och personerna vi intervjuade 
innan vi genomförde dem, för att visa oss mer intresserade och förstå vissa ord som kanske är 
unika för deras bransch. Genom att vara pålästa innan intervjuerna påbörjades tyckte vi gjorde 
att det mer blev som en diskussion, och vi slapp fråga vad olika saker betydde; vilket gjorde 
att samtalen flöt på bra. Då vi intervjuade personer med olika kunskap inom olika områden, 
valde vi att inte gå in djupare på frågor inom vissa ämnen. Vi stötte även på flertal fall där 
våra respondenter inte kunde eller ville svara på vissa av frågorna, eftersom de ansåg att de 
inte hade kunskap eller erfarenhet om det. Vi tycker att det var bra att våra respondenter var 
så pass ärliga att de valde att avstå från att svara på vissa av frågorna istället för att chansa, då 
det skulle kunna lett till att vi drog felaktiga slutsatser. Vi hade en ursprunglig mall för alla 
våra intervjupersoner men var tvungna att anpassa delar av den beroende på vem det var vi 
intervjuade.  

Vi valde att intervjua enligt ett halvstrukturerat eller semistrukturerat format, namnen är lite 
olika beroende på vilken litteratur som används som källa. Hartman (2006) framhäver att en 
halvstrukturerad intervju har en hög grad av standardisering men en lägre grad av 
strukturering, det innebär att ett antal frågor ställs i en viss ordning men att den intervjuade 
har möjlighet att formulera sig fritt. Svenningsson et al. (2003) skriver att 
undersökningspersonerna vid en halvstrukturerad intervju inte från början vet exakt vad de 
vill veta, utan att forskarna vill utforska ett visst fenomen och efter det kunna dra slutsatser 
om vad det handlar om.  Vi visste innan intervjuerna genomfördes vad syftet med dem var 
men inte exakt vad det var vi försökte finna. Anledning till att vi valde semistrukturerade 
intervjuer var att vi ville fånga de intervjuades faktiska åsikter, men fortfarande kunna 
kontrollera intervjun så att vi fick svar på våra frågor. Det viktigaste för oss att tänka på var 
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att vi inte fick ställa ledande frågor, eller på något sätt påverka intervjupersonernas svar, då vi 
i ett senare skede av uppsatsarbetet skulle jämföra resultaten av intervjuerna med varandra. Vi 
genomförde våra intervjuer ”face to face” med personerna, då vi tycker att det skapar en 
bättre förståelse för ämnet och att risken för missuppfattningar minskas. Att genomföra 
intervjuerna på detta vis ledde även till att vi fick en närhet till våra respondenter, som vi 
uppfattade ökade trovärdigheten och öppenheten. Ryen (2004) menar att det är viktigt att 
bygga upp ett nära förhållande till den intervjuade, eftersom målet med intervjun är att förstå.  

Att samtliga våra respondenter meddelade att vi kunde återkomma till dem via telefon om vi 
ville komplettera några frågor, anser vi till stor del bero på att vi mötte dem personligen. Vår 
intervju med Reine Barkered var vi däremot tvungna att genomföra via telefon, då han var 
upptagen med olika tävlingar och vid tidpunkten för intervjun var på Nordiska mästerskapen i 
freeride vid Riksgränsen. Trost (2005) anser att telefonintervjuer vanligtvis är standardiserade 
och inte lämpade för att gå in på mer djupgående frågor och svar.  Vi anser däremot att vår 
intervju med Barkered flöt på bra och att den nästan kan liknas vid en ”face to face” intervju. 
Trost (2005) betonar att det kan vara fördel att vara fler personer som intervjuar, speciellt om 
personerna är samspelta med varandra kan de mynna ut i en bättre intervju med större 
informationsmängd än vad en person själv skulle kunna göra.  Då vi var tre personer som 
genomförde intervjuerna, tyckte vi det innebar att vi fick fram alla relevanta frågor och gjorde 
att vi fick till en bättre diskussion med våra respondenter. När vi intervjuade så bestämde vi 
att en person skulle leda intervjun, en person fylla i det som den första personen missade 
medan den tredje personen skulle sköta anteckningarna. Eftersom vi tidigare skrivit ett flertal 
arbeten tillsammans känner vi varandra bra och vårt samspel gjorde att vi genomförde 
intervjuerna på ett bättre sätt än vi skulle kunnat göra själva. Vi valde även att spela in våra 
intervjuer för att i efterhand kunna lyssna igenom dem igen. Kylén (2004) skriver att en 
bandspelare kan hämma de intervjuade men menar att det är en stor fördel att kunna lyssna på 
intervjun i efterhand. Vi frågade alla våra intervjuade om vi fick spela in, vilket inte var något 
problem för dem. Vi anser att inspelningen inte hämmade våra respondenter alls.  

Vi har i vår uppsats införskaffat oss mycket kunskap genom sekundärdata, då vi läst mängder 
av artiklar, litteratur och hemsidor.  

2.3 Kunskapsprocessen  
 

Eftersom vi tidigare genomfört studier och skrivit arbeten tillsammans, kändes det som en 
självklarhet att även slutföra vår skoltid genom att gemensamt skriva en C-uppsats. Vi har alla 
varit väldigt fascinerande av teknikens utveckling och möjligheten för företag att nå ut genom 
andra kanaler än de som anses traditionella. Då vi själva valt bort flera av de traditionella 
kanalerna: vi har valt bort direktreklam genom att ha ”reklam nej tack på dörren”, vi byter 
oftast kanal när tv visar reklamer, och vi använder själva inte radion som ett aktivt media att 
lyssna på. Att kombinera andra marknadsföringskanaler med något aktuellt ämne gjorde oss 
intresserade av producentens möjligheter att nå ut med sina budskap, då vi visste att många 
återförsäljare skapat egna märken. Detta ledde oss fram till vårt ämne, att vi sedan valde att 
skriva en kvalitativ uppsats kändes som en självklarhet då vi tidigare erfarit av att kvantitativa 
studier inte ger oss djupkunskap inom ämnet.  

Patel och Davidsson (2003) skriver att det finns tre sätt för forskaren att relatera teori och 
empiri, dessa är deduktion, induktion och abduktion.  Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 
så utgår induktionen från empirin medan deduktionen utgår från teorin. De skriver vidare att 
abduktion liksom induktion utgår från empiriska fakta, men för den skull inte avvisar 
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teoretiska föreställningar och därmed ligger närmare deduktionen. Vi kan i vårt arbete inte 
enbart säga att vi använt oss induktion eller deduktion utan att vi blandat de olika sätten som 
skulle kunna påvisa att vi använt ett abduktivt tillämpande. Trost (2005) förklarar att arbetet 
oftast delas in i tre steg. Det första som görs är att samla in materialet både teoretiskt och 
empiriskt, sedan analyseras materialet för att slutligen tolkas. Vi började med att skriva 
kapitel ett, vilket bland annat innefattar bakgrund och problemdiskussionen. Detta gjordes för 
att få en bättre bild av vilken form av teoretisk och empirisk kunskap som behövdes för att 
genomföra undersökningen. När vi börjat skriva kapitel ett bestämde vi även vilka 
huvudrubriker vi skulle använda oss av i teoridelen för att få en överblick av arbetet. Efter att 
vi skrivit den teoretiska referensramen blev det enklare att förstå vilket material som var av 
betydelse för arbetet, vilket gjorde segmenteringen av intervjupersoner enklare. Att vi 
påbörjade arbetet med att skriva den teoretiska delen innebar att vår studie i detta avseende 
utgick från deduktion.  

När vi kontaktade eventuella intervjupersoner märkte vi snabbt att det bästa sättet var att ringa 
till dem. Även om vi ansåg att telefonsamtal var den bästa kontaktformen så inleddes vissa 
kontakter via e-mail, för att vid intresse utmynna i ett telefonsamtal där tid och plats 
bestämdes.  Vi valde att ringa i så stor mån som möjligt eftersom det visade sig att ett flertal 
företag inte valde att svara på våra mail. Då vi kontaktade dem via telefon presenterade vi oss 
själva och uppgiftens syfte, vilket gjorde våra respondenter intresserade. När vi väl samlat in 
och skrivit ner vårt empiriska material började vi att koppla ihop de empiriska och teoretiska 
delarna med varandra i analyskapitlet. Detta gjordes för att enklare se sambandet mellan dem. 
Att blanda dessa delar menar vi leder till att kopplingen dem emellan lättare kan överskådas, 
samt att det blir en bra introduktion till avslutningskapitlet. Alvesson och Sköldberg (2008) 
menar att alla referenser till empirin är personliga tolkningsresultat, då de anser att forskarens 
roll inte är att skriva ner subjektiva berättelser. Då vi sammanfogade delarna skrev vi inte ner 
deras exakta ord, utan tolkade dem för att få en berättande historia vilket medförde ett bättre 
flyt i texten. När vi konstruerat analyskapitlet, insåg vi att vi hade empiriska data som inte 
kunde kopplas till den teoretiska delen på ett bra sätt, men som ändå var viktiga för att 
besvara vårt syfte. Vi valde därför att lägga till teoretiska kapitel efter att ha samlat in det 
empiriska materialet, ett tillvägagångssätt som har en induktiv ansats. Under hela arbetets 
gång har vi rekonstruerat och retuscherat delarna i vårt arbete efter behov, och inte entydigt 
använt oss av något av sätten att relatera teori och empiri. Vi har istället plockat de bästa 
aspekterna ur alla delar för att genomföra vår studie.  

 

2.4 Vetenskapliga kriterier  
 

2.4.1 Validitet och Reliabilitet 
Som vi tidigare påpekat är närhet centralt för vår studie och medför att trovärdigheten på 
densamma blir högre. Thurén (2007) skriver att validitet innebär att man verkligen har 
undersökt det man har för avsikt att undersöka. Hartman (2005) anser att validiteten baseras 
på hur korrekt en observation har varit och hur väl den visar världen som den är. Validiteten 
påverkas således av läsarens subjektiva bedömning, anses det empiriska materialet ge stöd för 
slutsatserna pekar det på god validitet i undersökningen. Olika individer kan vara oense om 
studien har god validitet eller inte, men vår strävan har varit att försöka erhålla en så god 
validitet som möjligt genom att genomgående läsa igenom materialet och försöka koppla 
samman delarna via en ”röd tråd”.  
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Thurén (2007) hävdar att reliabilitet i en undersökning innebär att mätningarna är korrekt 
gjorda. Svenning (2003) hävdar att god reliabilitet innebär att resultaten av undersökningen 
ska vara tillförlitliga. Enligt Patton (2001) baseras trovärdigheten i en undersökning på tre 
relaterade element. Det första är att insamlad data kontinuerligt skall analyseras ur ett 
trovärdigt perspektiv, det andra är hur trovärdig forskaren är och det sista är den filosofiska 
tron på värdet av en kvalitativ undersökning. Han menar även att varje undersökning behöver 
trovärdighet för att vara användbar. Reliabiliteten i vår uppsats är baserad på dagens 
undersökningar och skulle kunna leda till andra slutsatser om de genomförts vid ett senare 
tillfälle. Då vi i vår studie tagit upp ett flertal marknadsföringskanaler som är relativt nya 
såsom: communities och bloggar, finns det en möjlighet att det inom ett par år kan ske stora 
förändringar inom dessa kanaler som gör dem overksamma genom exempelvis lagar. Den 
nuvarande lågkonjunkturen kan säkert, även den, spela in på hur våra intervjupersoner svarat 
på vissa frågor. Hade intervjuerna genomförts i en högkonjunktur istället är det möjligt att 
resultatet blivit annorlunda.  Patton (2001) menar att varje kvalitativ studie är unik och att 
analysen av densamma därför också kommer att bli unik.  

Kylén (2004) menar att tillförlitligheten på ett material ökar om många källor anger samma 
eller likande information. Vi har i vårt teoretiska material försökt finna fakta som antingen 
styrker de andra författarnas antaganden eller helt går emot dem, för att lägga mer tyngd i vår 
uppsats. Detta har vi specifikt eftersträvat om vi funnit en äldre källa, att kunna styrka den 
genom nya artiklar. Inom områden som Internet och sociala medier har vi eftersträvat att 
använda så nya källor som möjligt, då detta är områden som ständigt förändras.  I det 
empiriska materialet har vi försökt vara så neutrala som möjligt för att kunna jämföra de olika 
intervjuernas svar med varandra, så att de på samma sätt som i det empiriska materialet 
styrker en tes eller förkastar den. Enligt Patton (2001) så behöver forskaren anta neutralitet för 
att uppnå trovärdighet. Trost (2005) skriver att trovärdigheten utgör ett av de största 
problemen med kvalitativa studier och således även kvalitativa metoder. Vår förhoppning är 
att vi har tolkat intervjupersonernas svar på ett korrekt sätt, och inte omedvetet förvrängt dem 
så att de bättre överensstämmer med vårt syfte. Vi har försökt att inte ställa ledande frågor 
utan istället försökt hålla dem så öppna som möjligt för att fånga respondentens verkliga åsikt. 
Vi är medvetna om att det kan vara svårt att fastställa trovärdigheten vid kvalitativa intervjuer. 
För att höja trovärdigheten i vår undersökning spelade vi in materialet och valde även att 
lägga intervjuerna som bilagor, åtgärder vi anser styrker trovärdigheten.  Innan vår slutgiltiga 
rapport lämnades, fick alla intervjupersoner en kopia av uppsatsen så att de kunde kontrollera 
hur vi använde materialet från våra intervjuer vilket gjorde att de i sista stund kunde anmärka 
på eventuella felaktigheter. Svenningsson et al. (2003) anser att forskarna måste vara 
källkritiska när de inhämtar information som kommer från olika webbsidor. Vi har i största 
möjlig mån försökt undvika att använda oss av webbsidor för att skaffa fram information till 
vår undersökning. Beteckningen webbsidor ovan är för oss inte forskningsartiklar som lagts 
upp på diverse väldokumenterade sidor, utan källor där det kan vara svårt att avgöra vem som 
ligger bakom den.  
 
Vi vill även påtala att vi inte funnit undersökningar i ämnet som har ett syfte som liknar vårt, 
vilket gör att alla kopplingar till tidigare undersökningar är helt slumpmässiga. Det finns 
undersökningar som behandlat de kanaler vi analyserat och även kampen mellan producenter 
och återförsäljare, men inte på det sättet som vi har valt att konstruera vår uppsats.  
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2.4.2 Metod kritik  
Vårt val av metod kan diskuteras, då vi själva tolkat våra respondenters svar istället för att, 
som vid kvantitativ undersökning, enbart jämföra siffror med varandra. Vi ansåg dock att 
detta var det bästa alternativet för syftet med vår undersökning. Genom att spela in 
intervjuerna vi genomförde, möjliggjorde det att vi kunde lyssna igenom dem igen, vilket 
gjorde tolkningsprocessen lättare. 

Att vi började arbeta deduktivt genom att samla in teorin, och utifrån den genomföra 
intervjuer, kan våra frågor medfört att personerna inte frambringade information till oss som 
de kanske skulle ha gjort ifall vi valt att genomföra intervjuer innan vi arbetade med teorin. Vi 
ansåg dock att det i vårt fall var bäst att börja med ett deduktivt synsätt, att vi senare arbetade 
induktivt genom att lägga till teori efter intervjuerna kan påvisa att personerna ändå talade 
utanför ämnet och berörde saker som, för dem, var intressanta.  

Trovärdigheten i en undersökning kan alltid ifrågasättas, men då vi själva inte favoriserade 
producenter eller återförsäljarens varumärke innan studien, hoppas vi att det bidragit till en 
större trovärdighet och mindre vinklade frågor och formuleringar.  
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3 Teoretiska Referensramar 
 
I detta kapitel kommer vi att introducera olika teorier som är centrala för vår studie. Vi 
kommer att förklara varumärkets roll och olika strategier för såväl producenter som 
återförsäljare. I teorin belyser vi olika kanaler de kan använda sig av för att nå ut med sitt 
varumärke. Avslutningsvis kommer det kortfattat förklaras angående målgruppering och 
trender. Syftet i den teoretiska referensramen är att skapa en grund att stå på inför empiri och 
analysdelen.  

 

3.1 Varumärke 
 

Vi har valt att inleda det teoretiska kapitlet med att förklara varumärket ur olika synvinklar. 
Först ges en bakgrund och allmän fakta om varumärkets betydelse för att sedan illustreras 
med olika modeller som förklarar dess värden. Modellerna belyser varumärkets kärnvärden 
och producenternas olika valmöjligheter genom dess arkitektur. Vidare ges en introduktion 
till återförsäljarnas egna varumärken och dess utveckling för att förstå kampen mellan 
varumärken som råder på marknaden. Avslutningsvis ges en kort presentation av hur 
varumärket kan stärkas genom användandet av personer. 

3.1.1 Varumärkets centrala betydelse  
Melander (2003) menar att 1988 var året som många insåg varumärkets värde. Hon skriver att 
The Economist utnämnde året till ”The year of the brand”. Många affärer väckte stor 
uppmärksamhet, bland annat köpte Nestlé Rowntree för mer än fem gånger det bokförda 
värdet. Holmberg och Wiman (2002) menar att ett sådant köp är goodwill, enligt SAOK 
(2009) är goodwill ett gott anseende om ett företag.  Investorwords (2009) förklarar tydligare 
att goodwill är en icke påtaglig tillgång som gör att ett företag har en konkurrensfördel 
gentemot sina konkurrenter, detta kan utgöras av ett starkt varumärke, ett gott rykte eller en 
hög arbetsmoral. Enligt Melin och Urde (1991) fyller varumärket en rad viktiga funktioner 
eftersom det ger kunden garanti och en prisreferens. Keller och Ailawadi (2004) instämmer 
att varumärket har flera värdefulla funktioner, han säger bland annat att det underlättar 
konsumenternas beslut samt att det utlovar en viss kvalitet. Aaker och Joachimsthaler (2002) 
påpekar att produkten är det viktigaste, det måste finnas substans bakom varumärket och att 
produkten klarar att underbygga det som varumärket lovar. Haig (2005a) skriver att företag 
förr i tiden alltid trodde att det var fel på produkten när försäljningen minskade, nu för tiden 
läggs skulden på varumärket.  Han menar att det är vad varan representerar som är felet och 
inte den fysiska produkten, detta beror på att köparens beteende har förändrats.  
 
Holmberg och Wiman (2002) menar att människor tar hjälp av varumärken för att identifiera 
sig. Lindgren et al. (2005) skriver att ungdomar kommer att välja varumärken som uttrycker 
individualistiska värden och de kommer att skapa sin egen mix av varumärken istället för att 
följa en hel trend. Underhill (2008) styrker detta då han menar att varje beslut som fattas är 
nytt och inte går att ta för givet. Han påstår att människor förr i tiden kunde välja ett märke 
som ung och sedan vara lojal mot det resten av livet. Fill (2006) skriver att starka varumärken 
är ett resultat av framgångsrika marknadsaktiviteter.  Detta instämmer Aaker och 
Joachimsthaler (2002) med då de anser att kundernas relationer till ett varumärke förstärks när 
de blir engagerade och involverade i företagets olika aktiviteter. Lusch och Vargo (2004) 
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anser att integrerade marknadsaktiviteter i större grad behöver ersätta traditionella säljriktade 
åtgärder som annonsering. De menar att företag behöver inleda och föra en kontinuerlig 
dialog med kunden för att stärka relationen till dem, vilket kan göras genom att använda 
varumärket som verktyg. Hultén et al. (2008) anser att en ökad trängsel på marknaden och ett 
ökat varumärkesbrus försvårat möjligheterna för företag att lyckas bygga varumärken på ett 
traditionellt sätt. Enligt Haig (2005b) så är ett tydligt budskap i kommunikationen nyckeln till 
ett framgångsrikt företag. Papadopoulou et al. (2001) skriver att kundrelationer är en viktig 
tillgångskategori för företag eftersom varumärkesrelationerna i sin tur leder till ökad 
försäljning.  Vidare anser Schroeder (2009) att starka varumärken konstant utvecklar 
beskrivande modeller för hur vi talar, tänker och agerar. Holmberg och Wiman (2002) anser 
att varumärket alltmer börjat utmålas som företagets hjärta. Vidare anser Haig (2005b) att det 
viktigaste för ett företag är att lansera, etablera och utveckla ett varumärke. Han menar att det 
är varumärket som kommer att avgöra om företaget lyckas eller inte. Haig (2005b) anser att 
varumärket nu för tiden är viktigare för företag än vad det någonsin varit tidigare.  
 

3.1.2 Brand identity prism  

 

 
 
Kapferer (2008) menar att ett varumärke både har interna och externa attribut. De externa 
benämner han som fysik, relationer och reflektioner. De interna beskriver han som 
personlighet, kultur och självbild. Kapferer (2008) menar att dessa sex delar definierar 
varumärkets identitet. Modellen visar att delarna är relaterade till varandra och tillsammans 
formar en strukturerad enhet. Han anser att denna modell visar varumärkets förmåga att tala 
och att varumärken enbart kan existera om de kan kommunicera. Aaker och Joachimsthaler 
(2002) menar att ett varumärkes identitet, för att vara effektivt, måste ge resonans till kunden. 
Ghodeswar (2008) anser att varumärkets identitet består av unikt sammansatta delar som 
tillsammans utlovar något till kunden. 

Vidare skriver Kapferer (2008) att fysiken är modellens ryggrad och beskriver dess opåtagliga 
värde. Lusch och Vargo (2004) anser att marknadsföringen har flyttats från en 
produktdominerad syn, där påtaliga värden var centrala, till en service dominerande syn där 
opåtagliga värden, utbytesprocessen och relationer är centrala. Vidare romantiserar Kapferer 
(2008) bilden av den fysiska delen då han beskriver varumärket som en blomma och fysiken 
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som dess stam, utan stammen dör blomman.  Fysiken omfattar även prototypen vilket många 
varumärken har problem med eftersom dess funktionella värde är för svagt.  Ghodeswar 
(2008) menar att kunder sätter ett stort värde för de funktionella fördelar varumärket kan ge.  

Den andra aspekten av prismens externa attribut är relationer. Kapferer (2008) menar att 
relationer skapar vissa specifika värden för ett varumärke, han nämner Nike som exempel 
eftersom det speglar den olympiska andan med sitt grekiska namn och därför representerar 
något ärofyllt.   

Den sista av modellens externa attribut är reflektionen. Kapferer (2008) anser att ett 
varumärke alltid kommer att bygga upp en image beroende på hur de väljer att kommunicera 
med sitt varumärke, en image som det vill förmedla av köparen eller användaren av märket. 
Reflektion innebär att vi använder varumärket för att försöka att skaffa oss en egen identitet.  

Ett varumärke har en personlighet hävdar Kapferer (2008), genom kommunikation byggs en 
karaktär upp. Hur ett varumärke talar genom sin produkt eller tjänst visar vilken sorts person 
det skulle vara om det var en människa. Det enklaste sättet att bygga upp en personlighet för 
ett varumärke är genom att använda sig av en spokesperson eller en tydlig symbol.  Enligt 
Barnes (2001) behöver varumärkets förmedlare veta var kunderna inhämtar sin information. 
Han anser att de på dessa ställen kan förbättra varumärkets kommunikation genom att stärka 
informationsflödet och tydliggöra för kunden. Kapferer (2008) menar att alla varumärken har 
en egen kultur som visar de grundvärderingar varumärket har utåt sätt, genom dess produkt 
och hur de kommunicerar med marknaden.  Han menar att den kulturen är nyckeln för att 
kunna förstå skillnaden mellan olika varumärken. Kulturen är även vad som sammanlänkar 
varumärket med företaget. Kapferer (2008) skriver att den sista delen av modellen är 
självbilden som handlar om självförverkligande. Människor har en speciell attityd till vissa 
varumärken, vilket gör att de utvecklar en viss känsla mellan varumärket och sig själv. Han 
nämner Porsche som ett bra exempel då han menar att många personer som väljer att köpa en 
Porsche gör det för att visa för sig själva att de har råd och möjlighet att köpa en sådan bil. 

 

3.1.3 Varumärkets arkitektur   

 
Kapferer (2008) menar att det går att klassificera två olika grupper av varumärkets arkitektur, 
House of brands och Branded house. Inom House of brands-gruppen har varumärken en stor 
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frihet i hur de skall agera. Dessa produkter förmedlas genom välkända varumärken som är 
diskreta eller, till och med, gömda. I nästa grupp Branded house, får produkterna beskydd av 
ett varumärke som ger de olika produkterna ett värde och integrerar dem med marknaden. I 
denna grupp är företaget det enda och ledande varumärket. Martínez et al. (2008) förklarar att 
företag använder varumärkesförlängningar för att introducera nya produkter på marknaden. 
De menar dock att företaget bör vara försiktiga när detta görs eftersom det finns risk att 
utvidgningen försvagar varumärket image. Kapferer (2008) delar även in dessa två grupper i 
flera mindre delar. I House of brands-gruppen ingår product brand, line brand, range brand, 
maker’s mark, endorsing brand och umbrella brand. I nästa grupp Branded house ingår source 
brand och masterbrand. Vilken av dessa strategier som används har en stor påverkan på 
funktionen av hela företaget.  

För product brand, line brand och range brand är det en stor frihet för produkterna och hur de 
kommunicerar med marknaden. Eftersom företaget inte exponeras alls i dessa strategier är det 
enkelt att skapa och lansera nya märken på samma marknad. Product brand-strategin innebär 
att varje produkt får ett eget namn och en exklusiv positionering. Denna strategi gör det 
möjligt för företaget att ta risker, eftersom de kan lansera nya produkter som misslyckas utan 
att skada företagets image, då dessa produkter inte kan förknippas med varumärket. Product-
brand strategin underlättar distributionen, eftersom återförsäljarna vet vilka som lanserar den 
nya produkten, vilket kan leda till att de får bra hyllplatser. I line brand-strategin lanseras ett 
varumärke med ett flertal kompletterande produkter. Att producenten skiljer på varorna spelar 
ingen roll för konsumenten, som anser att de hänger ihop med varandra. I denna strategi 
utvidgas produktkategorin men är väldigt nära kopplad till den initiala lanseringen vilket 
innebär att den inte behöver annonseras. Strategin underlättar även distributionen och skapar 
ett starkt varumärke.  
 
Enligt Kapferer (2008) består Range brand-strategin av endast ett varumärke och har en rad 
produkter inom samma område. Här skyddar produkterna sitt ursprung genom att döpas till 
namn som ”mushroom pizza” etc. Denna strategi fokuserar på ett namn och skapar värde för 
varumärket som de kan dela med andra produkter. Lansering av produkter inom denna 
kategori är enkel och kostnaden för nylanseringar är liten. Detta styrks av Shu-Hsien et al. 
(2008) då de anser att det gör att varumärket stärks och menar att de hjälper kunderna att 
välja, samt utgör ett skydd mot dess konkurrenter. Kapferer (2008) skriver att Maker´s mark-
strategin innebär att skapa ett igenkännande signum som identifierar den industrigrupp som 
har tillverkat produkterna. Denna strategi karakteriseras av en diskret logga som ger betydelse 
till det kommersiella varumärket. Loggan är mest riktad till distributörerna och 
återförsäljarna. Doyle et al. (2006) anser att färgen och loggan på produkten har stor 
betydelse, desto mer lämpad den är för produkten, desto lättare blir den att känna igen.  
 
Endorsing brand-strategin ger enligt Kapferer (2008) företaget möjlighet till en mix av 
produkter grupperade under de olika strategierna såsom product brand, line brand eller range 
brand. Varje produkt har sedan möjlighet att kommunicera ut sin originalitet. Kärnmärket 
finns på produkten och garanterar kvalitet till varumärket, GM är ett exempel på endorsing 
brand där bland annat Opel ingår.  Varje varumärkes namn väcker en specifik känsla hos 
konsumenterna som ger det styrka och image. Umbrella brand-strategin har enbart en 
varumärkesnivå vilket medför att nya produkter inte får ett annat varumärkes namn. I vissa 
fall kan det få en form av kodnamn enbart för att kunna identifiera dem i olika priskategorier. 
Denna strategi täcker ett flertal produktkategorier och innehar företagets ursprungsnamn. Det 
finns två olika typer av umbrella brand-strategier. Den första strategin sammanlänkar de olika 
produktgrupperna genom namnet och ger sedan de olika avdelningarna stor frihet. Den andra 
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strategin förser inte bara produkterna med ett namn, utan en riktning som de skall arbeta efter. 
Den sistnämnde varianten ger mer stordriftsfördelar gentemot den första umbrellastrategin.  
 
Den andra gruppen, Branded house, innehåller source brand och masterbrand. Masterbrand 
strategin karaktäriseras av en enkel och unik varumärkesnivå, där bolagsnamnet oftast 
används. Hela företaget måste anpassa sig efter strategin och hålla sig inom ramen för det som 
varumärket står för. Source brand strategin påminner om umbrella brand-strategin förutom på 
en punkt, produkterna bär sina egna namn. Dessa strategier är enbart modeller. Kapferer 
(2008) påpekar att det i verkligheten så blandas dessa ihop mycket mer och det är svårt att 
placera olika varumärken inom dessa kategorier. Vilken strategi som är bäst beror på vilken 
produkt det gäller, konsumentens beteende och hur konkurrenssituationen ser ut.  
 

3.1.4 Återförsäljarnas varumärken och deras relation till producenterna  
Russ Klein, executive director of 7-eleven  uttrycker sig på följande sätt i Kapferer 
(2008,s66): ”Private Label has changed to the point where retailers are using it as the 
premium brand in some cases” 
 
Melander (2003) skriver att detaljisterna på 1970-talet började konkurrera med egna 
varumärken. Enligt Melin och Urde (1991) ökade konkurrensen mellan återförsäljare och 
producenter under 1980-talet, då återförsäljarna under denna period stärkte sitt inflytande över 
producenterna. Auruskeviciene och Maiksteniene (2008) menar att det har varit en utveckling 
av återförsäljarnas egna varumärken i Europa, förut såg kunderna det som 
lågkvalitetsprodukter till ett lägre pris, men numera håller deras egna varumärken en allt 
bättre kvalitet. Enligt Garretson et al. (2002) marknadsför återförsäljarna sina egna märken 
som lågprisalternativ till producenternas dyrare märken. Laforet (2008) påpekar att ett flertal 
studier visat att återförsäljarnas varumärke blivit ett hot mot vanliga varumärken, eftersom de 
kan erbjuda bättre pris, kvalitet och ger konsumenter fler valmöjligheter. Melander (2003) 
påvisar detta med ett exempel om varuhuset Marks & Spencer som lyckades ersätta kundernas 
märkeslojalitet till butikslojalitet genom det egna märket St Michaels.  
 
Enligt PLMA (2009) tror shoppare att återförsäljarnas varumärken blivit lika bra tillverkade 
som producenternas. Kapferer (2008) menar att återförsäljarna själva styr över butiksytan och 
kan därför välja att själva sålla bort svagare märken till fördel för sina egna. Oubina et al 
(2006) styrker detta när de skriver att återförsäljarna placerar sina egna varumärken på den 
bästa hyllplatsen, mellan de ledande producenternas varumärke och lågprisalternativ. 
Garretson et al. (2002) anser att återförsäljarna på ett strategiskt sätt kan använda sina egna 
märken för att minska producenternas produkter på sina hyllor. Han menar att detta kan leda 
till att producenten behöver sänka priset på sina produkter för att vinna tillbaka sina 
hyllplatser. Detta styrks av Ailawadi (2001) som skriver att producenter behöver göra 
säljfrämjande åtgärder till återförsäljarna för att erhålla bra platser och reklam för sina 
produkter i butik. Han menar vidare att ökningen av återförsäljarnas egna varumärken innebär 
en press på producenten, en press som medför att de kan få till bättre avtal med dem. PLMA 
(2009) anser att detta är nyckelfaktorer som, tillsammans med ett flertal undersökningar de 
gjort, påvisar att den yngre generationen är de mest frekventa köparna av deras varumärken, 
vilket gör att framtiden ser ljus ut.  
 
Allain (2002) anser att styrkebalansen mellan återförsäljare och producenter ändrades när 
antalet producenter på marknaden ökade, vilket ledde till att återförsäljarna kunde välja 
mellan ett stort urval av producenter. Då producenter behöver tävla om att komma in i butik, 
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stärks återförsäljarnas makt över dem. Hon anser att återförsäljarnas billigare varor minskar 
producentens motivation att förnya, eftersom de behöver lägga sina pengar på säljfrämjande 
åtgärder istället. Vidare anser Allain (2002) att detta kan leda till att ett antal producenter 
kommer försvinna från marknaden.  
 
Keller och Ailawadi (2004) anser att återförsäljare använder producentens varumärke för att 
locka kundernas intresse och lojalitet till butiken. De menar att producenternas varumärken 
hjälper återförsäljarna att skapa en image av butiken. Enligt Karray och Martin-Herran (2009) 
så annonserar producenterna för att stärka sitt varumärke, medan återförsäljarna annonserar 
för att stärka butikens namn. Detta styrks av Keller och Ailawadi (2004) som hävdar att 
återförsäljarna annonserar för att stärka imagen av deras butik och skapa trafik till den. Han 
anser dock att producenterna kan dra fördel av ökad trafik till butiken eftersom 
konsumenterna kanske köper deras märken istället för återförsäljarnas. Han menar att 
återförsäljarna på samma sätt kan dra nytta av producentens annonsering, eftersom den skapar 
trafik i butiken. Effekten av detta kan enligt Karray och Martin-Herran (2009) bli komplex, 
återförsäljarens och producentens annonsering kan leda till antingen konkurrerande eller 
kompletterande effekter mellan producent och återförsäljare.  
 
Enligt Garretson et al. (2002) blir producentens varumärke starkt tack vara konsumentens 
lojalitet till dem. Han anser att lojala kunder är benägna att betala fullt pris för att få de 
produkter som de söker, hittar de inte produkten i butiken går de istället till nästa affär. Han 
menar att konsumenter som söker värde i ett varumärke är villiga att betala för det, de 
kommer att vänta till producenten kör någon prissänkningskampanj på deras produkter. 
Vidare anser Garretson et al. (2002) att de konsumenter som finner värde i antalet betalade 
kronor kommer att finna att återförsäljarnas märke möter deras krav. Detta styrks av Ailawadi 
(2001) som anser att det är olika segment som köper återförsäljarnas respektive 
producenternas varumärken, att skapa reklam för att konkurrera med återförsäljarnas 
varumärken behöver inte vara det effektivaste vapnet för producenter. Vidare menar PLMA 
(2009) att antalet frekventa köpare av återförsäljarnas egna varumärken har ökat, vilket gör att 
det har en stor påverkan på framtidens återförsäljare. Kapferer (2004) påpekar att 
återförsäljares varumärken ökar överallt och att de dominerar i många 
masskonsumtionskategorier. Vidare anser Kapferer (2008) att återförsäljarnas egna 
varumärken uppkommer på alla ställen, från i-länder till u-länder. 
 
 

Dahlén (2002) anser att den en gång så dominerande massmarknadsföringen alltmer 
ifrågasatts som en framgångsrik väg för att nå kunderna. Detta styrks av Klein (2002) då hon 
menar att kraven på producentens marknadsföring ökat, eftersom konsumenterna blivit trötta 
på att mötas av ytliga budskap. Melin och Urde (1991) menar att många producenter blivit 
tvungna att skära ner i sina reklambudgeter till förmån för kortsiktiga volymhöjande 
aktiviteter.  Detta menar de på lång sikt kunna skada varumärket eftersom marknadsföringen 
primärt inte riktar sig till konsumenterna. 
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3.2 Marknadsföringskanaler  
 

Under denna rubrik har vi valt att lyfta fram olika kommunikationskanaler som producenter 
kan använda sig av för att nå ut med sitt budskap till slutkonsumenterna. Vi anser det centralt 
att belysa de olika kanalerna, då detta är en del av vårt syfte med uppsatsen. Internet och 
event har vi valt att lägga som egna rubriker, då vi anser att dessa två kommunikationssätt 
framstår som mest intressanta för att kunna besvara vårt syfte. Vi har valt att placera 
spokeperson under sponsring då dessa ofta, men inte alltid, förknippas till varandra.  

3.2.1 TV  
Gustafsson (2005) menar att den internationella kommersiella televisionen startade 1955 i 
Storbritannien. Den kommersiella televisionen har haft större inverkan på den allmänna 
reklam och medieutvecklingen än något annat medium. Enligt Dahlén (2002) är TV är det 
medium som vi spenderar mest tid vid. Dahlqvist & Linde (2002) menar att TV-mediets 
popularitet och stora räckvidd gör det till en utmärkt bärare av reklambudskap. Bergström 
(2004) skriver att TV, med undantag för Internet, är det reklammediet som kommer närmast 
det personliga mötet med kunden. Westerståhl och Bonde-Teir (2005) anser att TV-reklam 
träffar människor som är svåra att nå via annan media. Det har även en hög minneseffekt på 
grund av kombinationen mellan rörlig bild och ljud. Franzen (2002) menar att en annan fördel 
med TV-annonsering är att det ger större effekt än vad den skulle ha gjort för samma pengar i 
en annan mediekanal. Vidare anser Westerståhl och Bonde-Teir (2005) att den största 
nackdelen med TV-reklam är den stora kostnaden för att göra reklam i mediet. Franzén (2002) 
anser att det krävs upprepad annonsering för att nå tittarna med budskapet, vilket innebär en 
hög kostnad för företaget. Westerståhl och Bonde-Teir (2005) menar att en annan nackdel 
med TV-reklam är zappning, det vill säga att tittarna byter kanal då reklamen påbörjas. Vidare 
menar Bergström (2004) att olika tv-boxar som ger tittaren möjlighet att välja bort 
reklaminslag blir ett vanligare och allt större problem för annonsörerna. Westerståhl och 
Bonde-Teir (2005) anser att det även kan vara svårt för tittaren att ta till sig annonserna, 
eftersom reklamen kommer i samlade block till dem. Dahlén (2002) menar att TV:n är ett 
passivt medium, vilket innebär att tittaren kan ha svårt att komma ihåg reklamerna, han menar 
att det är lättare att fastna för olika budskap om man integreras i processen.  

3.2.2 Radio  
Enligt en undersökning från IRM som Dahlqvist och Linde (2002) visar i sin bok, är radio den 
mediekanal som folk spenderar mest tid vid varje dag. Vidare menar de att radio är ett 
reklammedium med nästan lika stor räckvidd som TV och når människor på fler delar av 
dygnet än något av de andra medierna. Bergström (2004) menar att, även fast radion är det 
medium som folk spenderar mycket tid vid, tenderar det ofta att bli ett idisslande 
bakgrundsljud. Fill (2006) instämmer genom att skriva att inaktiviteten vid radiolyssnande 
kan bli väldigt hög och att åhörarna lätt ignorerar eller missar ett meddelande företaget vill nå 
ut med. Dahlén (2002) menar att det beror på att radion är ett passivt medium. Westerståhl 
och Bonde-Teir (2005) anser att en av radions största fördelar är att den kan nå lyssnaren 
precis innan köptillfället. Detta styrks av Fill (2006) som menar att radion är ett mobilt 
medium och att du kan lyssna på den, i stort sett, överallt. Vidare anser han att den låga 
kostnaden och flexibiliteten hos radion är viktiga framgångsfaktorer. Munck (2006) skriver att 
radion oftast är ett komplement till övriga medier i en reklamkampanj, han menar dock att det 
även förekommer kampanjer med radion som det största mediet. Franzén (2002) styrker att 
radion fungerar bra som ett komplementmedium för att förlänga en kampanj som exempelvis 
tidigare visats på TV.  
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3.2.3 Direktmarknadsföring  
Westerståhl och Bonde-Teir (2006 s, 11) ger i sin bok följande definition av 
direktmarknadsföring med stöd av Direct Marketing Association i USA: 
”Direktmarknadsföring är ett marknadsföringssätt som använder ett eller flera media för att 
åstadkomma en mätbar reaktion eller transaktion”. Feurst (2002) och Dotevall (1997) skriver 
båda att direktreklam skall delas in i kategorierna direktreklam och telemarketing, då de anser 
att det är reklam som sänds direkt till mottagaren.  

Dahlqvist och Linde (2002) ger en enklare beskrivning av direktreklam, de skriver att det är 
ett meddelande som helt enkelt skickas ut till mottagarna genom brevlådan. Både Dahlqvist 
och Linde (2002), Westerståhl och Bonde-Teir (2005) poängterar dock att direktreklam 
numera även inkluderar utskick via e-mail. Albertsson och Lundqvist (1997) beskriver 
direktmarknadsföring som precisionsreklam, genom att nå en exakt definierad målgrupp får 
de personerna att agera på ett mätbart sätt. Dotevall (1997) instämmer när han skriver att 
mätbarheten är ett av de främsta kännetecknen för direktmarknadsföring. Westerståhl och 
Bonde-Teir (2005) anser att den exakta mätbarheten och det omedelbara försäljningsresultatet 
är starka skäl för användandet av direkt marknadsföring. Vidare delar Dahlqvist och Linde 
(2002) in direktreklam i två olika undergrupper som de benämner adresserad och oadresserad 
direktreklam. Den adresserade direktreklamen är utskick till specifika företag och individer 
som de valt ut, medan den oadresserade exempelvis kan vara utskick till samtliga företag 
inom ett visst geografiskt område. Westerståhl och Bonde-Teir (2006) menar att oadresserad 
direktreklam är masskommunikation medan adresserad inte är det. De skriver vidare att 
oadresserad direktreklam oftast trycks tillbaka på grund av den tekniska utvecklingen i 
samhället. Feurst (2002) anser att svagheten hos oadresserad direktreklam är att 
svarsfrekvensen enbart ligger mellan 0,5-2% av utskicken. Vidare anser Westerståhl och 
Bonde-Teir (2005) att 42 % mer av respondenterna bläddrar i ett adresserat utskick gentemot 
ett oadresserat. Albertsson och Lundqvist (1997) betonar att adresserad reklam till den egna 
kundbasen utgör själva kärnan för direktreklam, eftersom ”de inte vill spilla tid på döda 
hökar”.  Detta styrks av Westerståhl och Bonde-Teir (2005) då de skriver att direktreklam är 
en av få marknadsföringskanaler som tillsammans med internet erbjuder kunden att avsäga sig 
reklamen på ett enkelt sätt, vilket medför att företags kunddatabaser uppdateras kontinuerligt. 
Dahlqvist och Linde (2002) menar att direktreklam kan användas i en rad olika 
kommunikationsstrategier, vilket gör det till en mångsidig marknadsföringsstrategi. Detta 
styrks av Westerståhl och Bonde-Teir (2005) då de anser att fler och fler företag integrerar 
direktreklam tillsammans med de andra kanalerna för att förstärka budskapet de vill förmedla. 
Han betonar dock att framtiden för denna form av marknadsföring är oklar, eftersom lagar och 
regleringar ständigt ändras samt att olika spärregister växer.  

3.2.4 Sponsring  
Algotsson och Roos (1996,s16) definierar sponsring enligt följande: ”Sponsring är en 
affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som på kort och lång sikt syftar 
till ökad försäljning för sponsorn. Sponsringen ska gagna alla inblandade parter och ge ett 
resultat som kan mätas och jämföras med på förhand uppsatta mål”. 

Fill (2006) anser att sponsring är en relativt ny marknadskanal som har ökat markant den 
senaste tiden pga. kvalitén på kommunikationen den genererar. Det är en mix mellan reklam, 
som har kapacitet att kontrollera meddelandet, och PR med dess potential av hög trovärdighet, 
då meddelandena är redigerade och kommer från en tredje part. Han skriver vidare att 
sponsring inte vanligtvis används som det enda marknadsföringsverktyget när man vill nå ut 
till sina potentiella kunder. Detta samtycker Tripodi (2006) med, då han menar att det är en 
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extra kanal som företag använder sig av, som kompletteras med någon annan 
marknadsföringskanal. Dotevall (1997) förklarar att sponsring är när företagets namn eller 
produktmärke syns i en viss miljö eller bärs av en viss person. Det kan medföra att 
varumärket förknippas med något positivt som i sin tur kan stärka företagets rykte och bidra 
till en ökad försäljning.  Fill (2006) menar att sponsringens huvudsyfte är att skapa 
medvetenhet om varumärket, bygga kundlojalitet och att förbättra företagets image. Almqvist 
och Wilson (2000) påpekar att sponsring kan vara ett utmärkt och nödvändigt sätt för att 
bygga och förstärka ett varumärke.  Pickton et al. (2001) hävdar att det i så fall är viktigt att 
sponsra rätt saker, en felexponering kan i värsta fall leda till att företagets image skadas.  

Enligt Mårtenson (2009) är multiplikator en idealisk idrottsutövare ett företag sponsrar, denna 
person har själv blivit övertalad att använda det märke som sponsras. Hon skriver vidare att 
det är viktigt att den sponsrade personen inte rekommenderar eller använder produkten enbart 
för att han/hon får betalt för att göra det. Detta har vissa stjärnor tidigare kritiserats för att 
göra, då det har visat sig vara alltför tillgängliga för olika typer av marknadsföringsaktiviteter, 
vilket har negativ effekt på deras trovärdighet.    
 
Almqvist och Wilson (2000) menar att det är svårt att mäta det ekonomiska resultatet av 
sponsring. De menar att det kan vara svårt att mäta effekten, då kopplingen mellan händelsen 
och en merförsäljning är svår att påvisa. Dotevall (1997) menar att sponsringens effekter 
oftast är långsiktiga, då det på kort sikt är svårt att se något resultat. Vidare menar han att 
sponsring är ett medel för företag att visa vad de representerar och kan stärka deras 
metavärde. Albertsson och Lundqvist (1997) skriver att många storföretag sponsrar stora 
stjärnor inom sport. Sponsrar företaget en person som vinner OS- eller VM-guld kan 
företagets uppmärksamhet bli stor. De förklarar att stjärnan vanligtvis behöver använda deras 
produkter och ställa upp på bild i sponsorföretagets annonser och reklamfilmer, det kan även 
vara att personligen närvara vid speciella marknadsföringsjippon. Albertsson och Lundqvist 
(1997) anser att sponsring kan vara ett relativt billigt och effektivt sätt att dra kommersiell 
nytta av stjärnans lyskraft. Företaget kan dock dra en riktig nitlott om stjärnan blir fälld för 
doping eller beter sig illa, vilket kan leda till att företagets image skadas.  

Mårtenson (2009) menar att företag som skall sponsra en person, bör välja en som passar in 
på deras varumärke. Hon menar vidare att värdet för företaget varierar, detta kan bero på hur 
välkända de är, vilken typ av attraktionskraft de har samt hur trovärdiga de är. Är personen 
trovärdig kommer fler människor att identifiera sig med företagssponsorn vilket i sin tur ökar 
produktens acceptans. Vidare menar Mårtenson (2009) att sponsring kan ge olika typer av 
följder som imageöverföring och goodwill. Hon menar att resultat av sponsring kraftigt 
påverkas av vilket engagemang supportrarna av den sponsrade personen har.  Hon skriver 
vidare att goodwillvärdet är väldigt centralt för sponsring i allmänhet och att det på den 
individuella aktivitetsnivån är det som har störst effekt på konsumenterna. Det är sannolikt att 
människor känner tacksamhet för de fördelar som de får om de är involverade i aktiviteten, 
vilket genererar mer uppmärksamhet för företaget.  
 
Albertsson och Lundqvist (1997) påpekar att företag som sponsrar viktiga aktiviteter i 
kommunen visar ett samhällsengagemang och att de bryr sig om sitt ursprung. De menar att 
företag vårdar sitt lokala rykte genom att bidra med pengar till många skilda ändamål som 
gynnar regionen, vilket blir ett slags patriarkaliskt rättrådigt sponsrande. Detta styrker även 
Pickton et al. (2001) då de menar att det kan vara nyttigt att sponsra lokala händelser som kan 
leda till ett gott rykte, men som även visar att de ger något tillbaka till samhället. Denna 
sponsringsform, menar de, kan bidra till att företaget får mycket publicitet i lokala medier. 
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Mårtenson (2009) anser att sponsring är speciellt viktigt för företag i branscher som tobak och 
alkohol, därför att de på grund av lagar i de flesta industrialiserade länderna inte är tillåtna att 
marknadsföra sig på ett traditionellt sätt. Pickton et al. (2001) skriver också att sponsring är ett 
smidigt sätt för att nå ut till den yngre målgruppen, exempelvis kan de sponsra F1 och Indy 
Car racingbilar som visas ofta i tv-rutan.  
 
Franzén (2002) anser, precis som Kapferer betonar under personlighet i brand identity prism, 
att ett företag kan ta hjälp av en känd person för att stärka en produkts profil. Att använda en 
känd person kan ge företaget auktoritet men även en känsla av att ”duger det åt honom, då 
duger det åt mig också”. Fill (2006) anser att ett företag som klär en person i specifika kläder, 
exempelvis läkarrock, kan göra att personer anser att det är en pålitlig källa av information. 
Franzén (2002) påpekar att det även finns risker med att använda kända personer i 
reklamsammanhang. En kändis som inte längre uppför sig som en förebild eller idol kan leda 
till ett skadat varumärke, exempelvis om en idrottsman skulle bli fälld för doping.  Carter 
(1999) skriver att företag kan använda sig av en seriefigur som visas både i TV-reklamer och 
på förpackningen. Enligt Lavasurfer (2009) var Kellogs Snap, Crackle and Pop de första 
animerade figurerarna att användas som spokepersons i en kommersiell följetång. Carter 
(1999) menar att Kellogs figur Tony the Tiger, som kom efter Snap, Crackle och Pop, och 
skapades 1952, är en av världens mest kända varumärkesfigurer. Fill (2006) menar att en 
spokeperson kan förbättra kommunikationsprocessen för företaget om denne är kapabel till att 
skapa trovärdighet i sitt agerande och kan associeras med varumärket. Enligt Carter (1999) tar 
det tid att etablera en spokeperson, men när det väl är gjort blir det hög igenkännandefaktor 
för varumärket.  

3.2.5 Varan och butiken som kanal  
Oxholm (2008) menar att produktens förpackning blir allt viktigare för företag, eftersom allt 
fler konsumenter fattar spontana beslut på inköpsstället.  Han menar att vissa teoretiker har 
lanserat paketeringen som det femte P:et i marknadsmixen, eftersom det är en parameter som 
bidrar till att differentiera och synliggöra en produkt, och därmed göra reklam för 
verksamheten. Albertsson och Lundqvist (1997) påpekar att av en förpackning kan man kräva 
mycket mer än att den bara ska skydda och bevara varan under lagring och transport. Han 
påpekar dock att vissa produkters förpackning är minst lika viktig som kärnprodukten för att 
kunderna skall fatta tycke och köpa produkten. Mårtenson (2009) anser att konsumenterna 
oftast inte skiljer produkten från dess förpackning. Hon menar att konsumenter upplever att 
förpackning och produkt är delar av en helhet, där produkten är förpackningen och tvärtom, 
därför är designen på förpackningen väldigt viktig. Albertsson och Lundqvist (1997) skriver 
att begreppet symbolisera produkten, även innefattar att förpackningen markerar produktens 
märkesbild, den ska hjälpa till att skapa och befästa en önskad image, vilket tidigare betonats 
under reflektion i Kapferers modell identity prism. Nordfält (2007) anser att förpackningen 
och hur varan är exponerad är en väldigt viktigt faktor för att den skall sälja, då 65 % av 
besluten, till någon del, fattas i butiken. Underhill (2008) påpekar även detta då han skriver att 
skyltning, hyllplacering, utställningsytor och fasta inventarier påverkar sannolikheten att en 
shoppare köper en viss vara eller någon vara alls.  Nordfält (2007) menar att det finns olika 
sätt som gör att försäljningen kan öka. Han menar att en av anledningarna kan vara att 
exponera produkten i en så kallad special exponering, det kan vara en exponering utanför 
ordinarie hyllplats t.ex. på en gavel eller på ett säljtorg. En annan anledning kan vara att 
fronta, vilket innebär att varan skjuts fram till hyllkanten så att hyllan hela tiden ser välfylld 
ut, något Nordfält (2007) anser ökar försäljningen. Han skriver vidare att dubbla exponeringar 
kan öka försäljningen, då den första exponeringen ska väcka intresse, medan den andra skall 
leda till köp. Detta är en metod som används väldigt ofta av IKEA. 
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Underhill (2008) nämner att det är viktigt för kunden att röra, känna och klämma på 
produkterna som erbjuds i butiken. Shoppare vill uppleva och undersöka varorna innan de 
köper dem, därför är en butiks främsta funktion att uppmuntra kunderna att känna på dem. 
Han menar att om en produkt har något att erbjuda som gör kunden intresserad ska det framgå 
i butiken, har produkten en smak skall shopparen ha möjlighet att attrahera sina smaklökar. 
Underhill (2008) anser att det finns en tillförlitlig zon där shopparna sannolikt ser varorna, 
den sträcker sig från strax ovanför ögonhöjd ner till knäområdet. Mycket av produkterna som 
finns ovanför eller nedanför den zonen förblir antagligen oupptäckta, om inte kunden 
medvetet letar efter dem. Han skriver vidare att detaljisternas smartaste plats att placera de 
populäraste produkterna på är halvvägs in i gångarna eftersom kunderna har mest fokus på de 
produkter som står först i hyllorna.  Han anser att tillverkarna då ska sträva efter raka 
motsatsen, att placera sina produkter så nära gångarnas mynningar som möjligt.  

Grönroos (2008) påpekar att serviceprocessen omgärdas av ett landskap där servicemötena 
äger rum. I detta landskap interagerar kunderna och kontaktpersonalen med varandra.  
Storbacka och Lehtinen (2000) menar att utformningen av servicelandskapet är väldigt viktig 
då man vill skapa en relation till kunden. De anser att man kan genom sitt servicelandskap kan 
styra kundens handlingar, landskapet blir då ett slags verktyg som företaget kan kommunicera 
med. Bitner (1992) har i många undersökningar visat att ett servicelandskap har en stor 
inverkan på hur kunderna uppfattar ett företag. Hon menar vidare att man kan utforma 
servicelandskapet på ett sätt som gör att både kunderna och personalen mår bra och trivs i 
miljön. Hultén et al. (2008) nämner att det är viktigt att tänka på de fem sinnena när man 
formar ett servicelandskap dvs. lukt, ljud, syn, smak och känsel. De menar att företaget kan 
påverka kunderna, hur länge de stannar kvar, hur de trivs genom olika slags musik i butiken. 
Om butiken spelar musik som kunden gillar kan det leda till att de spenderar mer pengar, då 
de stannar längre i butiken men även att de rekommenderar butiken till andra. Lovelock 
(2000) påstår att ett servicelandskap kan både ha negativa och positiva påverkan på en kund. 
Han menar att detta landskap har en stor betydelse både för kundernas och de anställdas 
känslor och reaktioner. 

Klein (2000) anser att många företag använder sig av konceptbutiker för att visa upp sin 
image men även för att utnyttja och förstärka varumärket. Inne i butiken försöker företaget 
visa sin personlighet och det är endast de egna produkterna som säljs. Hon menar att tanken 
med konceptbutiker är att de ska ge kunden en upplevelse och de förknippas med något 
lustfyllt, kunderna gör denna koppling till något positivt då han/hon ser företagets produkter i 
de ordinarie butikerna. Montgomery (2006) påpekar att varumärkeslojalitet är grunden för att 
kunna öppna en konceptbutik. Varumärket måste vara så pass starkt som gör att kunder 
kommer tillbaka till butiken för att köpa mer. Han skriver vidare att varumärkeskännedom är 
bara början: konceptbutiker har också en emotionell påverkan till varumärket. Pine och 
Gilmore (1999) påpekar att genom att sälja mer än bara produkten, strävar konceptbutiken 
efter att få konsumenterna att uppleva varumärket. De menar vidare att kunden kräver oftast 
det ”lilla extra” i en konceptbutik, det gäller då att ge kunden något utöver det vanliga, där 
upplevelser och aktiviteter står i centrum. 
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3.3  Internet  
 

Under denna rubrik har vi först valt att behandla Internets utveckling och hur den digitala 
teknologin förändrat individers synsätt. Det fortsätter sedan lite mer specifikt genom att 
behandla bloggar och andra sociala medier som fenomen för att avslutas med att beskriva 
hur företag kan använda internet som marknadsföringskanal och hur kunder påverkas av det 
virtuella servicelandskapet.  

3.3.1 Internets utveckling  
Lindgren et al. (2005) menar att Internet har minskat avstånden i världen, personer från andra 
kulturer kan hitta och interagera med andra som har liknade intressen. Ofta upptäcker 
människor att de har mer gemensamt med dessa nya vänner från andra länder och kontinenter 
än vad de har med exempelvis sina egna grannar eller klasskamrater. Dahlqvist och Linde 
(2002) menar att Internet som reklammedium är relativt nytt, dess egentliga genombrott kom 
redan 1994 och de har experimenterats med reklam sedan dess. 

Hultén et al. (2008) anser att den digitala teknologin är en stark drivkraft bakom den 
individualisering som sker i det binära samhället. Varje individ kan här på sina egna villkor 
skapa delaktighet, valfrihet och själva avgöra vad de tycker är av intresse. Detta styrks av 
Jackobsson som redan 1998 ansåg att traditionell marknadsföring inte anpassar sig på samma 
sätt. Han menar Internet gör det lättare att anpassa sig till kundens informationsbehov, detta 
eftersom mottagaren själv kan välja vad den vill ta del av och i vilken ordning. Dahlqvist och 
Linde (2002) påpekar att den stora skillnaden mellan Internet kontra de traditionella medierna 
är möjligheten till interaktivitet och närheten till avslut i affären. Frankel (2007) menar att 
kommunikationen på Internet sker på användarnas villkor, på så sätt skiljer sig Internet från 
medier som teve, radio, direktreklam, tidningar och utomhusreklam.  

Vidare anser han att detta beror på hur datorerna och Internet är konstruerat, användaren 
bestämmer själv vad den vill klicka på beroende på hur han använder tangentbordet och 
musen. Grönroos (2004) skriver att den höga interaktionen på Internet gör att 
kommunikationsprocessen har blivit en nutida dialog som tvingar företag att snabbt svara på 
sin publiks meddelanden. Vidare anser han att företagen idag behöver dynamiskt 
omstrukturera sin kommunikation efter omständigheterna som råder. Enligt Jakobsson (1998) 
kan varumärken och företag utnyttja Internet för att utveckla sina affärer både taktiskt och 
strategiskt.  

Detta styrker Frankel (2007) som anser att Internet kan användas för att bygga ett starkt 
varumärke, genom att kommunicera personligt kan det skapa medvetenhet om ditt företag och 
öka målgruppens lojalitet. Vidare anser han att särskilt yngre personer väljer bort traditionella 
medier till förmån för nätet och menar att medier som är mer aktiva vinner. Findahl (2008) 
skriver att Internet har blivit en enorm kommunikationskanal, ett globalt medium. Han menar 
att Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Det är bilden av 
Internets spridning i Europa men det finns ett undantag, Sverige. Frankel (2005) hävdar att 
mer än två tredjedelar av Sveriges befolkning använder Internet regelbundet. Findahl (2008) 
skriver att i de flesta Europeiska länder använder en majoritet av befolkningen Internet som är 
i åldern 16-24 år. Han skriver dock att det fortfarande finns en djup digital klyfta mellan de 
yngre och de äldre i de flesta Europeiska länderna, även här är Sverige ett undantag. I åldrarna 
65-74 år använder 50 % av personerna i Sverige Internet medan personer i samma åldrar i 
övriga Europa ligger strax under 10 % .  
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Frankel (2007) menar att Internet är uppbyggt kring nätverk, vilket innebär att dramatiska 
nyheter sprider sig med blixtens hastighet. Enligt Gurău (2008) så diskuteras och debatteras 
ett företags aktiviteter över Internet, utan att den egna organisationen vet om det. Vidare anser 
han att i denna nya miljö är alla kommunikatörer och institutionen är bara en del av nätverket.  
Han skriver vidare att Internets utveckling har lett till att kommunikationskanalen gått från att 
befinna sig i ett rör till att utgöra ett nätverk. Gurău (2008) menar att nätverket har stängt 
gapet mellan institution och publik. Alla är nu involverade i av att sända ett meddelande: 
företaget, VD, kommunikationsledare, den externa kommunikationskanalen, alla är bara ett 
klick iväg från publiken. Aaker och Joachimsthaler (2002) anser att Internet stimulerar en 
förlängd varumärkeskommunikation som annars inte skulle uppstå. Han menar att 
interaktionen med andra människor på en webbsida kan skapa en meningsfull social 
upplevelse kopplat till varumärket och på så sätt stärka bandet mellan varumärket och individ.  

3.3.2 Sociala medier  
Lindgren et al. (2005,s91) skriver att “Relationship is a must for young Scandinavians. 
Technology is an instrument to keep relationship alive” 

Enligt Bryntesson (2001) möts en vuxen person idag av tiotusentals reklambudskap dagligen. 
Han menar att konkurrensen mellan budskapen är stor, och att varumärken som vill nå en 
person ständigt behöver utvecklas på att kommunicera för att synas i varumärkesbruset. 
Lindgren et al. (2005) anser att den ökade individualiseringen i kombination med den ökade 
volymen av tillgänglig information, troligtvis kommer att leda till att unga personer blir ännu 
mera selektiva, och kommer därmed att skapa sina egna individualiserade informationsplatser, 
där mindre och mindre saker kan bli sagda som kan uppfattas som allmän kunskap. Vidare 
menar Lindgren et al (2005) att personer har blivit misstroende mot makter i allmänhet, vilket 
lägger grunden till deras selektiva beteende.  

Frankel (2005) skriver att anledningen till varför bloggar är en bra marknadsföringskanal är 
för att de rättar sig efter mottagarna, målgruppen. Han menar att, om en blogg ska bli 
framgångsrik, måste den ha ett intressant innehåll som kompletteras med interaktivitet. De 
som läser bloggen kan delta i debatten genom att göra egna inlägg, på så sätt växer bloggen 
och nätverk byggs. En annan anledning till varför bloggar är en så bra marknadsföringskanal 
är att de utgår från helt andra mekanismer än vad vi är vana vid anser han. 

Frankel (2005) skriver vidare att traditionell annonsering och reklam som i USA kallas för 
”interruption marketing” är marknadsföring som avbryter. Det kan vara ett avbrott för reklam 
i ett tv-program, eller avbrott i din favorittidning när en sida innehåller reklam för en produkt.  
Han menar att många upplever denna typ av marknadsförings som negativ eftersom den stör 
oss. Gurău (2008) styrker detta då han anser att medier som tidigare brukade vara en effektiv 
kommunikationskanal har, för många, bara blivit ett störande oljud som de försöker filtrera 
bort. Han menar att informationen måste finnas lättillgänglig och skräddarsys för publiken för 
att de skall finna intresse i budskapet. Detta påvisas av Frankel (2005) då han anser att en bra 
blogg har ett värde för besökarna, på samma sätt som en bra tidning, då besökarna läser 
bloggen för att de tycker att den är intressant. Enligt Frankel (2007) är en annan fördel med 
bloggar att de är mer personliga än hemsidor och de lyfter fram medarbetarna och deras 
kompetens. Han menar vidare att bloggar därför är ett smart sätt att skapa förtroende och göra 
företaget lite mer ”familjärt”. Detta stämmer in på resonemanget Aaker och Joachimsthaler 
(2002) för, de menar att på en personlig nivå så är det individerna du har mest känslor för, 
dem du vet mest om, vilket oftast är vänner, släktingar och kollegor.  Detta kan enligt dem 
liknas vid ett varumärke, om det lyckas motivera sina kunder att verkligen lära känna 
varumärket (härkomst, symboler, värden) så kommer en djupare relation utvecklas.  
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Enligt World Internet Institut (2008) så har 25 % av Sveriges Internetanvändare i mitten av 
tonåren en egen blogg. Stelzner (2009) skriver att många marknadsförare ser de sociala 
medierna som nästa guldrush. Han anser att marknadsföring via sociala medier är ett 
engagemang online på communities för att generera varumärkesexponering och möjlighet till 
ökad försäljning. Han skriver att de topp fyra sociala medierna som används av 
marknadsförare i dagsläget är: Twitter, Bloggar, Linkedln och Facebook. Stelzner (2009) 
anser att alla de andra sociala medierna bleknar i jämförelse med dessa fyra. I hans 
undersökning som omfattade 880 marknadsförare ansåg 81 % av dem att den största fördelen 
med marknadsföring via de sociala medierna var att de genererat en bra exponering för deras 
varumärke. På en klar andraplats kom förbättrad trafik och växande besökslistor följd av 
utvecklade affärsrelationer. 

Gurău (2008) anser att onlinemiljön inte bara skapar möjligheter, utan också utmaningar för 
marknadskommunikationsprocessen. Internet gör att onlineinformation finns tillgänglig för all 
publik. Han menar vidare att detta förstärker behovet att vara konsekvent i planeringen, 
designen, genomförandet och kontrollen av all onlinekommunikation. Detta håller Aaker och 
Joachimsthaler (2002) med om, då de menar att Internet ger ett varumärke väldiga möjligheter 
samtidigt som det utgör ett hot. De anser att varumärket inte längre är skyddat bakom vaktade 
rep, utan att det finns överallt bland människor. Vidare anser Aaker och Joachimsthaler 
(2002) att specialiserade diskussionsgrupper och chattrum organiserade runt varumärket och 
varumärkets applikationer kan påverka försäljningen, både positivt och negativt.  Frankel 
(2007) menar att det är viktigt att se marknadsföringen på Internet som en del av den samlade 
marknadsföringen.  

3.3.3. Marknadsföring på Internet  
Enligt Jackobsson (1998) når företag via Internet inte en enda användare, däremot kan 
användare bestämma att själva nå företaget, om de anser att webbplatsen tillför dem värde. 
Frankel (2007) anser att som konsekvens av det ökade bruset krävs det mer för att få 
användarnas uppmärksamhet. Trots det ökade utbudet av relevant och intressant 
marknadsföring har människor högst tidsbegränsade möjligheter att ta till sig all information 
anser han vidare.  
 
Dahlén (2002) skriver att nya Internetanvändare är betydlig mer påverkbara än mer vana 
Internetanvändare. Han menar att det därför inte går att behandla alla användare lika, utan att 
det krävs olika sätt för att locka dem till sidan med hjälp av marknadsföring. Nya 
Internetanvändare är lättare att locka till hemsidan och kan tilltalas av aktiviteter som väcker 
deras upptäckarlusta, medan vana användare kräver smart placering, relevans i budskapet och 
ett mervärde i kontakten. Dahlén (2002) anser att företag behöver möta grupperna på olika 
sätt. För nya Internetanvändare är paketeringen viktigast, den skall vara väldigt iögonfallande 
och tilltalande. Vidare menar han att de vana användarna istället prioriterar att snabbt finna 
vad de söker efter och får möjlighet att bete sig som de vill utan tvång.  
 
Ett smart sätt att nå de flesta användarna är enligt Franzén (2002) att använda sig av banners, 
vilket är en annons på Internet som skiljer sig mycket från en traditionell annons. Franzén 
(2002) menar att en banner kan liknas vid en typ av arenareklam eller sponsring. Han anser att 
bannern är effektiv så länge mottagaren känner till varumärket, den ger då associationer och 
gör att användaren ägnar en tanke åt varumärket. En annan fördel med banners är enligt 
Franzén (2002) möjligheten till interaktivitet, när besökaren klickar på Bannern ska denne 
direkt hamna på företagets hemsida.         
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3.3.4 Virtuellt servicelandskap  
Grönroos (2008) skriver att ökningen av produkter och tjänster som marknadsförs via 
Internet, har lett till att det växt fram en stor virtuell marknadsplats jämsides med den 
traditionella fysiska marknadsplatsen. Frankel (2007) anser att denna virtuella marknadsplats 
innebär ett nytt sätt att konkurrera, driver du butik finns det möjlighet att sälja till fler delar av 
landet och erbjuda varor och tjänster till företag och konsumenter utomlands. Enligt Vilnai-
Yavetz och Rafaeli (2006) så kan designen av den virtuella sidan som kunderna ser i ett e- 
tjänstesammanhang benämnas ”det virtuella servicelandskapet” och det påverkar troligtvis 
kundernas känslor, uppfattningar och dragning till att göra affärer med organisationen.  
Frankel (2007) menar att konkurrensen genom e-handeln hårdnat, konsumenterna har blivit 
mer priskänsliga och avstånden mellan företagen har krympt. Vidare menar Frankel (2007) att 
nätet rymmer många aktörer med varierande seriositet och betonar att det blivit allt viktigare 
att få kunderna att känna sig säker när det ska handla på Internet. Detta styrker Papadopoulou 
et al. (2001) som menar att den personliga ”face-to-face”-kontakten inte kan ersättas i en 
elektronisk miljö. Han anser därför att kunderna får ännu högre förväntningar när 
servicemötet uteblir och att de ställer ännu högre krav på den underliggande teknologin. 
Vidare menar Papadopoulou et al. (2001) att majoriteten av kunderna är främmande och 
motsträviga i det virtuella servicelandskapet, så att vinna deras tillit blir en avgörande faktor. 
Detta resonemang styrktes tidigt av Berry et al. (1991) som menar att hörnstenen för en 
framgångsrik och lång relation med kunden är tillit, och det i sin tur lägger grunden för 
kundernas framtida beteende och lojalitet. Bitner (1992) menar att när man designar virtuella 
servicelandskap, måste speciell fokus läggas på estetiken och symbolismen. Detta styrks av 
Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) då de hävdar att människors inställning till företag efter att 
de har interagerat med deras olika virtuella servicelandskap, dras till de företag som betonat 
hög estetik och professionalism. 

Grönroos (2008) anser att köp och konsumtion av Interneterbjudanden kan beskrivas som en 
processkonsumtion och speglar därför tjänsters och tjänstekonsumtionens huvudkännetecken. 
Han menar att kunden måste kunna använda systemet för att få fram information om tjänsten 
och kunna beställa och betala. Kunden måste också kunna behärska systemet för att kunna 
göra detaljerade förfrågningar, ta emot svaren på dessa och kunna utföra aktiviteter som är 
förknippade med det erbjudande som kunden överväger. Om företaget lyckats med dessa 
funktioner så utmynnar processen ofta i ett resultat, menar han.  

Grönroos (2008) menar att kvaliteten på ett interneterbjudande därför består av två 
kvalitetsdimensioner:  

• Den funktionella kvalitetsdimensionen 
• Den tekniska kvalitetsdimensionen.  

 

Den funktionella dimensionen består av den upplevda kvaliteten av processen medan den 
tekniska av den upplevda kvaliteten av resultatet.  

Med utgångspunkt i detta resonemang anser Grönroos (2008) att alla fysiska varor och 
tjänster som erbjuds över Internet är tjänster. Han menar att marknadsförare måste ta hänsyn 
till detta, då de vill använda sig av Internet för att bjuda ut sina varor och tjänster. Alla 
erbjudanden över Internet bör utformas som tjänsteerbjudanden, så att kunder uppfattar och 
utvärderar de som tjänster.         
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3.4 Event  
 

Under denna rubrik kommer vi förklara och beskriva allmän fakta om event marketing. Vad 
det står för och vad producentföretag behöver tänka på när de använder sig av denna 
marknadsföringskanal.  

Enligt Behrer och Larsson (1998,s18) definieras event marketing följande: Event marketing är 
en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller ett sponsrat evenemang. I 
Event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i 
vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.  
 
Dotevall (1997) menar att med hänsyn till att mediebruset har blivit mer och mer intensivt har 
också företagets behov att ta till okonventionella metoder för att synas ökat, en form av sådan 
påverkan är vad som går under namnet ”event marketing”. Han skriver att event marketing 
består av en spektakulär händelse som under en kortare tidsperiod fokuserar på att 
kommunicera ut ett speciellt budskap”. Dessa händelser brukar om de är bra, röna stor 
uppmärksamhet och syftar även till att skapa publicitet i media. Detta styrks av Behrer och 
Larsson (1998) då de skriver att ett evenemang är bra för att generera medias uppmärksamhet, 
vilket många gånger kan resultera i att kampanjen förstärks med ”gratis” publicitet. De skriver 
även att det är viktigt att företaget utvärderar sina möjligheter att synas och få 
medieexponering i samband med sitt event. Frankelius (1997) skriver att det personliga mötet 
mellan personer kanske kommer att återuppstå som det centrala inom marknadsföring. Han 
menar att mötet handlar om att fördjupa relationerna med mycket väl valda personer och att 
göra det på ett genuint sätt, därför är det personliga mötet väldigt centralt. Han menar även att 
evenemang är ett sätt för att stimulera fram personliga möten och skapa genuina relationer.  
Bryntesson (2001) anser att företag anordnar event för att locka besökarna med något roligt 
där de får chansen att berätta något som annars vore svårt att få uppmärksamhet för. Han 
menar att företag även kan bli en aktör som det pratas om i positiva sammanhang.  

Behrer och Larsson (1998) påpekar att de finns två faktorer som gör att event växer allt mer 
som ett marknadsföringsverktyg att nå ut till sina kunder med. Den första faktorn är från 
konsumenternas perspektiv, de vill ha värdeskapande erbjudanden och engagemang från 
företagen. Den andra faktorn är från företagets perspektiv, då den ökade konkurrensen gör att 
de måste bli mer synliga för sina potentiella kunder. Både Dahlqvist och Linde (2002), Behrer 
och Larsson (1998) skriver att event marketing är en händelse som används i kommersiellt 
syfte för att stärka ett varumärke. Behrer och Larsson (1998) anser att syftet med event 
marketing är att väcka uppmärksamhet och skapa en image av företaget. Detta styrks av 
Mossberg (2002), då hon menar att evenemang är imageskapande och kan användas som 
medel för att skapa en positiv bild på företagsmarknaden.  

Behrer och Larsson (1998) poängterar att företag, för att få den rätta imagen bör de undvika 
vissa evenemang, då dessa kan leda till att besökarna kan få den felaktig image av företaget. 
De menar att det kan vara en kul grej att arrangera de lokala mästerskapen i gyttjebrottning, 
företag bör dock vara medvetna om att de under lång tid framöver kan bli förknippade med 
det evenemanget. Han skriver vidare att företaget kan behöva anlita specialistkompetens för 
att undvika att exponera varumärket i fel miljö.  

Getz (1991) skriver att det är väldigt viktigt att företaget sätter upp mål som de vill uppnå med 
sitt event. Han menar att, för att undvika framtida konflikter och suboptimeringar, är det 
viktigt att företaget formulerar en tydlig plan. Den bör innefatta och klargöra de olika 
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nyckelperspektiven som kan föreligga, samt även rangordna eller definiera sambanden mellan 
de olika avsikterna, målen och målsättningarna. Getz (1991) nämner vidare att en 
genomarbetad plan ska specificera och tydliggöra företagets avsikter, mål och målsättningar. 
Han förklarar att de finns flera olika dimensioner: den kommersiella dimensionen handlar om 
olika typer av ekonomiska målsättningar, hur dessa kan maximeras genom 
kundtillfredställelse, imageförbättringar och betalningsströmmar. En annan viktigt dimension 
att ta hänsyn till är den juridiska, där företag skall uppfylla kontraktsbundna åtaganden. 
Avslutningsvis nämner Getz (1991) den praktiska dimensionen som innefattar de realistiska 
målsättningar företaget vill uppnå.  

Detta påpekar även Behrer och Larsson (1998) då de menar att det är viktigt att sätta upp mål 
med eventet. Han menar att grunden för all utvärdering är att det finns mål för vad aktiviteten 
syftar till, det är svårt att utvärdera ett event som inte har några uppsatta mål. Vid årligt 
återkommande event är det enkelt att jämföra hur många besökare och hur mycket publicitet 
det engagemanget ger.  
 
Getz (1991) anser att företag, innan de planerar ett event bör veta sina mål och mäta 
marknadspotentialen. För att kunna mäta marknadspotentialen måste företaget veta den 
potentiella efterfrågan för evenemanget, dvs. antal förväntade kunder, vilka människor som 
förväntas intressera sig för evenemanget, vilka behov och motiv dessa målgrupper har och hur 
mycket pengar de förväntas spendera.  Behrer och Larsson (1998) påpekar att event marketing 
är till för att generera produktkännedom. De menar att det är viktigt att få konsumenterna att 
testa deras produkter, eftersom de flesta vanligtvis fattar tycke för produkterna efter att ha 
provat dem.  Vidare menar Behrer och Larsson (1998) att företaget även kan använda 
evenemang som en testmarknad, för att samla reaktioner och idéer inför en lansering på en 
större marknad.  

Bryntesson (2001) menar att det finns två huvuduppgifter för event i integrerad 
kommunikation. Den första och ur PR-synpunkt viktigaste, är att skapa riktigt bra 
bildmöjligheter. Genom att göra spektakulära val av plats och uppbyggnad av miljö, kan detta 
leda till att pressen tar bilder som senare publiceras i olika medier.  Blir bilderna publicerade 
får företaget också ett bra mediegenomslag där de når ut med sina budskap. Den andra 
punkten enligt Bryntesson (2001) innefattar event där pressen inte är närvarande. Hon menar 
att om eventet innehåller en händelse, tillräckligt stark för att återberättas, så kan budskapet nå 
ett stort antal människor utan mediegenomslag med hjälp av ”word-of-mouth”.   

Fill (2006) särskiljer tre huvudområden inom event: Produkt-, Bolags- och Samhällsevent. 

Produktevent är produktorienterade event som handlar om att rikta fokus på att öka 
försäljningen på den produkt företaget exponerar i eventet. Eventet är designat för att 
attrahera uppmärksamheten via media, genom berättelser och artiklar som presenteras i 
tidningar kan leda till stora möjligheter att nå ut till en bred målgrupp. 

Bolagsevent är designade för att framhäva bolagets själ, dessa hålls oftast med tanke på att 
erbjuda någon slags underhållning. Dessa event brukar generera stor lokal mediebevakning, 
som leder till medvetenhet, goodwill och intresse. Företag kan då erbjuda öppet hus, besök på 
fabriken och donationer av produkter som i sin tur kan vara nyttigt för företaget. 

Samhällsevent är aktiviteter som kan bidra till det lokala samhället, genom sponsring till det 
lokala fotbollslaget eller till lekplatser som är belägna inom kommunen. Syftet med dessa 
event är att visa att företaget är en god medlem av samhället och bryr sig om folket som bor 
där, vilket i sin tur kan leda till att försäljningen ökar   
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Getz och Cheyne (1997) visar i en undersökning att det finns starka samband mellan hobby, 
fritidsintresse och motiven för event. Många människor besöker helt enkelt evenemang som 
de är intresserade av, det vill säga det som sammanfaller med deras livsstil. Mossberg (2001) 
skriver att event är en upplevelse som ska ge besökaren något utöver det vardagliga. Genom 
evenemang kan företaget kommunicera något annorlunda till kunden, något som skiljer sig 
från traditionell kommunikation. Han menar att upplevelser ibland kan handla om att uppfylla 
drömmar och att fly från verkligheten. Enligt Behrer och Larsson (1998) är dagens 
konsumenter krävande vad gällande underhållning. De menar att det råder en viss typ av 
mentalitet av ”varit där” och ”gjort det” som i sin tur minskar värdet av upplevelsen. 
Konsumenter kräver oftast det ”lilla extra”, som kan vara svårt att åstadkomma i evenemang. 
De menar att ett evenemang alltid bör överträffa konsumenternas förväntningar, då de oftast 
kräver något utöver det vanliga. På så sätt blir evenemanget till återförsäljarens fördel. Behrer 
och Larsson (1998) nämner att event marketing kan användas för att stärka varumärkets 
betydelse för individens identitet och kollektivets värdegemenskap, samtidigt som evenemang 
erbjuder en arena för självförverkligande. Frankelius (1997) menar att något som för många 
branscher utgör en del i marknadsföringen är fester av olika slag. Det intressant med fester är 
att de är en plattform för det personliga mötet mellan människor under avspända former. Han 
skriver vidare att det är viktigt att bjuda in rätt personer till festen, gärna några kändisar som 
gör att evenemanget får publicitet i media. 

3.5 Kund  
 

Under denna rubrik beskrivs vad segmentering innebär och hur trender och värderingar i 
samhället har förändrats.  Det behandlas även hur konsumenter och producenter gemensamt 
kan skapa värde i en tjänst genom samproduktion.  

3.5.1 Målgrupper/segmentering  
Enligt Grönroos (2008) har alla individer olika behov och separata önskemål. Det är omöjligt 
för ett företag att tillgodose alla individers behov och önskemål. Han betonar att kunderna 
måste delas in i homogena segment som skiljer sig från varandra på ett tydligt sätt. När detta 
är gjort väljer företagen sedan ut ett eller ett par av segmenten som sedan blir deras 
målgrupper. Normann (1992)  påpekar att när marknadssegmentet definieras i 
serviceverksamheter, måste företag beakta vissa särskilda karakteristika egenskaper. I 
serviceverksamheter är samspelet mellan producent och konsument i allmänhet djupare än i 
andra sammanhang. Han kallar den aktiva kunden ”prosument”, då kunden själv utför en del 
av arbetet. Detta styrks av Grönroos (2008) som skriver att tjänster är subjektivt upplevda 
processer där produktion och konsumtion ofta sammanfaller. Normann (1992) menar att den 
tjänst som tillhandahålls ofta inkluderar att organisera och hantera kunden, vilket innebär att 
marknadssegmentet måste grundas på kundens behov och möjligheter i detta avseende. 
Vidare anser Normann (1992) att servicekonceptet kan innefatta överföringar av färdigheter 
och kunskap, vilket är en särskild viktig egenskap som skiljer sig mellan de olika 
marknadssegmenten. Följaktligen utgår marknadssegmentering inte bara från kundens behov 
utan baseras även på kundens villighet, kompetens och deltagarstil. Grönroos (2008) 
poängterar att det blir enklare för företag om de väljer segment som inte skiljer sig för mycket 
åt gällande behov och önskemål, då tjänsteproduktion har svårt att tillgodose alltför skiftande 
behov. 

Grönroos (2008) menar att leverantörerna ska ha samma uppfattning om kvalitet som kunden 
för att kunna skapa en matchning. Om leverantörerna inte lyckas är det lätt att kundens 
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förväntningar är högre än vad företaget förmedlar till kunden, vilket leder till missnöje. 
Vidare anser Grönroos (2008) att det enkelt kan uppstå ett gap mellan kundernas 
förväntningar angående kvaliteten och vad det upplever, vilket gör att kundens totala 
upplevda värde blir mindre än vad kunden förväntade sig. Enligt Lusch och Vargo (2004) 
präglas en serviceinriktad syn av att kundanpassa erbjudanden för att på så sätt betona att 
kunden är medproducent. Han anser att företag bör sträva efter att maximera kundens 
inblandning för att på så sätt bättre möta dennes krav.  

3.5.2 Utveckling och förändring 
Ronald Inglehart har i Lindgren et al. (2005) identifierat två huvudsakliga förändringar i 
värderingar som har uppstått under moderniseringen. Den första förändringen är att större 
relevans läggs på rationella makter i vår värld än vad som tidigare gjordes med den 
traditionella kyrkomakten. Den andra stora förändringen i samhället är att vi har flyttat fokus 
från överlevnad till välmående, människor i de moderniserade länderna prioriterar numera 
självförverkligandet högt. Detta poängterar även Hultén et al. (2008) då de anser att 
självförverkligande framträder genom förändrade konsumtionsmönster inom olika områden. 
Detta framgår även under självbild i Kapferers modell brand identity prism. Vidare påpekar 
Hultén et al (2008) att framförallt övergången till allt mer kvalificerad konsumtion inom 
områden som hälsa, kulturella tjänster, medicinsk vård, rekreation eller utbildning har haft en 
tydlig trend det senaste decenniet. Vidare menar de att konsumtion av tjänster också sker med 
en tydlig övergång från ”lågvärde” till ”högvärdeaktiviteter”, där lågt och högt står i relation 
till det personliga värdet och upplevelsen individen får. Detta påvisas även av Lindgren et al. 
(2005) som anser att individualiseringen inte leder till att trender kommer att upphöra, men att 
unga personer istället kommer att välja varumärken som uttrycker individualistiska värden. 
De kommer att sätta ihop sin egen mix av varumärken istället för att följa det som tidigare 
dominerat, en hel stil/trend. Detta styrks av Anderson (2006) som påpekar att den fogliga 
massmarknadspubliken i allt högre grad omvandlas till ett flertal olika nischer. Han 
poängterar att det alltid funnits nischer, men när kostnaden för att nå dem sjunker – 
konsumenter hittar nischprodukter och nischprodukter hittar konsumenter – blir de plötsligt en 
kulturell och ekonomisk kraft att räkna med. Anderson (2006) anser att en ny målgrupp i 
samhället har växt fram och kallar denna målgrupp för ”den långa svansen”. Han skriver att 
den fysiska världen hela tiden varit begränsad av att efterfrågan för varorna måste täcka 
kostnaderna. Det är på grund av detta som ”hitstyrda” ekonomier växt fram, en tidsålder där 
det helt enkelt inte funnits plats för allt. Det har varit få personer som bestämmer vad 
massmarknaden ska se och höra. Vidare påpekar Anderson (2006) att Internet har förändrat 
förutsättningarna, det absorberar alla branscher det kommer i kontakt med och blir butik, bio, 
och tv-kanal till en bråkdel av den traditionella kostnaden. Han menar att världen har gått från 
att kännetecknas av knapphet till att karaktäriseras som en värld med överflöd. 
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3.6 Sammanfattning  
 

Vi har i det teoretiska kapitlet förklarat varumärkets funktion och betydelse ur en rad olika 
aspekter. För att förtydliga varumärkets funktion har vi bland annat visat två modeller av 
Kapferer som illustrerar vad de står för (brand identity prism), och hur producenter kan 
använda olika strategier för sina varumärken (positioning alternative branding strategies). I 
dessa delar påpekar teoretiker vikten av att ha ett starkt varumärke och att det blivit en allt 
betydande faktor för företaget att synas. Ett starkt varumärkes betydelse kan delvis förklaras 
av att människor identifierar sig, och vill bli förknippade med dem. Vi har även förklarat hur 
återförsäljarnas varumärke växt sig allt starkare gentemot producenternas, vilket lett till att 
återförsäljarna stärkt sin makt över dem.  

Vi har tagit upp olika marknadsföringskanaler, där olika tekniska utvecklingar och regleringar 
medfört att TV, radio och direktreklam minskat sina andelar av företagens totala 
reklambudgetar. Det har även framkommit att det är positivt att förknippas med en känd 
person och att sponsring av olika lokala evenemang kan leda till positiv publicitet. Behovet av 
hur produkten visas i butik och utformningen på dess förpackning har visat sig vara av stor 
betydelse för varumärket.  

Internets utveckling har medfört en större individualisering och valbarhet för personer. Detta 
har lett till att det inte längre går att nå kunder på samma sätt som tidigare vid 
massmarknadsföring. Vikten av att synas på Internet har ökat, då fler människor idag 
använder sig av det som en informationskälla om företagen, innan det gör ett köp. Att företag 
använder sig av en hemsida medför att de finns tillgängliga för kunden dygnet runt. Bloggar 
och andra sociala medier har främst betydelse för den yngre generationen, då flertalet av dem 
är aktiva inom olika forum. Det är viktigt för företag att interagera med kunden för att pränta 
in sitt budskap och varumärke hos dem. Vidare har det framkommit att personer förväntar sig 
något mervärde av att använda Internet, då det personliga mötet uteblir.  

Användandet av event används för att nå ut till en segmenterad målgrupp. Denna form av 
marknadsföring växer i takt med det ökade varumärkesbruset samt att kunderna uppskattar 
evenemang som ger dem värde. Event används även för att stärka företags image.  

Konsumenter blir mer och mer nischade inom olika områden vilket inneburit att producenter 
behöver bli kreativare och finna nya angreppssätt för att nå ut till slutkonsumenten. Det har 
även betonats att individer har olika önskemål och att det därför är viktigt att kundanpassa 
erbjudandena för att möta kundens behov. Prioriteringen för kunder har även ändrat till att 
mer betona självförverkligande.   
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4 Empirisk och teoretisk analys  
 

I denna del av vår undersökning sammanställer vi materialet från våra intervjuer med delar 
av materialet vi redan presenterat i den teoretiska referensramen. Detta görs för att enklare 
se kopplingen dem emellan och bilda en klar uppfattning innan det avslutande kapitlet. Vi har 
låtit det empiriska materialet tal fritt och jämfört våra respondenter med varandra, för hela 
intervjun och intervjuguide hänvisar vi till bilaga 1 och 2. Vi har valt att fokusera på Internet 
och event då det spelar stor roll för vår undersökning. Dessa ligger därför som separata 
rubriker. De personer som framkommer med efternamn under kapitlet är nedan återgivna. 
 

• Barkered, Reine. Sponsrad skidåkare inom kategorin extrem freeride.  
• Bergström, Johan. Delägare i blogg.se 
• Karlsson, Jenny. Marknadsassistent på Guldfågeln 
• Kinnander, Markus. Logistikansvarig på Guldfågeln.  
• Khrinde, Magnus. Butikchef på Stadium i Kalmar  
• Möller, Erik. Eventansvarig på Xanté Company.  
• Sundqvist, Maria, Driver reklambyrån Remarc Communications.  
• Stålros, Samuel. Grundare och designer av klädmärket Somewear.  

 

4. 1 Varumärket & kunden 
 

Sundqvist säger att det är svårt att beskriva ett varumärke i ord, men påpekar att logotypen 
står som en symbol för varumärket men att det innefattar så mycket mer än det. ”Det är allt 
som är inbäddat i olika värden, vilka känslor och handlingar varumärket ger” säger hon. 
Vidare anser hon att varumärket representerar det företaget står för, vilken image de vill ge 
sina kunder och påpekar att det blivit en avgörande faktor. En nära koppling kan ses till 
Hultén et al. (2008) som poängterar att kommunikationen av varumärken blivit allt viktigare, 
eftersom skapandet av rätt image blivit en avgörande faktor för att attrahera konsumenterna. 
Khrinde anser att varumärken blir allt viktigare för företagen. Han berättar att om en kund 
väljer mellan två rutiga skjortor med liknande utseende, kan kunden ändå välja den dyrare 
bara för att få bära varumärket. Det har att göra med vilken image kunden har menar han. 
Detta styrks av Sundqvist som anser att vissa kundgrupper som söker identitet enbart köper 
produkter för varumärkets skull. Hon understryker att detta fenomen blivit vanligare och att 
”kunderna kommer i framtiden att hoppa mellan olika varumärken”, för att tydliggöra sin 
identitet. Ett nära samband kan ses till Lindgren et al. (2005) som anser att individualiseringen 
inte leder till att trender kommer att upphöra, men att unga personer istället kommer att välja 
varumärken som uttrycker individualistiska värden. Sundqvist berättar vidare att det är viktigt 
med tydlighet för att inte försvinna i mängden och att producenter måste vara skarpare för att 
nå ut. Karlsson håller med om detta resonemang och förklarar att varumärket alltid varit 
viktigt, men att det blivit ännu viktigare, då det är fler aktörer som konkurrerar på marknaden. 
Detta håller Kinnander med om och poängterar att en bidragande orsak är att ”marknaden har 
blivit mer internationell”, genom den digitala teknologins tillväxt. Karlsson påpekar att ett 
starkt varumärke är viktigt för att folk ska veta vad de letar efter när de kommer till butikerna 
för att handla. En koppling kan göras till Keller och Ailawadi (2004) som skriver att 
varumärket har flera värdefulla funktioner, bland annat att det underlättar konsumenternas 
beslut samt att det utlovar en viss kvalitet.  
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Stålros berättar att det är viktigt att varumärket är starkt, men poängterar att ”det är ännu 
viktigare att de som jobbar med varumärket är starka”. Detta håller Sundqvist med om och 
påpekar att personerna bakom varumärket måste vara förankrade med det. Vidare menar 
Stålros att ”alla framgångar kommer genom bra relationer” och att det gäller för företag att 
ständigt kommunicera för att skapa och upprätthålla sina relationer. Ett nära samband kan ses 
till Papadopoulou et al. (2001) som anser att kundrelationer är en viktig tillgångskategori för 
företag eftersom varumärkesrelationerna i sin tur leder till ökad försäljning. En annan faktor 
som är avgörande är enligt Stålros att hålla de löften varumärket förmedlar, ”vi är Somewear, 
Somewear är inte oss, vi skapar varumärket, varumärket skapar inte oss”. Vidare menar han 
att företag måste leva upp till detta motto annars är det omöjligt att leva upp till de löften 
varumärket kommunicerar till konsumenterna. Många företag lyckas enligt Stålros inte med 
det. En nära koppling kan upplevas till Haig (2005a) som skriver att företag förr i tiden alltid 
trodde att det var fel på produkten när försäljningen minskade, nu för tiden läggs skulden på 
varumärket. Han menar att det är vad varan representerar som är felet och inte den fysiska 
produkten, vilket beror på att köparens beteende har förändrats. Möller håller med om detta 
och påpekar att varumärket alltid kommer att vara en väldigt viktig faktor för att ett företag 
ska bli framgångsrikt.  

Sundqvist anser att det första företaget bör tänka på innan de bygger ett varumärke är att ta 
reda på vad deras verksamhet egentligen sysslar med, hur den ser ut, och vad de är duktig på 
att göra. Nästa steg är att välja vart de vill nå ut och vilka kunder som företaget anser vara 
deras målgrupp då hon tillägger att ”målen är jätteviktiga”. Vidare poängterar Sundqvist att 
det gäller att tillgodose kundernas behov med hur företaget ska matcha dem, detta måste 
synkroniseras. En koppling kan ses till Grönroos (2008) som menar att varje individ har olika 
behov och separata önskemål. Han säger att det är omöjligt för ett företag att tillgodose alla 
individers behov och önskemål. Vidare betonar Grönroos (2008) att kunderna måste delas in i 
homogena segment som skiljer sig åt från varandra på ett tydligt sätt. Karlsson menar att de 
inte delar in sin målgrupp efter ålder utan istället efter livsstil då hon säger, ”vi vill nå ut till 
människor som söker bekvämliga lösningar på sina dagliga måltidbehov”. Kinnander 
påpekar att de nästan har 300 olika produkter i sitt sortiment och att det är ganska 
imponerande att kyckling kan varieras och smaksättas på så många olika sätt. Han menar att 
det är viktigt att hela tiden komma med innovationer för att hänga med på marknaden, där 
individer tenderar att kräva mer variation av produkter. En koppling kan ses till det Anderson 
(2006) påpekar, att den fogliga massamarknadspubliken i allt högre grad omvandlas till en 
massa olika nischer. Han poängterar att det alltid funnits nischer men när kostnaden för att nå 
dem sjunker – konsumenter hittar nischprodukter och nischprodukter hittar konsumenter – blir 
de plötsligt en kulturell och ekonomisk kraft att räkna med.  

Karlsson berättar att människor anser att kyckling är bra mat och att de lever sunt när de äter 
den. Hon anser därför att större delen av deras målgrupp utgörs av barnfamiljer och 
understryker att ”reklamen behöver anpassas” efter dem. Hon ger ett exempel med deras 
reklam i pauserna av TV4:s program Idol, men förklarar att de även syns på annonser i 
tidningar som Amelia och Allt om mat. Genom att anpassa marknadsföringen på detta sätt blir 
det lättare att nå sina segment menar hon. Khrinde anser att ”det har blivit svårare att nå ut 
till sin målgrupp”, eftersom konkurrenter marknadsför sig på samma sätt. Deras målgrupp är 
åldersegmenterad och innefattar personer som är i åldern 18-35 år. Han understryker att deras 
största konsument är kvinnor i 35 års – åldern som har barn. De försöker nå ut till målgruppen 
genom sin kundklubb och förklarar att de annonserat mycket i dagspress. Khrinde 
understryker att det idag behövs något unikt för att nå ut till kunderna, eftersom de har blivit 
mer selektiva vad gällande att ta till sig marknadsföringen.  Han berättar vidare att kunden 
idag är illojal, den går ofta till olika butiker, trots att butikerna har samma produkter och 
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liknande priser. Han anser att nischprylar är något som kommer öka tack vare det enorma 
utbudet på marknaden. Ett nära samband kan ses till Guráu (2008) som betonar att den ökade 
fragmenteringen av media och kunders beteende medfört att företag måste använda sig av nya 
kommunikationskanaler. 

Khrinde berättar att relationen mellan återförsäljare och producenter har förändrats, förr i 
tiden kunde producenterna komma på besök till butikerna och försöka sälja in olika produkter, 
det sker inte idag. Producenterna hade mer makt förut och kunde argumentera för vart deras 
varor skulle exponeras i butiksmiljön. Magnus säger att ”producenterna tänker mer 
långsiktigt idag”, det handlar inte längre att sälja varorna till leverantörerna utan istället att 
leverera varorna till dem, så att de i sin tur kan sälja deras produkter till slutkonsumenterna. 
En koppling kan ses till Allain (2002) som anser att styrkebalansen mellan återförsäljare och 
producenter ändrades när antalet producenter på marknaden ökade, vilket ledde till att 
återförsäljarna kunde välja mellan ett stort urval av producenter. Det har lett till ökad 
konkurrens mellan producenter, då de behöver tävla för att komma in i butikerna stärks 
återförsäljarnas makt över dem. Khrinde poängterar att det numera handlar om att samarbeta 
och att båda parter ”behöver varandra för att överleva”. Detta styrks av Möller, som anser att 
den bästa marknadsföringen för producenter är Co – branding. Han påpekar att ”företag skall 
samarbeta med varandra för att gemensamt lyfta fram varandras produkter”, detta leder ofta 
till det bästa resultatet. Möller understryker att genom samarbeten skapar företagen 
tillsammans ett större behov hos konsumenterna och de når därför ut till ett bredare segment 
på marknaden. Ett samband kan ses till Karray och Martin-Herran (2009) som påpekar att 
återförsäljarens och producentens annonsering kan leda till antingen konkurrerande eller 
kompletterande effekter mellan producent och återförsäljare.  

Karlsson håller med om att relationer är jätteviktiga men poängterar att relationen till 
grossisten är viktigast för dem, då det är grossisten som köper in deras produkter i första läget 
innan produkterna hamnar hos återförsäljaren. Khrinde förklarar att de är ”beroende av 
producenternas varumärken”, han menar att deras produkter lockar den stora massan in i 
butiken. Han framhåller att utan producenternas varumärken skulle inte konsumenterna ha 
något att jämföra deras egna märken med, på så sätt kompletterar de varandra. En koppling 
kan ses till Keller och Ailawadi (2004) som anser att återförsäljare använder producentens 
varumärke för att locka kundernas intresse och lojalitet till butiken. De menar att 
producenternas varumärken hjälper återförsäljarna att skapa en image av butiken. Khrinde 
berättar vidare att skapandet av de egna varumärkena har lett till många duster med 
producenterna genom åren. Skapandet av egna varumärken har ökat, där vissa till och med 
blivit självständiga varumärken. Han nämner Everest som ett exempel, då många kunder inte 
vet att det är Stadiums eget varumärke. Everest har blivit ett exklusivt varumärke, vilket gör 
att Stadium inte väljer att nämna det som sitt eget varumärke längre. Vidare framhåller 
Khrinde att deras egna varumärken inte skiljer sig så mycket i kvalitet från producenternas, 
många tillverkas till och med i samma fabriker. Han förklarar att de skulle kunna höja priset 
ännu mer på sina egna varumärken, men de har valt att inte göra det, eftersom de ”vill hålla 
en bra relation med producenterna och deras varumärken”. Ett nära samband kan ses till 
Laforet (2008) som poängterar att ett flertal studier visat att återförsäljarnas varumärke blivit 
ett hot mot vanliga varumärken, eftersom de kan erbjuda bättre pris och kvalitet och ger 
konsumenter fler valmöjligheter.  

Khrinde påpekar att de inte vill höja priset till samma nivå som de kända 
producentvarumärkena, då konsumenterna vill ha olika valmöjligheter. Karlsson förklarar att 
producenter tillåts göra mindre reklam i butiken, skyltarna de får använda sig har blivit 
mindre, och i vissa falla får det inte använda några skyltar alls. Detta styrker Khrinde som 
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berättar att förutom vid kampanjer så är det lika villkor för alla deras varumärken. Han 
poängterar att Stadium idag är ett stort företag, det blir därför svårt för andra företag att ställa 
krav på dem. Karlsson håller med och påpekar att de vid speciella tillfällen kan få tillstånd att 
demonstrera sina produkter i butikerna. Khrinde menar att om det exempelvis är en kampanj 
för fotbollsskor kan varumärkena köpa en större yta, vilket gör att deras produkter exponeras 
på ett tydligare sätt. I samband med dessa kampanjer kommer även ett flertal skyltar sättas 
upp i butiken. Han förklarar att dessa kampanjer handlar om att ”skapa förtroende för 
varumärket på lång sikt”. En koppling kan göras till Nordfält (2007) som menar att det finns 
olika sätt som gör att försäljningen kan öka. Han menar att en av möjligheterna kan vara att 
exponera produkten i en så kallad specialexponering, det kan vara en exponering utanför 
ordinarie hyllplats t.ex. på en gavel eller på ett säljtorg. Vidare förklarar Khrinde att när 
butiken fylls på med nytt sortiment, så kommer alltid en större volym av Stadiums egna 
varumärken till lagret. Detta eftersom producentvarumärkena anses som lite mer nischade, då 
de är lite dyrare än deras egna varumärken. Som ett resultat av detta blir det naturligt att deras 
egna varumärken får mer plats i butiken. Ett nära samband kan ses till Kapferer (2008) som 
menar att återförsäljarna själva styr över butiksytan och därför kan välja att själva sålla bort 
svagare märken till fördel för sina egna 

4.2 Marknadsföringskanaler 
 

4.2.1 TV, radio och direktreklam 
Barkered berättar att en TV-reklam anses mycket seriös och når ut till väldigt många personer, 
vilket gör att den får betraktas som en bra och tillförlitlig kanal. Möller säger att TV-reklam är 
bra att använda sig av om företaget är etablerat, men tror att det har mindre effekt för små 
företag. Han förklarar vidare att ”TV är en fruktansvärt dyr reklamkanal”. Karlsson förklarar 
att Guldfågeln har börjat använda TV som en marknadsföringskanal i en väldigt liten 
utsträckning, eftersom kostnaden är hög. En nära koppling kan göras till Westerståhl och 
Bonde-Teir (2005) som anser att den största nackdelen med TV-reklam är den stora kostnaden 
för att göra reklam i mediet. Khrinde anser att ”TV är den bästa marknadsföringskanalen”. 
Han berättar att Stadium nyligen börjat göra reklam i TV och medger att han är förvånad över 
att reklamen har ökat försäljningen så pass mycket. Han menar att de inte ser TV som en 
försäljningskanal, utan mer för att ”implementera deras varumärke som top-of-mind i 
kundernas medvetande”. Ett samband kan ses till Westerståhl och Bonde-Teir (2005) som 
påpekar att TV-reklam har en hög minneseffekt tack vare kombinationen mellan rörlig bild 
och ljud. Dessutom skriver Franzén (2002) att det dock krävs upprepad annonsering för att nå 
tittarna med budskapet, vilket innebär en hög kostnad för företaget. Stålros förklarar att han 
inte tycker att TV är ett speciellt bra medium för att marknadsföra kläder. ”Att marknadsföra 
ett koncept fungerar bra i TV” säger han och förklarar att bilden oftast svischar förbi snabbt 
för tittaren, vilket medför att de inte hinner uppfatta kläderna ordentligt. Bergström poängterar 
att den potentiella kunden inte får tillräckligt lång tid på sig att uppfatta TV-reklamen, då den 
svischar förbi väldigt snabbt, kunden har därmed inte lång tid på sig att få en uppfattning av 
varumärket.  En anknytning kan ses till det som Dahlén (2002) skriver då han menar att TV:n 
är ett passivt medium, vilket innebär att tittaren kan ha svårt att komma ihåg reklamerna, han 
menar att det är lättare att fastna för olika budskap om man integreras i processen.  

Karlsson säger att Guldfågeln brukar använda sig av radio som marknadsföringskanal i 
samband med olika evenemang. När det är Skördefesten och Victoriadagen, då pumpar de ut 
lokal radioreklam för att locka till sig besökare. Hon anser att ”radioreklam i sig är inte 
speciellt effektivt”, utan hon menar att det behöver kombineras med andra medier för att 
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belysa budskapet. Genom att använda sig av radioreklam efter exempelvis en TV-reklam, kan 
det förstärka budskapet, vilket gör att det finns kvar längre i personers medvetande förklarar 
hon. En anknytning kan ses till Franzén (2002) som påstår att radio fungerar bra som ett 
komplementmedium för att förlänga en kampanj som exempelvis tidigare visats på TV. 
Stålros säger att ” många hör på radio, men inte många lyssnar”. Han förkastar radio som en 
kanal i klädbranschen men betonar att det kan vara bra i vissa fall, då man vill stärka sitt 
varumärke. Han menar att det inte ger något konkret att göra radioreklam, utan att det blir mer 
som en slags självbekräftelse för företaget.  En nära koppling kan göras till Bergström (2004) 
som skriver att radion är ett medium som folk spenderar mycket tid vid, den tenderar dock att 
ofta att bli ett idisslande bakgrundsljud.  
 
Khrinde påstår att olika marknadsföringskanaler kan ha olika syften, vilken som är den bästa 
beror på vad det är företag vill komma åt. Vill företaget enbart sälja sina produkter, menar han 
att utskick med reapriser är den bästa vägen att nå kunderna på. Utskicken skapar 
kundtillströmning vilket gör att företaget snabbt får tillbaka sina investerade pengar, denna 
metod gör det enkelt att mäta resultatet. En nära koppling kan göras till Westerståhl och 
Bonde-Teir (2005) som anser att den exakta mätbarheten och det omedelbara 
försäljningsresultatet är starka skäl för användandet av direkt reklam. Khrinde betonar att 
annonsering på kort sikt leder till ökat trafik i butiken men tycker att det är svårare att veta 
vilken långsiktighet det ger för varumärket. Karlsson anser att ”direktmarknadsföring är den 
bästa och mest nödvändiga kanalen för oss”. Hon påpekar att Guldfågeln är väldigt beroende 
av denna marknadsföringsform. Hon berättar vidare att de tryckta reklambladen som kommer 
från Maxi, Citygross etc. är väldig viktiga för dem. Karlsson säger att ”många grossister ville 
ta bort direktreklamen eftersom de tyckte att det var en omodern marknadsföringskanal”, 
men att det efter ett tag för tvungna att ta tillbaka den. Hon påpekar att direktreklam är väldigt 
speciellt för Sverige och understryker att det i övriga Europa inte alls finns på samma sätt. 
Hon ser ingen tendens till att direktreklam kommer att försvinna. Detta är något som 
Westerståhl och Bonde-Teir (2005) inte håller med om då, de skriver att framtiden för 
direktreklam är oklar eftersom lagar och regleringar ständigt ändras, samt att olika 
spärregister växer. Khrinde nämner att en viktig kanal som Stadium använder sig markant av 
är utskick av reklamblad, rabattutskick till kunderna som är medlemmar i Stadium kundklubb. 
Denna sorts direktreklam anser även Albertsson och Lundqvist (1997) som viktig, då de 
skriver att adresserad reklam till den egna kundbasen utgör själva kärnan, eftersom ”de inte 
vill spilla tid på döda hökar”.     

4.2.2 Sponsring  
Karlsson anser att sponsring ”kan vara viktigt att göra lokalt för att få bra stöd av 
kommunen”, att ge något tillbaka till befolkningen i kommunen visar att företaget bryr sig om 
dem. Hon berättar vidare att Guldfågeln använder sig av sponsring genom att dela ut gratis 
cykelhjälmar till alla elever i årskurs 1. Khrinde påpekar även han att ”det är viktigt att ge 
något till kommunen”, Han berättar att Stadium brukar gå in och sponsra olika småklubbar 
som är belägna runt om i regionen. Vidare framhåller han att hela föreningsbiten grundar sig 
på konceptet att alla föreningar ska ha lika förutsättningar, vilket gör att det är viktigt att bidra 
med olika bitar till småklubbarna. En koppling kan göras till Albertsson och Lundqvist (1997) 
då de anser att de företag som sponsrar aktiviteter i kommunen visar ett samhällsengagemang 
och att de bryr sig om sitt ursprung, vilket kan leda till ett bra rykte.  

Möller anser att om företag väljer att sponsra kändisar är det viktigt att sponsra personer som 
är lite mer banbrytande inom sin bransch. Han säger att ”skidåkaren Jon Olsson har varit en 
mycket bra person för Oakley”. Möller menar att det medfört att Oakley sålt en ”ofantlig 
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mängd googles” tack vare Jon Olssons stjärnstatus inom skidbranschen. En anknytning kan 
göras till Albertsson och Lundqvist (1997) som anser att sponsring kan vara ett relativt billigt 
och effektivt sätt att dra kommersiell nytta av en stjärnas lyskraft.  

Barkered framhåller att sponsorerna brukar ställa krav på honom, att han måste bära deras 
produkter när något foto skall tas eller en film spelas in. Sponsorerna vill då att folk skall bli 
medvetna om att han bär deras produkter. Han förklarar att en av hans viktigaste uppgifter är 
att ”framhäva varumärket när media är på plats”. Stålros konstaterar att Somewear gärna ser 
att DJ:arna som de sponsrar använder deras kläder varje gång de spelar på en nattklubb. 
Denna aspekt kan knytas till Albertsson och Lundqvist (1997) som påpekar att det företaget 
som sponsrar, ställer krav på personen som bär deras varumärken. Företaget vill att de 
sponsrade personerna skall ställa upp på bild i deras annonser och reklamfilmer. 

Barkered klarlägger att sponsring innebär att företag har olika former av motkrav på personen, 
vilket ter sig väldigt olika beroende på vilken sponsorn är och i vilken omfattning de sponsrar. 
Han säger att ”vissa företag vill att jag skall uppnå en viss image eftersom de sponsrar mig 
som individ”, detta medför att han blir en ambassadör för deras varumärke, vilket gör det 
viktigt att följa vissa riktlinjer menar han. Han måste tänka sig för hur han beter sig både i 
tävlingssammanhang och i det vardagliga livet för att sponsorerna ska vilja fortsätta sitt 
samarbete. En anknytning kan göras till Albertsson och Lundqvist (1997) som framhäver att 
det sponsrade företaget kan dra en nitlott om personen som är sponsrad beter sig illa, då det 
kan leda till att företagets image skadas. Dessutom framhåller Pickton et al. (2001) att det är 
viktigt att sponsra rätt saker, en felexponering kan i värsta fall även här leda till att företagets 
image skadas. 

Barkered förklarar att sponsrade personer ofta är kända, vilket gör att de förekommer frekvent 
i TV och tidningar. ”Att synas i dessa medier exponerar varumärket”, han förklarar att det 
leder till att kändisar bygger upp statusen på de varumärken som sponsrar dem. Barkered 
berättar vidare att många producentföretag sätter in helsidor i tidningen, för en stor summa 
pengar, då de når en väldigt bred målgrupp. Vidare menar Barkered att om han skulle vinna 
en tävling eller lyckas hamna på en bra bild, så finns det stora möjligheter att synas på 
förstasidan på ett flertal tidningar. Detta innebär ”gratis reklam” för hans sponsorer eftersom 
han är bärare av deras varumärken. En nära koppling kan ses till Albertsson och Lundqvist 
(1997), då de skriver att om en sponsrad person presterar något bra i en stor tävling kommer 
företagets uppmärksamhet att bli stor.   

Barkered tydliggör att om en person är riktigt duktig inom sitt område, omtyckt, och har en 
bra image, kan han/hon ”fungera som en idol för vissa personer”. Han säger att detta kan leda 
till att många individer väljer att använda sig av samma produkter som sin idol, då de vill 
efterlikna honom. Han menar att många personer tror att de kan prestera lika bra som honom 
om de använder samma produkter. Stålros påpekar att DJ:s får väldigt mycket uppmärksamhet 
eftersom de hänger i trendiga sällskap, många anser därför att det är väldigt coolt att vara DJ i 
dagens samhälle. Han anser att många personer kommer att vilja efterlikna deras klädstil, 
vilket leder till att försäljningen ökar. En anknytning kan göras till Dotevall (1997) då han 
skriver att om varumärket bärs av en viss person som förknippas till något positivt, kan det 
leda till att företagets rykte förstärks och att försäljningen ökar. Dessutom framhåller 
Mårtensson (2009) att en sponsrad person som har trovärdighet ökar en produkts acceptans, 
eftersom fler människor vill identifiera sig med honom eller henne.  

Barkered säger att han bär sina sponsrade produkter för att ”de är sköna och jag gillar 
grejerna”. Han menar att han aldrig skulle kunna ha en sponsor om ”jag inte gillar märket 
och kan stå för deras värderingar”. Barkered förklarar att det förmodligen förekommer 
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personer som är sponsrade som enbart gör det för pengarnas skull. Dessa personer bryr sig 
inte om vad det innebär att bära deras produkter säger han. Han betonar att detta skiljer sig 
mycket beroende på vilken bransch personen blir sponsrad inom, dock anser han att det i 
skidbranschen är ”mycket viktigt med rätt produkter eftersom det går ut över prestationen 
annars”. Han tror att folk väljer sponsorer efter ungefär samma preferenser som han själv har, 
att kläderna är bekväma, funktionella och att de inte ser för jävliga ut. En koppling kan göras 
till Mårtenson (2009) som anser att det är viktigt att den sponsrade personen inte 
rekommenderar eller använder produkten enbart för att hon/han får betalt för att göra det. Hon 
menar att vissa stjärnor tidigare har kritiserats för att vara alltför tillgängliga för olika typer av 
marknadsföringsaktiviteter, vilket har en negativ effekt på deras trovärdighet.  

Möller tror att en spokesperson kan vara bra att använda sig av. Han säger att det inte behöver 
vara någon tecknad figur, utan förklarar att det bästa kan vara att själv företräda varumärket. I 
hans perspektiv tycker han det är väldigt viktigt att komma ut och träffa kunderna, genom att 
exempelvis anordna event och erbjuda drinkinspiration för nattklubbarna.  Erik förklarar att 
krögare blir glada av besök och uppskattar att det händer något annorlunda, samtidigt som 
besökarna bli nyfikna på produkten. Genom att göra dessa saker så blir märket mer accepterat 
och deras produkt kommer att finnas i åtanke när restauranger och nattklubbar gör olika 
drinklistor. Han tycker inte att ”det behöver vara en Roland McDonald typ” utan betonar att 
”det är viktigt att komma ut och träffa kunderna face to face istället”. En nära koppling kan 
göras till Fill (2006) som menar att en spokeperson kan förbättra kommunikationsprocessen 
för företaget om de är kapabla att skapa trovärdighet i sitt agerande och kan associeras med 
varumärket. 

4.2.3 Varan och butiken som kanal  
Khrinde berättar att Stadium är ett koncept, det finns en grundstomme av regler som de skall 
följa när de utformar en butik, vilket gör att kunden skall känna igen sig oavsett vilken butik 
de befinner sig i. Han menar att de själva kan påverka hur det ser ut i butiken, men att de har 
ramar som de måste följa, ett antal produkter måste visas och beroende på hur stor butiken är 
kan de visas på olika sätt. En anknytning kan ses till det som Bitner (1992) skriver, att 
servicelandskap har en stor roll på hur kunderna uppfattar ett företag. Hon menar vidare att 
man kan utforma servicelandskapet på så sätt att det gör att både kunderna och personalen 
mår bra och trivs i miljön. 

Möller säger att de satsar väldigt mycket på utsmyckningen, då de arrangerar sina event. 
Xanté har även med sig sina egna DJ som kan känna av publiken och spela den sorts musik 
som önskas, vilket leder till att besökarna stannar på nattklubben. Stålros håller med om att 
det är viktigt att spela rätt musik i butikerna där Somewear säljs. ”Trivs kunden med musiken 
kanske de stannar längre än vad de planerade och köper något” säger Samuel. En nära 
koppling kan göras till Hultén et al. (2008) som menar att ett företag kan påverka hur länge en 
kund ska stanna kvar i butiken, beroende på musiken som spelas.   

Karlsson säger att ”förpackningen till en produkt är jätteviktigt.” Detta är något som Möller 
håller med om, då han säger att flaskan är ett viktigt instrument och kan göra att en produkt 
ser mer exklusiv ut, ”en bra flaska kan sälja sig själv” hävdar han. Kinnander förklarar att det 
är viktigt att integrera olika avdelningar inom företaget när förpackningen skall produceras. 
Han menar att den ska utöver en snygg design även vara funktionell och lätt att transportera. 
En nära koppling kan göras till Albertsson och Lundqvist (1997) då de anser att det krävs 
mycket mer av förpackningen än att den bara skall skydda och bevara varan under lagring och 
transport. De menar att produktens förpackning är minst lika viktig som kärnprodukten för att 
kunderna ska fatta tycke och köpa produkten.    
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Möller nämner att Xanté köper hyllplatser i olika butiker, men att detta sker utomlands då det 
är förbjudet att göra i Sverige pga. olika lagar och regler. Karlsson påpekar att Guldfågel har 
personer som är anställda för att marknadsföra produkterna och se till att de ligger på rätt plats 
i butiken. Hon förklarar att butiker i olika grad låter dem göra som de vill, vissa tillåter inte att 
säljare besöker butiken alls. Hon säger att många butiker baserar sina beslut på riktlinjer de 
har fått från sina huvudkontor, då de är hårt styrda ovanifrån kan butikerna inte fatta så många 
egna beslut. Karlsson berättar vidare att det inte går att köpa specifika platser i butiken, utan 
att de i samband med olika kampanjer kan få lite extra exponering. En anknytning kan ses till 
det som Underhill (2008) påpekar då han skriver att skyltning, hyllplacering, utställningsytor 
och fasta inventarier påverkar sannolikheten om en shoppare köper en viss vara eller ej. 

Khrinde nämner att Stadiums exponering av varor beror på hur mycket volym som beställs av 
dem. När det gäller deras egna varumärken såsom Warp, Soc, Everest och Race Marine 
beställs de oftast i stora mängder vilket gör att de naturligt får mer plats i butiken. Han 
berättar vidare att ”en del personer dras till stora volymer då de undermedvetet kanske tänker 
att de håller en schysst kvalitet till ett lägre pris”. Khrinde anser dock att det kan finnas en 
negativ aspekt av volymhantering då han säger att ”vissa kunder vill inte ha produkter som är 
producerade i stora mängder”. En nära koppling kan göras till Underhill (2008), då han 
nämner att butiker brukar exponera stora mänger av en och samma vara, vilket kan leda till 
konsumenterna kan tro att varan är till lägre pris än liknande produkter.  

Khrinde påpekar att det blir allt vanligare med nischade butiker, de stora 
producentvarumärkena så som Nike och Adidas, vill visa att de har pengarna och makten 
gentemot andra varumärken. Han berättar vidare att konceptbutiker mer fungerar som 
komplement till de vanliga butikerna. Han påpekar att Stadiums konceptbutik, belägen i Åre, 
inte säljer mycket när det inte är säsong. Den ses mer som en marknadsföringskanal på lokal 
ort. Stålros berättar ”att använda sig av en konceptstore är en bra idé för att främja 
kreativiteten, och det kan även hjälpa ett företag för att bygga upp sin image”. Ett samband 
kan ses till det Klein (2000) påpekar, att många företag använder sig av konceptbutiker för att 
visa upp sin image men även för att utnyttja och förstärka varumärket. För att kunna använda 
sig av en konceptbutik krävs det enligt Stålros att varumärket är så pass starkt att många väljer 
att besöka butiken. En koppling kan göras till Montgomery (2006) som påpekar att 
varumärkeslojalitet är grunden för att kunna öppna en konceptbutik. Varumärket måste vara 
så pass starkt att det gör att kunder kommer tillbaka till butiken för att köpa mer. Stålros 
berättar vidare att det är väldigt viktigt att en konceptbutik kan erbjuda det ”lilla extra” 
jämfört med vad en vanlig butik kan. Han menar att det kan vara en fördel att ha en DJ i en 
konceptbutik, eftersom det gör att personer får känna på den kreativa biten hos företaget, och 
inte bara se några plagg som hänger på väggen. Stålros förklarar att det är viktigt att engagera 
kunderna, genom att använda sig av aktiva personer i butiken kan det hjälpa kunderna att 
förstå företaget bättre. Han nämner ett exempel som har anser skulle fungera bra i en 
konceptbutik, att använda en tecknare i butiken som visar hur hela t-shirt processen går till. 
En nära koppling kan göras till Pine och Gilmore (1999) som påpekar att företag genom att 
sälja mer än bara produkten, strävar efter att få konsumenterna att uppleva varumärket. De 
menar vidare att kunden oftast kräver det ”lilla extra” i en konceptbutik, det gäller då att ge 
kunden något utöver det vanliga, där upplevelser och aktiviteter står i centrum.  
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4.3 Event  
 

Möller säger att ”det är viktigt att ställa upp och vara medveten om vilka mål man har med 
sina event”. Detta är något som Behrer och Larsson (1998) håller med om, då de menar att 
grunden för all utvärdering är att det finns mål för vad aktiviteten syftar till. Möller poängterar 
att evenemang anordnas på olika semesterorter så som Åre, Sälen, Visby, Båstad osv.  Det 
underlättar på sådana orter därför att personer som är på semester är mer mottagliga för att 
testa nya saker. Han förklarar att ”event är en kanal som väcker uppmärksamhet”. Vidare 
berättar han att det är väldigt mycket människor i omlopp på sådana semesterorter som Xanté 
väljer att besöka och understryker att personer tenderar att spendera mer pengar då de har 
semester. Detta är i samklang till vad Getz (1991) menar gällande att det är väldigt viktigt att 
mäta marknadspotentialen innan man planerar ett event, dvs. hur många som kan tänkas 
komma och hur mycket de har tänkt spendera. 
 
Möller säger att de sysslar väldigt mycket med ”bjudevent”. Det innebär att personer som 
kommer på evenemanget får smaka olika drinkar gratis. Detta gjorde enligt Möller att många 
personer som aldrig skulle köpa en drink med Xanté, kom och testade, vilket gjorde att ”det 
skapade ett medvetande om produkten”. En anknytning kan ses till det som Behrer och 
Larsson (1998) anser, att event marketing är till för att generera produktkännedom. Han 
menar att det är viktigt att få konsumenterna att prova företagets produkt, eftersom de flesta 
vanligtvis gillar den efter att ha provat produkten. En aspekt som Möller påvisar är att det är 
väldigt viktigt att gästerna märker att det händer något speciellt då de anordnar sina event. 
Han säger att ”det brukar vara uppskattat och ge mervärde att anordna event eftersom det 
händer något nytt som bryter mot vardagslunken”. De jobbar mycket med att inreda 
servicelandskapet genom att hänga upp vepor och förse nattklubbarna med Xantés logga. 
Xanté använder sina egna barer och har med sig kända DJ:s, vilket medför att besökarna 
verkligen uppmärksammar att något speciellt händer. Ett samband kan ses till det Mossberg 
(2001) och Behrer och Larsson (1998) understryker, event är en upplevelse som ska ge något 
utöver det vardagliga. Möller påpekar att ”syftet med våra event är att öka synligheten till 
varumärket”, då produkten är relativt ny på spritmarknaden, men även för att ”bygga ett 
starkt varumärke”. Här kan en närhet upplevas till både Dahlqvist och Linde (2002), Behrer 
och Larsson (1998) som framhåller att event marketing är en händelse som används i 
kommersiellt syfte för att stärka ett varumärke men även att väcka uppmärksamhet och skapa 
en image av företaget. Möller poängterar att de strategiskt väljer vilka nattklubbar Xanté skall 
anordna event på. De väljer lite mer exklusiva ställen, allt för att de inte vill bli förknippade 
med något ”billig” ställe. Detta gör Xanté dels för att de vill nå den rätta målgruppen, men 
även för att de inte vill att besökarna ska få fel image av varumärket. Ovanstående nämnda 
aspekter handlar om det som Behrer och Larsson (1998) framhåller, för att få den image man 
vill att kunderna skall ha av företaget bör man undvika vissa evenemang då företaget inte vill 
att kunderna skall få en felaktig image av företaget.  
 
Stålros säger: ”det är ingen nödvändighet att ringa runt till olika medier och berätta om vilka 
events som vi ska hålla”, då han förklarar att medierna idag är så pass bra på att själva ta reda 
på vad som kommer att hända, att de kommer dit ändå. Stålros anser dock att det kan vara 
viktigt för ett nystartat företag att skaffa sig mycket PR och menar att det inte är fel att 
kontakta medierna. Han förklarar att om media skulle skriva om eventet, utan att ha blivit 
informerade om evenemanget, känns det som ett kvitto på att jobbet görs på rätt sätt. Han 
förklarar vidare att han tycker att det är bra om media är på plats ”är media på plats kan det 
innebära gratis reklam då folk läser om eventet och ser bilder i tidningen” Detta påpekar 
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även Behrer och Larsson (1998) då de skriver att ett evenemang är bra för att generera medias 
uppmärksamhet, vilket många gånger kan resultera i att kampanjen förstärks med ”gratis” 
publicitet. Stålros tycker att event som kanal är bra eftersom det går att ”förmedla känslan 
som man har inom sig”. Denna kanal förespråkar han då han säger att ”event är den bästa 
marknadsföringskanalen för producenter inom klädessektorn”. Han säger att en tillställning 
är viktig för att ge folk en specifik känsla för märket, och att den går att kombinera med 
musik, gemenskap och glädje. Han erkänner dock att det är jobbigt med alla fester och 
evenemang emellanåt, vilket gör att det inte går att arbeta med dem hela tiden. En nära 
koppling kan göras till Bryntesson (2001) som skriver att anordna events är dels för att locka 
med sig något roligt och att få chansen att berätta något som annars vore svårt att få 
uppmärksamhet för.  
 

4. 4 Internet  
 

Bergström anser att ”Internet bara handlar om kommunikation” och menar att det har 
utvecklats från att tidigare enbart kunnat läsas tidningar på, till en mötesplats där personer kan 
interagera med andra. Han menar att Internet nu är helt platt, och att det oftast går att skriva 
till varandra. En koppling kan ses till Grönroos (2004) som skriver att den höga interaktionen 
på Internet gör att kommunikationsprocessen har blivit en nutida dialog som tvingar företag 
att snabbt svara på sin publiks meddelanden. Detta håller Sundqvist med om, då hon menar att 
Internet handlar om att kommunicera någonting och att en hemsida ger företagen möjlighet 
till en direkt kontakt med kunderna. En annan fördel med Internet enligt Sundqvist är att ”det 
går snabbt att få kontakt med varandra”, på så sätt kan kunderna ge respons direkt på ett 
meddelande. Ett nära samband kan ses till Aaker och Joachimsthaler (2002) som anser att 
Internet stimulerar en förlängd varumärkeskommunikation som annars inte skulle uppstå. Han 
menar att interaktionen med andra människor på en webbsida kan skapa en meningsfull social 
upplevelse kopplat till varumärket och på så sätt stärka bandet mellan varumärket och individ.  

Bergström menar att det har blivit lite av en ”hype” bland företag att alltid skapa en 
interaktion med kunderna. Han säger att det ibland kan bli för mycket, då användaren som 
bara surfar in på en hemsida för att få information om exempelvis en telefon måste delta i 
tävlingar etc. Han anser att ”många företag måste fundera på om de verkligen behöver 
interagera med kunderna”. Han fortsätter på samma tema genom att säga ”Ifall de vill 
interagera så måste de ha ett syfte med interaktionen och inte göra den för att de måste” 
Vidare tycker Bergström att ”det är viktigt kunna definiera sin målgrupp för att kunna göra 
en smidig interaktion”. Har företaget kunder som vill döda tid på hemsidan ska det vara 
mycket ”ploj och lek” men besöker de hemsidan för att läsa av tågtiderna, ska de leverera dem 
snabbt och inte ha massa saker runt om förklarar han. Karlsson anser att hemsidan är mycket 
viktig, inom deras bransch är folk som tokiga på att få tag i olika recept av maträtter. Hon 
menar att Internet är en kanal som hela tiden ökar och anser därför att ”det är viktigt att ha en 
uppdaterad hemsida där det hela tiden händer nya saker”. På så vis ser också kunderna att 
det händer något i företaget menar hon. Khrinde håller med om att det är viktigt med en 
hemsida, där de kan se hur många besökare den har och att det ger tillströmning av kunder till 
butiken. Han förklarar att ”om hemsidan är bra så återkommer kunderna till den”. Khrinde 
anser att den yngre generationen alltid kollar först på hemsidan innan de gör ett besök i 
butiken och på så sätt hoppas han att hemsidan bidrar till merförsäljning, inte bara på Internet, 
utan också i butikerna. En upplevelse kan göras till Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) som 
påpekar att designen av den virtuella sidan som kunderna ser i ett e- tjänstesammanhang 
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benämnas ”det virtuella servicelandskapet” och det påverkar troligtvis kundernas känslor, 
uppfattningar och dragning till att göra affärer med organisationen. Stålros menar att Internet 
har eskalerat något oerhört och anser att ”det är viktigt att haka på tåget även om man inte 
förstår vad alla saker innebär”. Möller tror att varumärket alltid kommer att vara en väldigt 
viktig framgångsfaktor för att ett företag ska lyckas och påpekar att ”Internet är en väldigt 
viktigt del för att bygga ett varumärke.” Ett samband kan ses till Frankel (2007) som anser att 
Internet kan användas för att bygga ett starkt varumärke, genom att kommunicera personligt 
kan det skapa medvetenhet om ditt företag och öka målgruppens lojalitet. Möller berättar 
vidare att Xanté har hemsidor för deras olika varumärken och en Internetbaserad tävling som 
pågår över hela världen. De har nyligen skapat ett konto på Google Analythics, vilket han 
menar är ett utmärkt sätt för företag att följa hur deras kunder hittar till deras hemsida. Möller 
berättar om ett exempel som Red Bull gjort. De har tagit fram en tavla med olika drinkbilder 
som kommer att exponeras i 44 länder. Då Xanté är med som en av drinkarna och enbart finns 
i 17 länder så hoppas Möller på att det kommer sätta griller i huvudet på bartenders runt 
jorden, vilket förhoppningsvis kommer att öka trafiken på deras hemsida. Han anser att 
”samarbeten mellan företag på Internet gör det möjligt att växa snabbare”.  

Sundqvist anser att Internet är den bästa kanalen för att bygga ett starkt varumärke. Hon 
menar att företag kan klara sig genom att endast använda sig av Internet men betonar att de 
beror på vad det är för typ av företag. Karlsson förklarar att varumärket alltid varit väldigt 
viktigt men påpekar att hon tror att det kommer bli ännu mer betydande i framtiden, eftersom 
det kommer in mer produkter på marknaden. Dessutom kopierar många nya produkter 
varandra, vilket gör det ännu viktigare att varumärket kan särskilja produkterna säger hon. 
Kinnander berättar att ”marknaden har blivit mer internationell”, främst genom Internets 
utveckling, då det tillkommit ett flertal nya aktörer på marknaden. Karlsson poängterar att 
marknadsföringen blivit allt viktigare för företagen i takt med den ökade konkurrensen. Detta 
håller Sundqvist med om, då hon menar att den stora konkurrensen gör att det är viktigt med 
tydlighet för att inte försvinna och förklarar att producenter behöver vara skarpare i sin 
kommunikation för att nå ut med sitt budskap. De kunder som företaget vill hjälpa, måste 
även på ett enkelt sätt hitta till företaget, det är jättelätt att försvinna i mängden understryker 
hon. En koppling kan göras till Hultén et al. (2008) som anser att en ökad trängsel på 
marknaden och ett ökat varumärkesbrus försvårat möjligheterna för företag att lyckas bygga 
varumärken på ett traditionellt sätt. Sundqvist påpekar att ”kunderna kommer i framtiden att 
hoppa mellan olika varumärken”, vilket gör att det blir ännu viktigare att finslipa sitt 
varumärke för företag. Ett nära samband kan ses till Lindgren et al. (2005) som anser att 
individualiseringen inte leder till att trender kommer att upphöra, men att unga personer 
istället kommer att välja varumärken som uttrycker individualistiska värden. De kommer att 
sätta ihop sin egen mix av varumärken istället för att följa det som tidigare dominerat, en hel 
stil/trend 

4.4.1 Sociala medier 
Bergström berättar att deras sida, blogg.se, har cirka 1,75 miljoner besökare i veckan, vilket är 
mer än Expressens hemsida. Han tycker att det är intressant att arbeta med en sådan stor 
mediekanal, där alla användare påverkas av varumärkesexponering och där företagen inte har 
full kontroll över informationen som trycks. En koppling kan ses till Lindgren et al. (2005) 
som anser att den ökade individualiseringen i kombination med den ökade volymen av 
tillgänglig information troligtvis kommer att leda till att unga personer blir ännu mera 
selektiva, och kommer därmed att skapa sina egna individualiserade informationsplatser, där 
mindre och mindre saker kan bli sagda som kan uppfattas som den allmänna kunskapen.  
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Bergström berättar att användningen av bloggar har gått från att enbart ”visa upp sig” till att 
verkligen blogga om det företaget/individen är bra på och arbetar med. Bergström anser att 
”personer skall blogga om det som de är bäst på, jobbar du på Nike, blogga om deras 
varumärke, prata om deras främsta produkter och skapa en dialog med läsarna”. En 
anknytning kan ses till Frankel (2005) som skriver att anledningen till varför bloggar är en bra 
marknadsföringskanal är för att den rättar sig efter mottagarna, målgruppen. Han menar att 
om en blogg ska bli framgångsrik måste den ha ett intressant innehåll som kompletteras med 
interaktivitet. Stålros tycker att ”det är viktigt att engagera sig i de sociala medierna”, hålla 
sig uppdaterad och försöka hänga med i de olika trenderna som råder i samhället. Han berättar 
att deras företag har börjat använda sig av bloggar som reklam för deras varumärke och 
påpekar att det är viktigt att visa vad du producerar. Stålros anser att ”bloggar är ett av de 
snabbast växande forumen och då gäller det för företag att hoppa på tåget” Han understryker 
att tjejer är snabbare på att följa trender och därför är det främst tjejer som läser bloggar. Detta 
styrks av Bergström som berättar att 90 % av deras besökare är tjejer. Möller anser att det är 
svårt att använda sig av bloggar, eftersom de oftast behöver köpa dem för att kunna få 
bloggen att skriva om deras produkter eller event. Han säger att Xanté inte använt sig av 
bloggar hittills men att de har det i tankarna. Vidare tror han att ”bloggen har en större makt 
än vanliga annonser i tidningar eftersom det är lättare att nischa sig inom dem”. Ett nära 
samband kan ses till Frankel (2005), då han anser att en bra blogg har ett värde för besökarna, 
på samma sätt som en bra tidning, då besökarna läser bloggen för att de tycker att den är 
intressant.  

Vidare menar Möller att de personer som är intresserade av exempelvis mode går in på vissa 
hemsidor och läser vissa bloggar, vilket gör att personerna som är inne på sidan tar till sig 
budskapen på ett mottagligare sätt, då de är intresserade av materialet. Detta stöds av Khrinde 
som förklarar att ”olika modebloggar får sina fans, det blir som stjärnor för sina läsare vilket 
gör att de vill ta efter deras klädstil” Khrinde förklarar att Stadium inte använder sig av några 
bloggar eller communities, dock anser han att denna form av spontan marknadsföring är 
viktig. Han anser att information som kommer från de sociala medierna, vad den gemene 
individen säger utan att någon annan har påverkat dem, som väldigt trovärdig.  Han menar att 
”när konsumenter skriver till konsumenter blir kommunikationen trovärdigare”. Bergström 
anser att trovärdigheten oftast beror på vilken relation människorna har till personen som 
skriver. Han berättar att det är relativt enkelt att skapa trovärdighet, eftersom det är vanliga 
människor som skriver med likadana tangentbord som bloggaren. Detta gör att läsarna kan 
relatera till personerna mer än om exempelvis Zlatan medverkar i en reklamfilm och berättar 
om sina nya skor. Vidare påpekar han att du på många bloggar kan du ta del av vad både 
vänner och experter anser, alla kan påverka dina åsikter. Det bör också räknas till trovärdighet 
anser han. Detta resonemang kan knytas till Frankel (2007) som anser att en annan fördel med 
bloggar är att de är mer personliga än hemsidor och att de lyfter fram medarbetarna och deras 
kompetens. Han menar vidare att bloggar därför är ett smart sätt att skapa förtroende och göra 
företaget lite mer ”familjärt”.  

Bergström beskriver bloggsfären som en lång svans, de etablerade bloggarna är i början av 
svansen, där är besökarna vana att läsa om olika varumärken och delta i tävlingar. Han 
understryker att det enbart är 5-10% av alla bloggarna som får sådan uppmärksamhet, det 
finns fortfarande 90 % kvar av svansen. Han påpekar att blogg.se har ”120 tusen inlägg om 
dagen”, vilket gör att dessa 5-10% enbart ”utgör en droppe i havet”. En koppling kan ses till 
Anderson (2006) som anser att det är en ny målgrupp i samhället som växt fram, han kallar 
denna målgrupp för ”den långa svansen”. Det har varit få personer som bestämmer vad 
massmarknaden ska se och höra. Vidare påpekar han att Internet har förändrat 
förutsättningarna, det absorberar alla branscher det kommer i kontakt med och blir butik, bio, 
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och tv-kanal, till en bråkdel av den traditionella kostnaden. Vi har gått från att världen 
kännetecknas utav knapphet till en värld med överflöd. Andersson (2006) poängterar att det 
inte längre bara är den första delen av den långa svansen som styr vad som ska säljas, det 
bestäms nu av hela svansen.        

Bergström tycker att sociala medier är ett extremt kraftfullt sätt att nå ut till människor, men 
påpekar att det kan vara som ett stort ånglok, vilket gör att de kan bli för mycket. Han berättar 
att massmarknadsföring har andra förutsättningar än de sociala medierna på grund av att 
materialet där är så filtrerat, ”kunden har ofta inte lika lång tid att läsa annonsen och få se 
varumärket som inom de sociala medierna” Vidare poängterar han att det via Internet kan bli 
en dialog eller diskussion som de andra medierna inte klarar av. Ett nära samband kan ses till 
Frankel (2007) som menar att kommunikationen på Internet sker på användarnas villkor, på så 
sätt skiljer sig Internet från medier som teve, radio, direktreklam, tidningar och 
utomhusreklam. Bergström anser att det inte finns något givet svar för vilken mediekanal 
företaget ska använda sig av, utan det helt beror på vilken produkt som ska marknadsföras. 
Han poängterar att det är svårt att förkasta TV eftersom den bevisligen fungerar.  

Bergström berättar att bloggar och sociala medier skrämmer företag, då de i regel har en 
väldigt liten aning om hur de skall agera med dessa medier. Bergström förklarar vidare att 
företag är rädda för att visa sina ”dolda sidor”, ”de går inte att gömma information i 
bloggar”.  Bergström tycker att det är förståligt, och menar att företagen vet att det skrivs och 
sägs mycket om dem i de sociala medierna, de vet bara inte riktigt hur de skall uppträda på 
dessa mötesplatser. Vidare påpekar han att företagens rädsla delvis beror på att de inte har 
några mätvärden att interagera med, samt att deras varumärke exponeras i en värld där de inte 
har full kontroll över den rådande situationen. Detta poängterar även Khrinde som menar att 
”Internet och bloggar kan skada varumärket snabbt och radikalt, det kan hända över bara en 
dag”. En nära anknytning kan göras till Gurău (2008) som anser att online miljön inte bara 
skapar möjligheter utan också utmaningar för marknadskommunikationsprocessen. Internet 
gör att information finns tillgänglig för all publik. Han menar vidare att detta förstärker 
behovet av att vara konsekvent i planering, design, genomförande och kontroll av all 
onlinekommunikation. Detta påvisas också av Aaker och Joachimsthaler (2002), då de menar 
att Internet ger ett varumärke väldiga möjligheter samtidigt som det utgör ett hot. De anser att 
varumärket inte längre är skyddat bakom vaktade rep utan att det finns överallt bland 
människor. 

Bergström förklarar att många företag haft en PR-byrå som sagt till dem att de skall hålla sig 
borta från de sociala mediekanalerna, eftersom de inte vet hur de skulle kunna använda sig av 
dem för att tjäna pengar. Han menar att det har lett till att många företag håller sig borta, då de 
inte vet hur interaktionen med kunderna ska ske. Vidare menar Bergström att många företag 
har en frånkopplad dialog med sina kunder och att det är PR-byråerna som är nyckeln för att 
de ska interagera med sina kunder genom de sociala medierna. Med andra ord är det PR- 
byråerna som har kunskapen. Han säger att ”företagen måste lära sig att agera med de 
sociala medierna”, och att de får acceptera att det numera är andra spelregler som gäller på 
marknaden. Bergström poängterar att det är bättre att acceptera att det finns en transparens 
istället för att ignorera den. Ett nära samband kan ses till Frankel (2007) som menar att det är 
viktigt att se marknadsföringen på Internet som en del av den samlade marknadsföringen. 
Bergström anser att kommunikationen hela tiden förenklas och att den aldrig kommer att sluta 
utvecklas. Ett resultat av detta är att bloggar, msn, microbloggar och Facebook har uppstått. 
Vidare menar han att det är en stor skillnad mellan dessa olika sociala medier, då de har 
varierande syften. En blogg har en skribent med många läsare, där skribenten sitter i mitten 
och har många personer runt omkring sig som kan kommentera det han skriver. Facebook är 
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mer en ”hålla koll” plattform med plattare struktur, där behöver du inte vara auktoritär, utan 
Facebook används mer för att hålla sig uppdaterad om diverse saker.  Stålros säger att 
”Facebook är en community som det går att göra väldigt mycket gratisreklam på”. Han 
berättar att de har skapat en egen virtuell person, som är bärare av deras varumärke, och att de 
taggar alla personer som har deras t-shirts på sig. Bergström berättar vidare att Microbloggar 
och Twitter är en kombination av både Facebook och bloggar, de har en helt platt struktur. 
Denna struktur uppmuntrar personer till att generera så mycket material som möjligt vilket i 
sin tur skapar mycket brus. Han menar att en för stor mängd information skapar mycket brus, 
vilket gör att dialoger helt kan försvinna. En koppling kan ses till Stelzner (2009) som skriver 
att marknadsföring via sociala medier är ett engagemang online på communities för att 
generera varumärkesexponering och möjlighet till ökad försäljning. Han skriver att de topp 
fyra sociala medierna som används av marknadsförarna i dagsläget är Twitter, Bloggar, 
Linkedln och Facebook.   

 

4.5 Empiriska tendenser  
 

I vårt empiriska material fann vi olika tendenser som vi vill tydliggöra trots studiens 
kvalitativa angreppssätt. Vår kvalitativa fokus innebär att vi inte kan dra några 
generaliseringar utifrån svaren utan enbart vill påvisa likheten i olika frågor som visas nedan.  
 
Varumärke och Image: 

� Samtliga våra respondenter har betonat vikten av ett starkt varumärke och påvisat att 
image är något som blivit viktigare.  Ett flertal av dem tror att varumärket kommer att 
bli ännu viktigare i framtiden eftersom kundbeteendet blivit mer fragmenterat.  
 

Producenter vs Återförsäljare: 
� Majoriteten av våra intervjupersoner förklarar att relation mellan producenter och 

återförsäljare har förändrats, producenterna har fått mindre att säga till om. De har 
även betonat vikten av samarbete mellan de båda parterna.  
 

Marknadsföringskanaler: 
� Mertalet har förklarat att det inte enbart går att kommunicera med konsumenterna via 

en marknadsföringskanal, de betonar att olika kanaler passar olika marknader.  
 

Internet och Sociala medier:  
� Det har framhävt vikten att synas på Internet då det underlättar för en interaktion med 

kunderna. Utvecklingen av Internet har ökat konkurrensen samtidigt som avståndet 
mellan kund och företag minskat.  Flertalet var även överens om att social media 
spelar en betydande roll och att trender inte skall förkastas.  
 

Event: 
� Denna form anses enligt våra informanter främst användas för att få uppmärksamhet 

om varumärket och på så sätt stärka personers medvetande om det .  
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5 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom att sammankoppla det 
teoretiska och empiriska materialet. Vi har valt att presentera våra slutsatser på ett sätt där en 
del speglar nutid, och en del som vi kan uppleva som förändring. I slutet av kapitlet 
presenterar vi en egen modell för att sedan summera vad vi kommit fram till i uppsatsen.    

 

5.1 Besvarande av syfte och frågor  
 

� Vårt syfte är att kartlägga och analysera de möjligheter producenter av konsumentvaror 
har för att kommunicera ut sitt varumärke genom dagens marknadsföringskanaler, samt 
hur utveckling och förändring påverkar producenternas kommunikationsmöjligheter.  

 

För att besvara vårt syfte kommer vi att presentera hur vi upplever att producenternas 
kommunikationsmöjligheter är i dagsläget. De kanaler vi valt att inkludera i vår studie är TV, 
radio, direktreklam, sponsring, butiken som kanal, Internet och event. 

5.1.2 Kommunikationskanalerna idag 
Vi har märkt att många återförsäljare har skapat egna märken som konkurrerar med 
producenternas, vilket gör att producenterna kan ha problem med att kommunicera ut sitt 
varumärke till slutkonsumenten. Något vi finner intressant är att producenternas 
marknadsföring via återförsäljare är begränsad, vilket gör att de redan innan kunden besöker 
butiken måste fångat dennes intresse genom andra kanaler.  

Vi uppfattar att det inte enbart går att använda sig av det Dahlqvist och Linde (2002) 
beskriver som traditionella marknadsföringskanaler, då kunderna har blivit mer selektiva 
gällande vilka budskap de vill ta till sig. Den ökade trängseln på marknaden har inneburit att 
producentföretag behöver stärka sitt varumärke för att kunderna skall komma ihåg och ta till 
sig det. Det har framgått i vår studie att det ökade bruset lett till svårigheter för producenterna 
att marknadsföra sitt varumärke. Detta beror delvis på att antalet producenter har ökat, vilket 
lett till att återförsäljarna nu kan ställa högre krav på producenten. Det har framkommit att 
återförsäljarnas egna varumärken kan utgöra ett hot mot producenterna. Vår studie har visat 
att det även kan uppstå en kompletterande effekt dem emellan, då båda parter är beroende av 
varandras varumärken. Ett samarbete parterna emellan kan skapa möjligheter för de båda, 
som kan leda till en ”win-win-situation”.    

Troligtvis skulle återförsäljarna inte kunna locka kunder till butiken utan producenternas 
varumärken. Genom att samarbeta med varandra kan de nå ut till fler kundsegment på 
marknaden istället för att konkurrera. Intressant i detta sammanhang är om hänsyn tas till det 
Lusch och Vargo (2004) påpekar, att marknadsföringen har flyttats från en produktdominerad 
syn, till en servicedominerad syn där de opåtagliga värdena blivit allt viktigare. Vi uppfattar 
att detta är något som genomsyrar dagens marknad, kunderna värderar hög service och 
företagen bör samarbeta för att kunna leva upp till kundernas förväntningar. Tillsammans 
skapar företagen ett större behov hos konsumenterna. Detta framträder enligt oss på grund av 
att konsumenterna efterfrågar ett bredare sortiment av varor.  
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Att relationen mellan återförsäljare och producent har förändrats lämnar även tydliga spår i 
servicelandskapet. Vi har sett tendenser till att det är återförsäljarna som styr över 
servicelandskapet, vilket i så fall innebär att producenten inte har lika mycket att besluta om i 
butiken längre. Får producenterna inte den bästa exponeringen i butik, kan det krävas extra 
mycket av produktens förpackning för att kunden ska lägga märke till den. Något som 
framträder i vår studie är att förpackningen och designen på en produkt är av stor vikt för 
konsumentens val, då kunden ofta fattar spontana beslut i butiken. En kund kan köpa en 
produkt enbart beroende på produktens design och hur den är exponerad i butiken. För 
producentvarumärken som redan fångat kundernas intresse kan det vara viktigt att erbjuda 
dem något extra, en konceptbutik. Vår studie har visat att en konceptbutik kan vara ett billigt 
sätt att kommunicera ut sin image med hjälp av en nischad butik, där upplevelser och 
aktiviteter står i centrum.  

Vår uppfattning gällande direktreklam, innan studien, var att den knappt utvecklats sedan den 
introducerades. Vi trodde att direktreklam höll på att försvinna på grund av alla dessa 
”tråkiga” massutskick, som hamnade direkt i soporna. Undersökningen har dock visat att det 
kan vara ett effektivt sätt för att nå ut till slutkonsumenter som betonar vikten av priset. Vi 
uppfattar att denna form av marknadsföring bäst passar för varumärken där image inte är av 
central betydelse för kunden. I vår studie har vi sett tendenser till att direktreklam är en kanal 
som på kort sikt kan öka försäljningen, vilket gör att företag på ett enkelt sätt kan mäta 
resultaten av utskicken. Det framträder i vår studie att direktreklam på lång sikt inte är till 
fördel för företag, då det inte skapar någon relation till kunderna.  

Vill företag tänka mer långsiktigt framgår det i vår studie att TV är ett bra media att använda 
sig av, eftersom att det är lättare att förmedla en känsla till tittarna. Kombinationen mellan 
rörlig bild och ljud kan göra det enklare för företag att skapa en association till varumärket. 
Något som framträder i arbetet är att TV är bättre på att förmedla en känsla av ett varumärke 
än enskilda produkter, då det kan vara svårt att skapa en uppfattning om produkten. TV är en 
väldigt dyr kanal, vilket medför att den oftast kan passa bättre för medelstora till större 
företag, som vill nå en bred publik. Eftersom budskapen behöver upprepas för att 
konsumenten ska komma ihåg dem anser vi att företag med mindre budget bör välja andra 
marknadsföringskanaler istället. Visas reklamen endast ett fåtal gånger finns risken att ingen 
tar till sig budskapen som företaget vill nå ut med. I vår studie har vi sett tendens till att de 
stora och etablerade företagen som använder sig av TV som marknadsföringskanal gör det för 
att visa för sina potentiella kunder, att de har kraft, status och budgeten att genomföra det. En 
nackdel som vi anser framstår som intressant är TV-zappning, att individer väljer att byta 
kanal när ett TV-program bryter för reklam. Detta medför att företag kanske lägger ner stora 
summor på reklam som inte når fram till konsumenten. Vi upplever att om producentföretag 
väljer att marknadsföra sig via TV verkar det vara av intresse att förlänga kampanjen i en 
annan mediekanal. Eftersom kunden redan sett bild och ljud av en produkt kan det senare 
räcka att enbart höra företagsljud från reklamen för att påminnas om varumärket.  

Det framstår att radioreklam på egen hand kan ha svårt att belysa ett budskap till 
konsumenten. Det har funnits tydliga exempel att radioreklam behöver kombineras med 
någon annan mediekanal för att vara effektiv, eftersom den annars enbart kan uppfattas som 
ett brus. Detta kan medföra att individer inte tar till sig budskapet utan att det blir som Stålros 
påpekar att: 

”många hör på radio, men inte många lyssnar”. 

Vi menar att det kan bli svårt för en lyssnare att skapa sig en bild av hur produkten ser ut 
genom att endast lyssna på radio, detta kan innebära att radio inte är ett bra media för att 
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marknadsföra produktlanseringar. Vår studie har visat att radion kan vara bra för att nå ut 
lokalt och belysa olika händelser som kommer att ske inom den närmaste framtiden. För 
producenter kan radion förstärka dess lokala förankring och är bra att använda sig av när de 
har speciella erbjudande i butik. 

En annan kanal som kan belysa att företaget värnar om sitt ursprung är sponsring. Vi har 
upplevt att producentföretag kan dra stor nytta av sponsring om företaget vill visa ett 
samhällsengagemang. Det har funnits tydliga exempel på att lokal sponsring visar att 
företaget är förankrade i kommunen och bryr sig om befolkningen, detta kan medföra att 
personer får en positiv bild av företaget, vilket i sin tur kan leda till att försäljningen ökar. I ett 
större perspektiv framstår det som intressant i vår studie att företag genom sponsring kan 
erhålla gratis publicitet. Främst genom att sponsra personer som är framgångsrika inom sitt 
område. Detta kan leda till att personerna exponeras i andra media, där företagets egna 
produkter visas utan extra kostnad. Sponsringen som vi i många fall upplever som en billigare 
kanal än TV, kan vid rätt tillfälle generera gratis publicitet genom ett flertal andra kanaler.  

Vi har även funnit att sponsring på kort sikt kan leda till försäljningsökningar. Skulle en 
person exempelvis vinna en tävling kan denne bli som en idol för många individer, vilket 
medför att de eventuellt vill köpa samma produkter som deras idol har. Idolen skulle då kunna 
bli förknippad med varumärket under en lång tid framöver, vilket vi upplever kan förstärka 
kommunikationsprocessen för varumärket. Blir personen tillräckligt associerad med 
varumärket kan denne fungera som en spokesperson för företaget. Vi uppfattar i hög grad att 
producenter som sponsrar individer behöver ha i åtanke vilken image de vill ha, och därefter 
välja vilken person de vill sponsra, då varumärket ofta blir förknippat med denne. Precis som 
Kapferer (2008) ansåg i ”brand identity prism” anser även vi att det är viktigt att företaget är 
medvetna om att varumärket kommer att bygga upp en image beroende på hur det väljer att 
kommunicera ut sitt varumärke. När individen blir förknippad med varumärket anser vi att 
företag ska vara medvetna om att personen, på samma sätt som denne skulle kunna förstärka 
varumärket, även kan rasera det.  

I dagens internationella/globaliserade informationssamhälle blir kunder matade med tusentals 
budskap varje dag, vilket innebär att det för producenterna gäller att ”sticka ut” för att kunden 
ska komma ihåg varumärket. Event kan vara ett utmärkt sätt att skapa medvetande om 
företaget och dess produkt. Vi anser precis som Möller att: 

”event är en kanal som väcker uppmärksamhet”. 

En fördel vi uppmärksammat med event är att personer kan känna sig exklusiva genom att de 
får delta i något speciellt. De tänker inte på att de samtidigt exponeras för reklam, utan känner 
sig nöjda över att få delta i arrangemanget. Det framkommer i vår studie att event oftast är 
gratis för konsumenter och anordnas på ställen där människor är glada. Vi har 
uppmärksammat att event är effektivt att anordna där personer är på semester, eftersom de då 
är mer mottagliga till att testa på nya saker. Att anordna ett event på rätt sätt och ställe kan 
innebära att människor uppfattar varumärket som något häftigt och får positiva associationer 
till det. Det i sin tur kan leda till att individer, i större utsträckning, relaterar sig själv till 
varumärket, vilket kan leda till en ökad försäljning. Det har funnits tydliga exempel att Event 
på så sätt kan vara imagebyggande för företaget. Många företag styrs idag av lagar och 
regleringar, där det är svårt att marknadsföra sig mot konsument. Speciellt alkohol- och 
tobaksbranschen regleras av detta. För dessa typer av företag är event ett smart sätt att komma 
runt den gällande lagstiftningen och ändå skapa uppmärksamhet för sitt varumärke. Vår studie 
har visat att event kan, precis som sponsring, innebära att företaget får gratis reklam genom 
olika mediekanaler.  
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Det kan även erhålla uppmärksamhet genom ”word-of-mouth” eller att det diskuteras på olika 
sociala medier. Detta innebär att personer får informationen tillhanda från andra individer och 
inte från företaget själva, vilket kan medföra större tillit till informationen, vilket är precis det 
Khrinde säger:  

”när konsumenter skriver till konsumenter blir kommunikationen trovärdigare” 

Vårt arbete har påvisat Internets möjligheter och dess potential till att kommunicera. Vi har 
funnit att Internet är en viktig kommunikationskanal, främst genom dess möjlighet till 
direktkontakt mellan individer. Något som framträder i arbetet är att kommunikationen på 
Internet skiljer sig från andra mediekanaler, individerna kan själva välja vad de vill ta del av, 
då de vistas på Internet av egen vilja. Vi upplever att producentvarumärken ska ta till vara på 
alla möjligheter att synas på Internet, då det kan bidra till en förlängd 
varumärkeskommunikation som vi tror många gånger kan vara starkare än de flesta andra 
kanaler, då kunden själv har intresse att skaffa information om varumärket. Internet möjliggör 
att konsumenten på egen hand kan söka upp företaget och där välja hur länge denne vill 
interagera med dem. Det framstår som intressant att företaget via olika interaktioner på sin 
hemsida kan få kunden att stanna längre, då denne är mottagligare för informationen.  

Baserad på vår studie räcker det inte med att bara synas på Internet, utan företag måste noga 
tänka igenom sitt syfte med hemsidan. Att visa vad företaget står för, vad de vill bli 
förknippade med och göra det enkelt för kunderna är något som bör fokuseras på från 
företagets sida. Något som vi ser som intressant är att nämna det virtuella servicelandskapet 
hos producentvarumärken. Då återförsäljare tagit makten över butikens servicelandskap 
framstår det av ännu större vikt att producenterna är tydliga i det virtuella servicelandskapet 
och når ut med sitt budskap. Vi har uppfattat en viss rädsla hos företag gällande användandet 
av sociala medier. Det har funnits tydliga exempel att informationen på Internet inte går att 
filtrera, ingen kan styra över någon annan persons åsikter, vilket gör varumärket väldigt 
oskyddat. Vi tycker inte att företag ska vara rädda, det är bättre att synas och vara ”blottad” än 
att inte synas alls. Enligt oss bör producentvarumärken ständigt kommunicera, blogga om vad 
de är bäst på, exponera sina senaste produkter och skapa en dialog med sin läsare. Vi anser att 
det i sin tur kan leda till en kommunikation konsumenter emellan, vilket får betraktas som en 
trovärdig marknadsföring. Vi har också noterat att personer ofta relaterar sig själva till 
bloggaren, eftersom de kan ha liknande åsikter. Detta styrker också trovärdigheten i 
kommunikationen jämfört med om någon ”köpt” person talar i någon reklam.    

Något som framträder i arbetet är att sociala medier är effektivare än vanliga tidningar, då det 
är enklare för företag att nischa sig i dessa medier, eftersom personerna som läser materialet 
är intresserade av vad som skrivs. Läsaren kan ofta ta del av vad vänner och experter anser, 
alla kan på så sätt påverka varandras åsikter. Det framstår som intressant i detta sammanhang 
att betona Lusch och Vargo (2004), som menar att traditionellt säljinriktade åtgärder behöver 
ersättas av mer integrerade aktiviteter så att företagen kan ha en kontinuerlig dialog med 
kunden för att stärka relationen till denne.  

Vi uppfattar i hög grad att producenter idag behöver använda sig av mer än de traditionella 
marknadsföringskanalerna, för att lyckas göra sitt varumärke ”top-of-mind” hos 
konsumenterna. Vi upplever att individerna prioriterar idag självförverkligande högre än 
tidigare och konsumtionsmönstret har blivit mer fragmenterat. Skapandet av rätt image är 
något som vi anser blivit allt viktigare. Vi har uppmärksammat att kunderna idag är mer 
illojala mot varumärken och att de tenderar att plocka ihop sin egen mix istället för att följa 
någon trend som råder i samhället.  
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Vilken produkt en individ kommer att köpa kan vara till stor del baserat på vilken image 
personen vill ha, en konsument köper ett varumärke istället för en produktegenskap i ett flertal 
fall.  Vi anser att producentföretag idag måste vara konsekventa i sitt budskap och tydliggöra 
sin identitet för konsumenterna, då det har visat sig i vår studie att individualiseringen och 
Internet bidragit till en mer nischinriktad marknad. Det har även framkommit att Internet lagt 
grunden för hur en ny målgrupp i samhället trätt fram. Vi upplever att det tidigare begränsats 
av att några få personer har bestämt vad massmarknaden ska ta del av. Förutsättningarna har 
nu förändrats, på Internet kan du ta del av allt, här bestämmer individerna själva vad som är 
av intresse. Vi anser att marknaden nu kännetecknas av ”lite av mycket” istället för som 
tidigare ”mycket av lite”.   

5.1.3 Förändring 
Vi uppfattar i hög grad att ”battle of the brand”, kampen mellan producenter och åter-
försäljare, är något som ständigt pågår på marknaden. Det har framgått av vår studie att det är 
en balans mellan konkurrens och samarbete mellan de olika parterna. Vidare ser vi tendenser 
till att producenter har svårt att fånga hela marknaden. Genom att kunden blivit mer 
individualiserad och lägger större kraft på självförverkligande, kommer de mer att växla 
mellan olika varumärken. Vilket är precis det Sundqvist poängterar då hon säger att: 

”kunderna kommer i framtiden att hoppa mellan olika varumärken” 

Att utveckla ett starkt samarbete med producenter och vara innovativa i sin kommunikation är 
något vi anser kommer att vara väldigt viktigt för att lyckas. Vi uppfattar att producenten bör 
fokusera sin marknadsföring både till slutkonsumenten och till återförsäljarna.   

Eftersom det ständigt uppkommer nya varumärken på marknaden gäller det för företagen att 
vara konsekventa och tydliga i sina budskap för att kunden ska uppfatta dem. Det har 
framkommit i vår studie att många upplever TV-reklam som ett störande oljud, därför anser vi 
att reklamen behöver förmedla mycket emotionella värden, där tittarna får en känsla 
förknippad med varumärket. Vi menar att när en individ får en känsla, väcks en nyfikenhet till 
varumärket. Väcks individens nyfikenhet kan det leda till att denne besöker företagets 
hemsida, där varumärket har en större chans att fånga konsumenten. Nackdelen vi funnit med 
Internet är att kommunikationen hela tiden förenklas, vilket kan göra det svårt för företag att 
förmedla ut rätt budskap, då de inte vet vad de ska välja att betona till kunden. Det har funnits 
tydliga exempel på att varumärket inte är skyddat på Internet, det beblandas med alla som 
vistas där. På Internet är det fritt fram för allas åsikter, vilket kan innebära både för- och 
nackdelar för företag. Vi upplever att företag kommer att debatteras på Internet oavsett om det 
vill eller inte, vilket gör att det är bättre om de själva finns tillgängliga på nätet och kan 
kommentera eventuella felaktigheter kring varumärket.  

Direktreklam är ett media som vi tror kommer bli mer skräddarsytt, något vi redan idag ser 
tendenser till. Genom att producenter använder sig av kundklubbar kan de få information om 
sina kunder som kan användas för att individanpassa utskicken. Vi tror att 
direktmarknadsföringen, med hjälp av sin information om individerna, kan imageanpassa sina 
utskick så att kunden känner igen sin identitet. I vår studie framträder det att image är ett 
väldigt centralt begrepp för konsumenter, det är då viktigt för producenterna att noggrant välja 
vilka personer de sponsrar. Vi ser tendenser till att sponsring är en kanal som kommer att öka 
i framtiden och kan komma att spela en större roll för vilka produkter individer väljer att 
köpa. Det gäller dock för producenterna att nischa sin sponsring så att personer kan identifiera 
sig med den sponsrade personen. Om företagen kan bli bättre på att nischa sin 
marknadsföring medför det att de enklare kommer att nå sin målgrupp.  
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När vi har denna vetskap, att samhället blivit mer individanpassat, ter det sig självklart för oss 
att identitetsskapande och kommunikationen av image blivit oerhört centralt och något som 
varje producentvarumärke bör fokusera på nu såväl som i framtiden.  

 

5.2 Egen modell Selektiv producentmarknadsföring 
 

För att tydliggöra hur producenter kan nå ut med sina budskap till slutkonsument har vi gjort 
en egen modell som illustrerar hur vi uppfattar dagens marknadsföring. Megafonen 
symboliserar producentvarumärkets budskap till slutkonsumenten, figuren till höger 
symboliserar slutkonsument, medan frekvensvågen symboliserar att kommunikationen 
filtreras och inte alltid når ut med sitt budskap.  

 

 

Vi har i vår uppsats kommit fram till att människor idag är selektiva, vilket innebär att de 
själva väljer vilka budskap de vill ta till sig. Vår modell illustrerar att budskapen från 
producentvarumärkena uppfattas som starkare om kunden själv väljer kanalen istället för att 
kanalen väljer kunden. Vi har valt att inte ta med mail och banners i vår modell, då individen 
oftast inte själv väljer att ta del av informationen. Dessa kommunikationssätt kan 
symboliseras med de 4 andra kanalerna, TV, radio, direkt reklam och sponsring. Vi har även 
valt att avstå att ta med butiken som kanal, då kommunikationen i butiken oftast bestäms av 
återförsäljaren.  

Vi tror att TV, radio, direktreklam, och i viss mån sponsring, inte blir medvetet valda av 
individen. Anledningen till att vi har valt två boxar i modellen beror på att den övre visar 
marknadsföring som riktas till kunden, medan den undre är något kunden aktivt måste finna 
själv. I den övre boxen blir konsumenten ofta utsatt för budskap redigerade av företagen. 
Många av budskapen når aldrig fram, vilket de röda pilarna illustrerar. Om 
producentvarumärken använder sig av enbart den översta boxen finns risken att konsumenten 
inte träffas av alla, eller några, av dessa budskap. Vi menar att vissa av dessa budskap inte alls 
når fram till konsumenten då kommunikationen inte blivit individanpassad, därför upplever 
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många konsumenter den enbart som ett störande moment. Om budskapet når hela vägen, är 
det troligtvis svagare, eftersom det inte är anpassat för den specifika individen.  

Den nedersta boxen visar marknadsföringskanaler som individen själv väljer att ta del av. Vi 
menar att denna form av kommunikation blir starkare, då individen är mer mottaglig för alla 
budskap eftersom denne är intresserad av informationen som producentvarumärkena 
förmedlar. Markeringen av en starkare pil tillbaka mot konsumenten från event och Internet 
beror på att konsumenten som själv söker sig till en kanal eller informationskälla får ett 
starkare minne av den. Vi upplever inte att det förekommer lika mycket brus i kanaler som 
kunden själv väljer att ta del av. Massmarknadsföring når oftast ut till en väldigt bred publik, 
dock är den inte pricksäker, eftersom många av de personer som får reklam inte bryr sig om 
den.  

Under Internet har vi även valt att inkludera tre separata kommunikationssätt, där de 
tillsammans kan användas för att kommunicera ett producentvarumärke till besökarna. 
Däremot behöver dessa tre kommunikationssätt inte integreras, för att kunden ska nås av 
budskapet. Har producentvarumärket ingen hemsida kan kunden träffas av deras budskap via 
någon annan del, exempelvis att någon läser om företaget på någon blogg eller på något 
community. Vi menar att det inte räcker med att beteckna Internet enbart som en 
kommunikationskanal, eftersom det finns flera olika sätt som kunderna kan nås av budskapet. 
Betonas bör att producentvarumärket, för att stärka budskapet, behöver integrera dessa 
kommunikationssätt och använda marknadsföringen på Internet som en naturlig del av den 
samlade marknadsföringen.  

 

5.3 Avslutningsvis 
 

Tanken med vår uppsats har varit att undersöka och analysera producenters 
kommunikationsmöjligheter samt hur utveckling och förändring påverkar producenternas 
möjligheter att kommunicera. Det är faktum att det råder stor konkurrens mellan producent-
varumärken och återförsäljarnas egna varumärken. Vår uppsats har påvisat att balansgången 
mellan att samarbeta och konkurrera är svår att urskilja. Samarbetet utgörs av att de är 
beroende av varandra, då producentens varumärke ofta lockar kunderna till återförsäljaren. 
Konkurrensen uppstår oftast när kunderna väl är inne i butiken, då de kan välja mellan 
återförsäljarnas egna varumärken istället för producenternas varumärke. Uppsatsen har också 
påvisat betydelsen av att producenter måste kommunicera ut sitt varumärke till slutkonsument 
genom att använda sig av olika kommunikationskanaler. Detta illustrerar vi i vår modell 
selektiv producentmarknadsföring. Det har visat sig att olika kanaler är effektiva på olika sätt. 
Dessa sätt är som vår modell visat att TV, radio, direktreklam och sponsring samtliga utgör 
kommunikationssätt där individen inte själv valt att ta del av informationen. Modellen visar 
att de andra kanalerna event och Internet, utgör kommunikation där individerna själv väljer att 
ta del av informationen. Vi upplever att denna typ av kommunikation är starkare eftersom 
individerna själva har ett intresse för den. Vi vill därför understryka betydelsen av dessa 
kommunikationskanaler och anser att dessa kanaler kan utgöra en viktig konkurrensfördel. En 
ytterligare faktor som styrker vårt påstående är att kunder blivit mer individualiserade och 
skapande av rätt image har blivit allt viktigare. Vidare med uppsatsen har vi kommit fram till 
att varan och butiken som kanal har en väldigt stor betydelse för om producentvarumärkenas 
produkter blir framgångrika. Detta har att göra med hur servicelandskapet är utformat och hur 
varorna är exponerade i butiken. Vi anser att uppsatsen har påvisat de olika typer av 
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kommunikationskanaler som ett producentvarumärke har att välja bland och betydelsen av 
dessa i en allt tätare konkurrens. Vi anser att det är viktigt att producentvarumärken förstår 
deras situation på marknaden och på vilka sätt de olika kommunikationskanalerna ska 
användas. Vi vill till sist påpeka att vår uppsats har visat att valet av kommunikationskanal 
har stor betydelse för producentvarumärken, speciellt i framtiden då människor tenderar att bli 
allt mer selektiva till information. Det blir därför en avgörande faktor för 
producentvarumärken att lyckas nå ut med sitt budskap.          
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  
Nedan följer vår intervjuguide som vi använde som mall för våra intervjuer. I och med att vi 
intervjuade personer inom olika ämnen justerades den inför de olika intervjuerna för att bättre 
passa in.  I bilagorna har vi ibland blandat ihop de olika rubrikerna eftersom det har varit svårt 
att skilja dem åt. Många av ämnena kommer även att gå in på varandra.  
 
Presentation 

- Berätta lite kort om dig själv och vad du arbetar med 

Varumärke 
- Varumärkets betydelse och hur den förändrats 
- Betydelse för producenter 
-  

Marknadsföringskanaler:  
- Radio 
- Direktreklam 
- Sponsring 
- Butiken som kanal – Produkten som kanal – Concept store 
- Bästa kanalen. 

 
Event: 
- Som betydelse för producenter 
-  Mål och syfte 

 
Internet:  
- Marknadsföring 
- Sociala medier 
- Hemsida 
- Interaktion 

 
Kund/beteende/målgrupp 
- Ny generation 
- Olika till olika kunder 
- Segmentering 
 
Relation 
- Hur är relationen till återförsäljarna ut producentens perspektiv 
- Egna varumärken 

 
 
Under varje rubrik så undrade vi även om förändring och framtid angående dessa.  
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Bilaga 2 Empiri  
 

Intervju med Erik Möller 2009-05-06  

  

Berätta lite kort om dig själv och vad du arbetar med:  

Erik Möller är 27 år gammal och har arbetat som eventansvarig på Xanté i tre år. Han har 
tidigare arbetat på bland annat Berns och Vin & Sprit. Han berättar att Xanté har två olika 
sorters likörer i sin portfölj och att de är en av få svenska spritproducenter.  

 
Massmarknadsföring:  
Möller anser att det är svårt för spritbranschen i Sverige att använda sig av dessa medier, 
eftersom det är olagligt att annonsera via dem. Vissa TV-kanaler som sänder från utlandet går 
det att göra reklam genom, men han tycker att ”TV är en fruktansvärt dyr reklamkanal”. Han 
fortsätter med att säga att TV-reklam är bra att använda sig av om företaget är etablerat, men 
tror att det har mindre effekt för små märken.  
 
Enligt Möller är flaskan ett viktigt instrument som kan göra att en produkt ser mer exklusiv ut, 
”en bra flaska kan sälja sig självt” hävdar han och betonar att även förpackningen på den är 
viktig. Genom olika lagar och regleringar har de inte möjlighet att köpa hyllplatser på 
systemet, men Erik säger att det går att göra i ett flertal andra länder. En annan möjlighet han 
tycker fungerar är att skapa olika paket som företag kan köpa och ge till sina anställda i 
julklapp.  
 
Möller tycker att konceptstores är en bra idé att använda sig av, men betonar att det troligtvis 
är en kostsam väg att marknadsföra sig. Han kommer, naturligt, ofta in på sin egen bransch 
och gör jämförelser då han menar att detta sätt inte heller är möjligt att genomföra på grund av 
olika lagar och regler. Vidare anser Möller att det mestadels är klädmärken som använder sig 
av detta, då de flesta väljer att öppna minst en butik ”för att ha en form av flaggskepp för 
märket”. Konceptstores kan även göra att märket får en lyckad line extension tillägger han.  
 
Möller tror att en spokesperson kan vara bra att använda sig av. Han säger att det inte behöver 
vara någon tecknad figur, utan förklarar att det bästa kan vara att själv företräda märket. I 
hans perspektiv tycker han att det är väldigt viktigt att komma ut och träffa kunderna, genom 
att exempelvis anordna event. Han menar att de då säljer mer av märket, men även bygger 
upp det. Erik förklarar att krögare blir glada av besök och uppskattar att det händer något 
annorlunda, samtidigt som besökarna bli nyfikna på dem. Genom att göra dessa saker så blir 
märket mer accepterat och deras produkt kommer att finnas i åtanke när restauranger och 
nattklubbar gör olika drinklistor. Han tycker inte att ”det behöver vara en Roland McDonald 
typ” utan betonar att ”det är viktigt att komma ut och träffa kunderna face to face istället”.  
 

Erik tycker att den bästa marknadsföringskanalen för producentvarumärken är genom co-
branding. Han utvecklar sitt resonemang genom att säga att ”företag skall samarbeta med 
varandra för att gemensamt lyfta fram varandras produkter”. Han tycker att det är bra att 
hitta nya kunder genom andra företag, och på så sätt skapa ett behov tillsammans.  
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Erik blir exalterad när vi börjar diskutera sponsring eftersom han tror att det är ”ett jävligt bra 
sätt att nå ut på”. Han anser att för många företag sponsrar halvkändisar vilket han inte tror 
ger så mycket. Erik anser att det är bättre att sponsra personer som är lite mer banbrytande 
inom sin bransch och säger att ”skidåkaren Jon Olsson har varit en mycket bra person för 
Oakley”.  Möller menar att det medfört att Oakley sålt en ”ofantlig mängd googles” tack vare 
Jon Olssons stjärnstatus inom skidbranschen. Erik förklarar att en drömsponsring för hans 
företag vore att få servera Xanté på det stundande kungabröllopet.  
 
Event:  
Erik förklarar att de använder sig av många olika event då det är svårt att marknadsföra 
alkohol i Sverige. Event är ett av få sätt för spritföretag att göra reklam i Sverige berättar han.  
Möller säger att ”event är en kanal som väcker uppmärksamhet och dessutom skapar en 
tydlighet till märket”. Xanté gör event året om på olika platser, på vintern genomför de 
arrangemang på skidorter och på sommaren är de på ställen som Visby och Båstad. 
Användandet av event innebär att det blir enklare att nischa sig till mindre grupper och lättare 
att hitta företagets målgrupp, menar han.  Vidare berättar han att personer som är på semester 
ofta är mer mottagliga för att testa lite nya saker, vilket gör att denna kanal väcker 
uppmärksamhet och gör att folk testar deras produkter. Möller menar att eventet ”skapade ett 
medvetande om produkten”. Han förklarar att de använder sig av event för att nå både företag 
och privatpersoner. De anordnar event till företag eftersom det är dem som köper in 
produkterna, och de anordnar för privatpersoner då de vill skapa en medvetenhet om deras 
produkter. Han fortsätter med att säga att ”det brukar vara uppskattat och ge mervärde att 
anordna event eftersom det händer något nytt som bryter mot vardagslunken”. 
 
Enligt Möller används event ”för att skapa en varumärkes medvetenhet hos gästerna och få 
dem att välja vårt märke som en top-of-mind produkt”. Han anser även att det är bra att 
utbilda bartenders och annan personal inom deras bransch för att skapa en relation till märket.  
Han betonar att det huvudsakliga målet givetvis är att driva försäljningsvolymer, men anser 
att ”syftet med våra event är att öka synligheten till varumärket”, då produkten är relativt ny 
på spritmarknaden men även för att ”bygga ett starkt varumärke” 

Problemet med event är att mäta resultaten av dem, speciellt i en lågkonjunktur kan det vara 
svårt att veta orsaken till att försäljningssiffrorna sjunker förklarar han. Han påpekar att de 
eventuellt skulle ha tappat ännu mer om de inte hade anordnat några event och hoppas att 
”varumärket kommer att vara starkare när ekonomin vänder”. Möller förklarar även att ”det 
är viktigt att ställa upp och vara medveten om vilka mål man har med sina event”. 

Erik förklarar att det finns olika former av event, ett av dem är försäljningsevent där målet är 
att öka volymen. I samband med försäljningsevent brukar Xanté inte kontakta olika medier, 
eftersom krogen oftast är full på folk ändå.  

Internet 
Erik berättar att Xanté har hemsidor för deras olika varumärken men även en internetbaserad 
tävling som pågår över hela världen. De har nyligen även skapat ett konto på Google 
analythics, vilket han menar är ett utmärkt sätt för företag att följa hur deras kunder hittar till 
deras hemsida. Han säger att ”Internet är en väldigt viktigt del för att bygga ett varumärke.” 
Möller tror att det i framtiden kommer bli viktigare att integrera sin hemsida med olika 
communities som Facebook etc. Erik berättar att de börjat använda sig av Facebook för att 
skapa mer uppmärksamhet kring varumärket. Han berättar att han igår var ute på Facebook 
och säger att ”där nådde jag 5000 personer på bara 20 minuter”. Han tycker att det är en bra 
kanal att använda sig av då det är enkelt att nå ut till många personer på kort tid, att det 
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dessutom är gratis är ännu en fördel. ”Att använda de sociala medierna innebär en väldig låg 
kostnad per person för annonsering”.  
 
Han berättar om ett lyckat exempel som används av Red Bull, där de har tagit fram en tavla 
med olika drinkbilder som kommer att exponeras i 44 länder, då Xanté är med i drinkarna och 
enbart finns i 17 länder hoppas Erik att det skall sätta griller i huvudet på bartenders världen 
runt vilket förhoppningsvis kommer att öka trafiken till hemsidan. Han menar att ”samarbeten 
mellan företag på Internet gör det möjligt att växa snabbare”. 
 
Erik tycker att det är svårt att använda sig av bloggar eftersom de oftast behöver köpa dem för 
att få dem att skriva om deras produkter eller event. Han säger att Xanté inte använt sig av 
bloggar hittills, men att det finns i tankarna. Han tror att bloggarna har större makt än vanliga 
annonser i tidningar, eftersom det är lättare att nischa sig inom dem. De som är intresserade 
av exempelvis mode går in och läser vissa bloggar, vilket gör att personerna som är inne på 
sidan tar till sig budskapen på ett väldigt mottagligt sätt.  

 
Kund/Beteende/målgrupp 
Möller förklarar att det är väldigt svårt att göra reklam för sprit i Sverige på grund av alla 
lagar som styr dem. De har istället försökt hitta nya grepp för att nå ut till sina kunder genom 
bland annat studentskivor. Han säger att ”det lättaste sättet att nå ut till målgruppen är genom 
olika event”. Möller avslutar vårt samtal med att förklara att han tror att varumärket alltid 
kommer att vara en väldigt viktig faktor för att ett företag skall lyckas.  
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Intervju med Maria Sundqvist 2009-05-11 

Berätta lite kort om dig själv och vad du jobbar med.  
Hon heter Maria Sundqvist och berättar att hon driver reklambyrån Remarc Communication 
där hon arbetar med både större och mindre företag. Hon arbetar med hur företag skall nå ut 
till sina kunder, och hur de i färg och bildform skall presentera sig. Hon har mestadels arbetat 
med att bygga upp varumärken, inte hur ett företag skall göra för att kränga så mycket 
produkter som möjligt.  
 
Varumärke 
Maria säger att det är svårt att beskriva ett varumärke i ord, hon menar att logotypen står som 
en symbol för varumärket, men att den är betydligt mer än så. ”Det är allt som är inbäddat i 
olika värden, vilka känslor och handlingar varumärket ger” säger hon. Hon fortsätter med att 
berätta att det är vad företaget står för eller vad det vill ge, vilken bild de vill ge av sig själva. 
För att bygga ett varumärke gäller det först att få kläm på vad företaget gör, hur deras 
verksamhet ser ut, vart de vill nå och till vilka. Hon säger att det gäller att matcha kundens 
behov med hur vi skall tillgodose dessa. Hon berättar att det stegvis kan vara att få fram en 
bild eller en form. Maria förklarar att det är viktigt att de vet att det är dem som är 
varumärket, att de är förankrade i det. Maria säger att man inte pratade om varumärket på 
samma sätt förr i tiden, ”det fanns som begrep men var inte riktigt på tapeten”. Hon förklarar 
att man då pratade reklam och marknadsföring, men att man numera fokuserar mer på 
varumärken. Vidare anser Sundqvist att begreppen går in i varandra eller till och med är 
samma sak. Det är mer i fokus som ord nu, men om det även är det i handling är lite mer 
osäkert säger hon. Maria säger att hon inte märkt av några speciella trender för hennes del, 
men vågar inte säga om det går att generalisera för alla. Hon säger att ”applicera på känslor 
och personlighet” och ”målgruppsanpassa marknadsföringen” inte är något nytt, utan att det 
har funnits länge. Hon förklarar att det är mer den tekniska biten som förbättrats. Sundqvist 
tror vidare att det kommer att bli viktigare att välja att bygga varumärken, det kommer att öka 
snarare än att minska.  

 
Marknadsföringskanaler 
Hon anser att dessa kanaler, tv, radio och direktreklam, är bra att använda sig av, det svåra är 
att välja kanal eftersom samtliga både har för- och nackdelar. Hon säger att det går att bygga 
varumärken med hjälp av dessa kanaler men hävdar att det går att göra med andra kanaler 
också, men hon poängterar att de är effektiva. Om ett företag har liten budget förklarar hon att 
det är bättre att välja en kanal och vara tydlig i den så att varumärket inte försvinner. Ett 
varumärke är något som byggs upp långsamt anser hon vidare.  
  

Internet 
Maria säger att detta är en bra marknadsföringskanal och att företag kan klara sig genom att 
endast använda den, men betonar att det även här beror på vad det är för företag. Hon säger att 
det finns många företag som är gammaldags och inte marknadsför sig på något annat sätt än 
”word of mouth”. Det är en kanal som hon egentligen tycker är bra eftersom den är gratis, ett 
bra jobb leder ofta till ett nytt jobb menar hon. Behöver hon välja den bästa 
marknadsföringskanalen så tycker hon att det är Internet. Hon menar att det rent ”basic” 
handlar om att ha ett visitkort och en hemsida för att synas. Maria tycker att ”budskapet från 
företaget är det viktigaste när de bygger en hemsida[…], vad de vill säga och till vem”. Hon 
menar att hemsidan handlar om att kommunicera någonting och att det ger företagen 
möjlighet att ha mer direktkontakt med kunderna. En annan fördel hon nämner är att ”det går 
snabbt att få kontakt med varandra”, kunden kan ge respons direkt. Hon menar att de tryckta 
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reklamerna oftast hänvisar till hemsidan, eller att det finns något telefonnummer de kan ringa 
för att få veta mer om företaget. Det gäller även för företaget att vara tydligt med vilka som är 
avsändare och står bakom sidan. Hon förklarar att det är ett mänskligt drag att kunderna vill 
veta vem som står bakom den.  
 
Kund/Beteende/målgrupp 
Hon förklarar att företag behöver ta sig en rejäl funderare om varför de finns till och vilka 
som behöver dem. För att hitta sin målgrupp kan de använda sig av marknadsundersökningar 
och tidigare erfarenheter förklarar hon. Vidare menar hon att de skall analysera marknaden för 
att se vilka målgrupper som är mindre belastade, var de kan tjäna sina pengar och sedan gå in 
i dessa ”lediga” segment. Hon säger att ”målen är jätteviktiga”, vet man inte var man ska kan 
man inte heller hitta dit. Maria tror att vissa kundgrupper som söker identitet enbart köper 
produkter för varumärkets skull. Hon förklarar att det kan bero på att de vill tillhöra något, 
och säger spontant att hon främst tänker på ungdomar. Hon tror att”kunderna kommer i 
framtiden att hoppa mellan olika varumärken”, vilket gör att det blir viktigt att finslipa sitt 
varumärke. Hon förklarar att det kommer att bli allt mer betydelsefullt med tydligheten för ett 
varumärke, i och med allt brus som finns med reklam överallt. Hon tror att varumärken 
hjälper kunden att välja, inget företag vill ha alla kunder. De kunder som företaget vill hjälpa 
måste även hitta till dem, det är jättelätt att försvinna i mängden menar hon. Hon betonar 
återigen att den stora konkurrensen gör att det är viktigt med tydlighet för att inte försvinna, 
och förklarar att producenter behöver vara skarpare för att nå ut.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

Intervju med Magnus Khrinde 2009-05-11 

Berätta lite kort om dig själv 

Magnus Khrinde är 43 år gammal och arbetar som butikschef på Stadium i Kalmar. Han har 
arbetat i detaljistbranschen sedan 20 års ålder och även hunnit med att arbeta på Coca-cola.  

Varumärke 
Magnus tror att varumärket blir viktigare för företag. Han menar att kunder väljer vad de vill 
köpa idag, väljer en kund mellan två rutiga skjortor kan denne köpa den dyrare bara för att få 
varumärket. Detta säger han beror på att varumärket står för något och för att man vill vara 
cool som bär det. Han förklarar att vissa märken inte vill synas på vissa ställen heller, Wee 
ville inte säljas på Stadium eftersom de var rädda att det skulle förstöra deras varumärke om 
de syntes på för många ställen.  
 
Relation till producenter och produkten som kanal 
Magnus berättar att Stadium är ett koncept, vilket medför att det finns en grundstomme av 
regler som de skall följa när de utformar en butik. Detta görs enligt Khrinde för att kunderna 
ska känna igen sig oberoende på i vilken butik de befinner sig. Han menar att de kan påverka 
hur det ser ut i butiken men att de har ramar som de måste följa: ett antal produkter måste 
visas, och beroende på hur stor butiken är kan de visas på olika sätt. Vidare förklarar Khrinde 
att det beror på ytans disposition, men att exempelvis skoavdelningen måste vara på ett visst 
sätt. Eftersom inköpen sker centralt så kan de inte påverka inköp av enskilda produkter 
förklarar han, men tillägger att de kan styra sortimentet utifrån hur mycket de köper in av 
produkterna.  

Magnus berättar att producentföretag som Adidas och Nike inte ställer några krav på dem i 
vardagslivet. De kan vid olika kampanjer för exempelvis fotbollsskor köpa en yta för deras 
skor och material, vilket gör att deras produkter får en exklusiv yta. I samband med dessa 
kampanjer kommer även ett flertal skyltar som ska sättas upp i butiken. Han vet inte vad det 
ger i kronor utan förklarar att de mer handlar om att ”skapa förtroende för varumärket på lång 
sikt”. Förutom vid kampanjer så är det lika villkor för alla deras produkter. Han poängterar att 
Stadium idag är för stora för att några företag skall komma och ställa krav på dem. Han 
berättar att ”relationen till producenterna har förändrats”, förr i tiden kunde de komma på 
besök till butikerna och försöka sälja in sina produkter en gång i månaden, något som inte 
sker idag. Magnus förklarar att detta delvis beror på att producenterna inte längre har några 
säljare som reser på det sättet.   
 
Han säger att ”producenterna tänker mer långsiktigt idag”, att de istället för att sälja till dem 
ska leverera produkter till dem, som sedan Stadium säljer åt dem. Numera är det som att de 
”jobbar tillsammans”, båda har kommit till insikten att de ”behöver varandra för att 
överleva” säger han. Magnus förklarar att ”det har blivit mer av ett samarbete mellan 
producenter och återförsäljare”. Förr i tiden var producenternas roll mer att de skulle sälja till 
dem hela tiden, men att det numera är mer av en relation.  Han förklarar att de vill ha så lite 
reaförluster som möjligt och att det ibland kan vara möjligt att skicka tillbaka produkterna 
som de inte har sålt. Enligt Khrinde har samarbetet dem emellan mer utvecklats till en relation 
vilket innebär att de ibland tar halva smällen var. Det blir mer en diskussion mellan dem när 
nya produkter tas in, går leverantören i god för en produkt som sedan inte säljer är de ofta 
villiga att ta tillbaka den. Magnus säger att leverantörerna inte kan sälja produkter om inte 
återförsäljarna säljer samma saker. Detta har bidragit till att det nu blivit mer avtal än tidigare 
och att ”samarbetena är viktiga”.  
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Magnus säger att relationen till producenterna kan ha skurit sig lite när deras egna produkter 
blev så bra att de inskränkte på deras varumärken. Han menar dock att öppenhet mot 
producenter angående sin taktik och strategi brukar göra att det är lugnt, det vore värre om det 
slog ner som ett bombnedslag för dem. Vidare säger Khrinde att de idag har en bra relation till 
alla leverantör, men tror att det varit många duster genom årens lopp. Khrinde anser att de vill 
ha både producenternas och sina egna varumärken, han menar att de inte säljer sina egna 
produkter om de inte också säljer Nikes produkter. De ”behöver de stora producenterna för 
att kunna locka in massan i butiken”, de kan inte bli en butik med enbart egna märken, utan vi 
är ”beroende av producenternas varumärken”. Har de inte varumärkena så har kunden inget 
att jämföra deras egna produkter med säger han.  
 
Khrinde anser att de gärna säljer sina egna varumärken eftersom de har högre marginal på 
dem, men betonar att de måste ha varumärken också. När sortiment tas in i butik är det vanligt 
att ta in mindre volymer på dem än deras egna varumärken, detta för att kunna nischa dem lite 
mer. Hur varorna exponeras i butiken beror lite på hur mycket volym som beställs, de egna 
varumärkena beställs det mer av, vilket naturligt gör att de får mer plats i butiken. Magnus 
säger att ”en del personer dras till stora volymer då de undermedvetet kanske tänker att de 
håller en schysst kvalitet till ett lägre pris”. Khrinde anser dock att det kan finnas en negativ 
aspekt av volymhantering då han säger att ”vissa kunder vill inte ha produkter som är 
producerade i stora mängder”, han menar att man då är en av hundra med just den produkten. 
Han nämner IKEA som exempel på hur en butik kan göra valet åt dig som konsument 
beroende på hur de exponerar sina produkter. Magnus berättar att de egna varumärkena säkert 
har lett till många duster med producenterna genom åren. Deras egna märken har blivit större 
och större där vissa till och med blivit egna varumärken, han nämner Everest som exempel då 
han menar att många kunder inte vet att det är Stadiums eget märke. Det har blivit en exklusiv 
brand vilket gör att Stadium inte väljer att nämna det som ett eget märke längre.  
 
Han säger att deras egna produkter inte skiljer sig mycket i kvalitet från producenternas, 
många tillverkas till och med på samma fabriker. Den allt högre kvaliteten på de egna 
produkterna gör även att de höjt priset på dem en aning då de fått ett starkare varumärke. 
Magnus menar att de skulle kunna höja priset ännu mer på deras egna varor men valt att inte 
göra det, ”vi vill hålla en bra relation med producenterna och deras varumärken” 

Han förklarar att de även rör sig om en moralisk situation, eftersom deras egna produkter går 
genom ett led mindre så tjänar de mer pengar på dem. Skulle de höja priset till varumärkenas 
nivå skulle marginalen bli väldigt hög. Han säger att de inte vill höja priset till samma nivå 
som de kända varumärkena även beror på att det skall finnas en skillnad mellan dem. 

 
Internet 
Magnus menar att det är viktigt med en hemsida, de ser hur många som besöker den och 
märker av i butiken om många varit inne på hemsidan, ”om hemsidan är bra så återkommer 
kunderna till den”.  Han anser att ”den yngre generationen kollar alltid på hemsidan innan de 
gör ett besök i butiken”. Han säger att de inte märkt av något tapp i butiken sedan de började 
med försäljning även på webben, utan hoppas istället att det kommer att tillföra mer till 
butiken. Khrinde förklarar att Stadium inte använder sig av några bloggar eller communities 
men anser att denna form av spontan marknadsföring är viktigt. Han anser att artiklar om 
dem, vad gemene man säger utan att någon har påverkat dem, skapar trovärdighet.”När 
konsumenter skriver till konsumenter blir kommunikationen trovärdigare”. Vidare förklarar 
han att ”olika modebloggar får sina fans, de blir som stjärnor för sina läsare vilket gör att de 
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vill ta efter deras klädstil”. Han poängterar dock att ”Internet och bloggar kan skada 
varumärket snabbt och radikalt, det kan hända över bara en dag”.  
 
Marknadsföring 
Han menar att olika marknadsföringskanaler kan ha olika syften, vilken som är den bästa 
beror på vad det är företag vill komma åt. Vill företaget enbart sälja sina produkter menar han 
att lokalpress med reapriser är den bästa vägen att nå kunderna på. Det skapar 
kundtillströmning och gör att företaget snabbt får tillbaka de investerade pengarna. Att 
annonsera på det viset var det enklaste sättet fram till för 2-3 år sedan då nätet slog igenom. 
Han betonar att annonseringen, på kort sikt, leder till ökad trafik i butiken, men tycker att det 
är svårare att veta vilka långsiktiga fördelar det ger varumärket. Han berättar att Stadium 
börjat göra reklam i TV och är förvånad över att reklamen har ökat försäljningen så pass 
mycket. Magnus säger att de inte ser TV som en försäljningskanal utan mer för att 
”implementera deras varumärke som top-of-mind i kundernas medvetande”. Magnus tycker 
även att ”TV är den bästa marknadsföringskanalen.”  
 
Han menar att de inte riktigt har sponsring utan mer samarbetsavtal med olika småklubbar 
runt om i regionen. Enligt Khrinde är det är viktigt att visa att de befinner sig på gräsrotsnivå 
och ger något tillbaka, ”det är viktigt att ge något till kommunen.” Hela föreningsbiten 
grundar sig på konceptet att alla skall ha lika förutsättningar, vilket gör det viktigt att bidra 
med olika bitar till småklubbarna också säger han. De kan även sponsra större saker som 
evenemang på Stockholms Stadion för att visa att de kan de coola sakerna också. För att åta 
sig ett sponsoruppdrag vill de ha en ”win-win” situation.  
 
Magnus berättar att Stadium hade en konceptstore tillsammans med Nike i Stockholm under 
ett par år, vilket var den första Nike konceptbutiken i Sverige. Butiken sålde så bra att Nike 
valde att ansvara för den själva när avtalet dem emellan gick ut. Han säger att ”de stora 
drakarna alltid är de stora drakarna” och att de lägger mycket pengar på marknadsföring. 
Det blir vanligare med nischbutiker, de vill visa att de har stålarna och styrkan mot andra 
varumärken men ändå kunna tjäna mycket pengar förklarar han.  Vidare menar Magnus att det 
är lite av en myt att en konceptstore behöver vara dyr. Han ser butikerna mer som 
komplement till vanliga butiker. Han berättar att de i Stadiums fall har en konceptbutik i Åre, 
vilket gör att de blir trovärdigare då de kan sälja skidor på samma plats som de ska användas. 
Han berättar att de inte säljer så mycket i butiken när det inte är säsong, utan att den då mer 
ses som en marknadsföringskanal på lokal ort. Ligger butiken på ”fel” ställe kanske det enbart 
är en försäljningsbutik, medan om placeringen är strategisk kan den även fungera som en 
marknadsföringsknal menar han.  
 
Enligt Magnus är det bra att anordna event för att få träffa den stora massan och kanske sälja 
lite prylar. Han tycker att ”event ger trovärdighet till ett företag”.  
 
 
Kund/Beteende/målgrupp 
Magnus berättar att Stadium har en målgrupp på personer som är i den mentala åldern 18-35 
år och att deras största konsument är kvinnor i 35-års ålder med barn. Enligt Khrinde har ”det 
har blivit svårare att nå ut till sin målgrupp”.  De försöker att nå sin målgrupp genom deras 
kundklubb säger han. Magnus förklarar att det finns så mycket reklam nu, vilket gör att det 
behövs något unikt för att nå ut till kunderna.  
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Han berättar att konkurrenter och kollegor annonserar på liknande sätt, vilket gör att det för 
konsumenterna kan vara svårt att se vilka som marknadsför sig. Stadium har annonserat 
mycket i dagspress men tagit det lugnt med det den senaste tiden för att försöka nå ett lite mer 
unikt läge. Han berättar att de har tagit inspiration från livsmedelsbranschen i 
marknadsföringen genom att använda sig av helsidor i tidningar. Magnus berättar att ”kunden 
idag är illojal”, den går ofta till olika butiker fast butikerna har samma produkter och 
liknande priser. Han säger att heta nischprylar måste hitta till vissa nischbutiker.  
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Intervju med Samuel Stålros 2009-05-05  

Bakgrund om personen.  
Han heter Samuel Stålros och är 29 år gammal. Han hade arbetat inom klädbranschen i 5-6 år 
när han kände att han kom till en punkt då det inte längre var ett stimulerande arbete att enbart 
stå i butik. Han menar att det går bra som ung, men när man är äldre inser man att det inte är 
så coolt längre. Han har tidigare arbetat på Carlings och förklarar att det var oerhört 
sifferbaserat, hela tiden fanns tanken om vad de tjänar pengar på. Han tröttnade på det 
oerhörda siffertänkandet och sökte något mer kreativt jobb, därför skapade han ett eget 
klädmärke, Somewear.  
 
Varumärke 
Stålros tycker att det är viktigt att ha ett starkt varumärke men anser att ”det är ännu viktigare 
att de som jobbar med varumärket är starka”. Han tycker att starka relationer är en av 
nyckelfaktorerna bakom framgång då han säger att ”alla framgångar kommer genom bra 
relationer” Han säger att det viktigaste inte är att tjäna pengar utan att få betalt i vänner, 
vilket är vad dem vill ha. Samuel tror att det kan ses igenom på varumärket om de enbart 
arbetar för att tjäna pengar, han menar att det är viktigt att visa att de har jävligt skoj när de 
arbetar. Vidare förklarar Stålros att det är viktigt att ha roligt men ändå kunna skapa, han 
menar att man inte ska festa för att man saknar något, utan för att skapa något och bli glad. 
Samuel berättar att det är viktigt för ett varumärke att veta när de kan expandera och när de 
måste avvakta. Många företag som lyckas producera t-shirts som säljer börjar snabbt 
producera byxor osv., vilket gör att märket kan tappa i själ och trovärdighet eftersom det bara 
vill tjäna pengar menar han. Han tror att de stora märkena kommer att bli ännu större och att 
de små kommer att försvinna mer och mer eftersom det är svårt för dem att bevara 
konkurrenskraften i märket. Vidare menar Samuel att det viktigaste med varumärket är att 
kunna hålla det som det lovar att förmedla. Stålros berättar även att det går att skilja på två 
aspekter av ett varumärke hos ett företag, antingen så skapar vi varumärket eller så skapar 
varumärket oss. ”Vi är Somewear, Somewear är inte oss, vi skapar varumärket, varumärket 
skapar inte oss”. Han tycker att så är fallet med många märken, att det skapas en image av 
företaget som sedan personer försöker leva upp till och inte kan hålla, istället för att förmedla 
ut sin egen bild av företaget genom sig själv vilket gör det lättare att hålla. Han avslutar 
diskussionen om varumärken genom att säga att ett märke inte blir starkare än dess svagaste 
länk.  
  
Marknadsföringskanaler 
Samuel tror inte att TV är ett speciellt bra media för kläder, men säger ”att marknadsföra ett 
koncept fungerar bra i TV.  Han menar att bilden oftast svischar förbi för snabbt vilket gör att 
folk inte hinner uppfatta kläderna ordentligt. Stålros menar att det är viktigare att synas på 
olika internetsidor och hävdar även att tidningar är bra reklam. Att använda sig av internet 
eller olika tidningar innebär att folk själva kan välja hur länge de vill kolla på annonsen eller 
reklamen. Radions reklamförmåga uttrycker han på följande sätt: ”många hör på radio, men 
inte många lyssnar” och förkastar den helt. Samuel tycker att radio och TV inte fungerar 
speciellt bra inom hans bransch men betonar att det för varumärkesbyggande och koncept 
säkert är bra kanaler.  
 
Samuel förklarar att om man vill ha en egen butik idag måste man antingen ha mycket pengar 
eller en jävligt bra butik. Samuel säger ”att använda sig av en konceptstore är en bra idé för 
att främja kreativiteten, och kan även hjälpa ett företag för att bygga upp sin image” 
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Stålros anser dock att det kan vara svårt att använda sig av en konceptstore och att de flesta 
butiker nästan alltid måste ta in något externt märke. Det är först när man har stora order som 
man kan specialisera sig på saker ingen annan har, eller får ta in. Att använda sig av olika 
konceptstores gör att det fortfarande finns en ”cred” till märket samtidigt som de tjänar stora 
pengar menar han. Vidare tycker han att det är tråkigt med massproduktion och att det gör det 
svårt att behålla fokus på märket. Samuel anser att det är bättre att använda sig av samarbeten 
för att göra ett märke starkare.  Han säger att de själva använder sig av ett forum med DJ:s 
som uttrycker glädje när de spelar, samtidigt som de bär deras kläder. Han tycker inte att det 
är sponsring i den sanna bemärkelsen. Genom att låta DJ:s bära deras varumärke får de 
mycket uppmärksamhet eftersom de hänger i trendiga sällskap och att det är coolt att vara DJ 
idag. Genom att DJ:s anses coola, menar han att de skapar en viss attityd till deras märke. Han 
tycker även att det skulle vara en bra idé att använda sig av en DJ i en konceptstore eftersom 
det gör att folk får känna på den kreativa biten hos företaget, och inte bara se några plagg som 
hänger på väggen.  Stålros tycker att det är viktigt att spela rätt musik i butikerna där 
Somewear säljs.”Trivs kunden med musiken kanske de stannar längre än vad de planerade 
och köper något”. Samuel förklarar att det är viktigt att engagera kunderna, genom att 
använda sig av aktiva personer i butiken kan det hjälpa kunderna att förstå dem bättre. Han 
nämner ett exempel som han tror skulle fungera bra i en konceptstore, att använda sig av 
tecknare i butiken.  
 
Event 
”Event är den bästa marknadsföringskanalen för producenter inom klädessektorn” 
 
Stålros tycker att event är bra eftersom man därigenom kan förmedla känslan som man har 
inom sig. Denna kanal förespråkar han som ”den bästa marknadsföringskanal för producenter 
inom klädessektorn”. Han säger att en tillställning är viktig för att ge folk en specifik känsla 
för märket och att den går att kombinera med musik, gemenskap och glädje. Han erkänner 
dock att det är jobbigt med alla fester och evenemang emellanåt, vilket gör att det inte går att 
arbeta med event hela tiden, men tillägger att det i dagsläget går bra. Samuel säger att ”det är 
ingen nödvändighet att ringa runt till olika medier och berätta om vilka events som vi ska 
hålla”, eftersom tidningsvärlden idag är så pass bra på att själva ta reda på olika saker som 
kommer att ske. Han tror att det kan vara viktigt för ett nystartat företag att skaffa mycket PR 
och anser att det inte är fel att kontakta media inför ett event, men anser att det är ett kvitto på 
att något görs rätt om de kommer utan förhandsinformation. ”Är media på plats kan det 
innebära gratis reklam då folk läser om eventet och ser bilder i tidningen” menar han.  
 
Internet och sociala medier 
Stålros tycker att ”det är viktigt att engagera sig i de sociala medierna”, hålla sig uppdaterad 
och försöka hänga med i de olika trenderna. Han tycker att Internet har eskalerat något oerhört 
och menar att ”det är viktigt att haka på tåget även om man inte förstår vad alla saker 
innebär”. Samuel säger att deras företag har börjat använda sig av bloggar, men enbart som 
reklam och menar att det är viktigt att visa vad du producerar.  Vidare anser Samuel att 
”bloggar är ett av de snabbast växande forumen och då gäller det för företag att hoppa på 
tåget”. Han säger att tjejer är snabbare på trender och att det främst är de som läser bloggar, 
killarna kommer senare. Enligt Samuel har ”bloggen har en större makt än vanliga annonser i 
tidningar eftersom de är lättare att nischa sig inom dem”. 
 
Samuel berättar även att ”Facebook är en community som det går att göra väldigt mycket 
gratisreklam på” Han säger att de skapat en egen virtuell person som bär deras varumärke 
och att de taggar alla personer som har deras t-shirts på sig med deras namn. Samuel fortsätter 
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med att säga att det finns en rad olika nätverk och grupper inom Facebook som det går att 
använda sig av, men han anser att de är svårare att arbeta med. Det han tycker är negativt med 
att använda communities är avundsjukan som de ibland blir påminda av, det kan i och för sig 
vara ett positivt problem, men det kan även innebära att folk förväntar sig något häftigare än 
vad de kan leverera. Samuel berättar att det oftast inte är produkten i sig som är det erotiska, 
utan inramningen med hela paketet. Marknadsföring via Facebook och andra liknande 
communities är inte oseriös menar han.  
 
Kund/Beteende/målgrupp 
Han anser att deras marknadsföring via Internet och olika glada forum så som nattklubbar, 
festivaler och event passar deras målgrupp som är 15-30 år. Att annonsera och göra reklam 
via någon medial kanal som TV eller radio tror han inte ger något konkret, utan det skulle mer 
vara för att ge dem själva självbekräftelse. Enligt Stålros så ändra trender hela tiden, ”det som 
är modernt idag kan vara helt ute om bara ett par dagar”. Han nämner Stureplan som 
exempel där det idag är helt okej att gå in på olika nattklubbar i enbart t-shirt. Han avslutar 
vårt samtal med att säga att han tycker att den bästa marknadsföringskanalen ett 
producentföretag kan ha är sig själva.  
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Intervju med Johan Bergström 2009-05-08 

 
Berätta lite kort om dig själv och vad du arbetar med 
Han heter Johan Bergström och är 28 år gammal. Johan berättar att han arbetar som teknisk 
chef och har huvudansvaret för det mesta av Allers verksamhet i Sverige.  Blogg.se är en 
tjänst som ingår i Allers verksamhet vilken Johan även är delägare i. Han beskriver blogg.se 
som en tjänst där personer kan skriva vad de tycker och tänker på.  
 
Marknadsföringskanaler:  
Han säger att massmarknadsföring har andra förutsättningar än de sociala medierna på grund 
av att det är så filtrerat. ”Kunden har ofta inte lika lång tid att läsa annonsen och få se 
varumärket som inom de sociala medierna”. Han menar att det via Internet kan bli en dialog 
eller diskussion som de andra medierna inte klarar av. Johan säger att ”det är svårt att 
förkasta TV”, eftersom det fungerar och förklarar att det är svårt att säga om företaget skall 
annonsera mer inom de sociala medierna, ”det beror helt på vilken produkt det gäller”.  

Event:  
Johan förklarar att det är ganska vanligt med kampanjer på Internet. Han beskriver dem som 
små event eftersom de har en tidsfrist och ett ämne som gör att de ringar in en viss målgrupp. 
Enligt honom ”fungerar korta kampanjer ganska bra”. Han säger även att ”events är jättebra 
för att få med en målgrupp som intresserar sig för just det arrangemanget”. Vidare förklarar 
han att det är vanligt med tävlingar och olika former av interaktioner på internet men att ”det 
är betydligt dyrare att bygga en sådan kampanj eller event än att ha en egen blogg” 
 
Internet och sociala medier, varumärke.  
Enligt Johan så är Internet ett effektivt media, han förklarar det är ”extremt kraftfullt” men 
även att det ”kan vara som ett stort ånglok vilket gör att det blir för mycket”. Han säger att 
”Internet bara handlar om kommunikation”, att det har utvecklats från att läsa tidningar till 
att interagera med andra, att Internet nu är helt platt och att det oftast går att skriva till 
varandra. Han menar att kommunikationen förenklas och förenklas men inte kommer att sluta 
utvecklas. Johan säger även att allt från bloggar till msn, microbloggar och Facebook är ett 
fenomen i sig.   
 
Han berättar att bloggar och sociala medier skrämmer företag eftersom företag i regel har 
”väldigt liten aning om hur de skall agera”. Bergström tycker att det är förståligt att många 
företag inte vet hur de skall agera mot dessa medier. Företagen vet att det skrivs och sägs 
mycket om dem i de sociala medierna men vet inte riktigt hur de skall uppträda. Han säger att 
företagens rädsla delvis beror på att de inte har några mätvärden att interagera med, samt att 
deras varumärke exponeras i en värld där de inte har full kontroll. Johan säger att många 
bolag haft en PR-byrå som sagt att de skall hålla sig borta från dessa kanaler eftersom de inte 
visste hur de skulle kunna använda sig av dem för att tjäna pengar. Han menar att det har lett 
till att många håller sig från dessa då de inte vet hur integrationen med ska genomföras. 
Bergström menar att ”många företag har i regel en frånkopplad dialog med sina kunder” och 
att PR-byråer är nyckeln för att de skall interagera med sina kunder genom de sociala 
medierna, eftersom de är PR byråerna som har kunskapen ”företagen måste lära sig att agera 
med de sociala medierna” och får acceptera att de numera är andra spelregler som gäller. Han 
berättar att många företag är livrädda för vad deras anställda skall skriva om företaget i olika 
bloggar och därför valt att anta passivitet. Han förklarar vidare att företag är rädda för att visa 
sina ”dolda sidor”, ”de går inte att gömma information i bloggar” säger han och menar vidare 
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att det är bättre att acceptera att det finns en transparens istället för att ignorera dem. Johan 
anser att istället för att försöka ”köpa” en missnöjd kund så är det bättre att någon på företaget 
ger sin version och förklarar händelsen till dem i bloggen. Han tror att det är vanligt att 
företag kollar olika bloggar och vad de skriver om. Johan berättar att ”företag ofta vill köpa 
en trygg zon”, där en person inte kommer att skriva något farligt. Han anser att det oftast är 
mindre intressant eftersom det når ut till en mindre målgrupp. Han beskriver bloggsfären som 
en lång svans, de etablerade bloggarna är i början av svansen där besökarna är vana att läsa 
om olika varumärken och delta i tävlingar. Då det enbart är 5-10% av bloggarna som får mest 
uppmärksamhet finns det 90 % kvar. Han säger att blogg.se har ”120 tusen inlägg om dagen”, 
vilket gör att dessa 5-10% enbart ”utgör en droppe i havet”.  
 
Bergström förklarar att deras fokus inte är företagsbloggar men märker att de uppkommit ett 
stort intresse för att använda sig av en. Deras sida blogg.se har 1,75 miljoner besökare i 
veckan, vilket är mer än Expressens sida. Han säger att det är intressant att arbeta med ett så 
stort media och att alla påverkas av varumärkesexponeringen. Johan säger att användningen 
av bloggar har gått från att enbart ”visa sig” till att verkligen blogga om det dem kan och 
arbetar med. Han säger att ”personer skall blogga om det som de är bäst på, jobbar du på 
Nike, blogga om deras varumärke, prata om deras främsta produkter och skapa en dialog 
med läsarna”. 
 
Johan tycker att det är svårt att svara på trovärdigheten i en blogg då det ofta är kopplat till 
etik och moral. Bergström säger att ”det är en manipulerad form av kommunikation som på 
kort sikt kan bringa pengar till företaget” men att det på lång sikt inte gagnar företags 
varumärke att inte kommunicera ärligt. Han berättar att de är väldigt svårt att vinna tillbaka 
trovärdighet om de en gång har tappat den. Oftast beror trovärdigheten på vilken relation 
människor har till personen som skriver. Han berättar ändå att trovärdighet finns eftersom de 
är vanliga människor som skriver med likadana tangentbord som oss. Enligt Bergström gör 
det att vi kan relatera till personerna mer än om Zlatan står i en Nikereklam och pratar om 
sina skor. På många sidor så kan du ta del av vad både vänner och experter anser, alla kan 
påverka dina åsikter vilket även det får vägas in under trovärdighet.  
 
Enligt Johan finns det flera mekanismer för att locka in personer på bloggar, han nämner att 
många skriver upp sig på så kallade bloggnätverk. Han säger att de inte behöver vara ”word of 
mouth” för att personer skall uppmärksamma bloggar utan att de kan ske mekaniskt genom en 
funktion som uppdaterar flera saker på en gång såsom Facebook och deras blogg. Bergström 
berättar att ”det är oftast ganska lätt att locka in nya personer på bloggen men svårare att 
hålla kvar dem”, det gäller att planera hur den skall lanseras för att få kontinuerliga besökare 
på bloggen. Han menar även att budskapet på sidan måste vara intressant och relevant.  
 
Johan menar att ”det har blivit lite av en hype bland företag att alltid ha interaktion med 
kunden”. Han säger att det ibland kan bli för mycket för användaren som kanske bara surfar 
in på en hemsida för att kolla information om en telefon, och inte vill delta i några tävlingar 
etc.  Han säger att många ”företag måste fundera på om de behöver integrera med kunderna”. 
”Ifall de vill integrera så måste de ha ett syfte med interaktionen och inte göra den för att de 
måste”. Han berättar att ”det är viktigt kunna definiera sin målgrupp för att kunna göra en 
smidig interaktion”. Har företaget kunder som vill döda tid skall det vara mycket ploj och lek 
på sidan, men är de där för att läsa av tågtiderna skall de leverera dem snabbt och inte ha 
massa saker runt om.  
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Johan anser att det är en stor skillnad mellan olika sociala medier då de har olika syften. En 
blogg har en skribent med många läsare, där du sitter i mitten och har många personer runt 
omkring dig som kan kommentera det du skriver. Facebook är mer en ”hålla koll” plattform 
med plattare struktur, där ingen säger att du måste vara med, utan används mer för att hålla sig 
uppdaterad om diverse saker. Microbloggar (Twitter etc.) anser han är en kombination av 
båda med en helt platt struktur. Denna struktur uppmuntrar till att generera så mycket material 
som möjligt vilket skapar mycket brus.  

Kund/Beteende/målgrupp 
Johan berättar att 90 % av deras besökare är tjejer, och att fokusen ligger på dem i åldern 16-
24 år. Han förklarar att 92 % av alla tjejer i den åldern är inne på deras sida varje vecka, vilket 
gör att de når ut väldigt brett. Han menar att mycket information skapar mycket brus vilket 
gör att dialoger helt kan försvinna. Bergström förklarar vidare att Internet betyder mer brus 
eftersom de är fler som kan nå ut, vilket gör att det blir mer konkurrens. Det är fler människor 
online än i butik vilket gör att företagen kan nischa sig mer 
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Intervju med Reine Barkered 2009-05-05  

 
Bakgrund om personen:  
Reine berättar att han är 27 år gammal och har åkt skidor hela sitt liv. Han berättar, inte utan 
stolthet i rösten, att han varit sponsrad i 5 år och att hans sponsorer är Helly Hansen, 
Dynastar, Spyoptic, Level Gloves och Encore Clothing.  
 
 
Marknadsföring:  
Han tycker att en TV-reklam betraktas som väldigt seriös och når ut till väldigt många 
personer, vilket gör att den får anses vara en bra och tillförlitlig kanal. Reine kommer direkt in 
på sponsring, då han menar att personer som är sponsrade ofta är kända, vilket gör att de 
förekommer i olika tv-inslag. När en sponsrad person är med i TV, så exponerar de sina 
sponsorers varumärken, vilket gör att de blir starkare menar Barkered. Han berättar att 
sponsrade personer ofta är med i olika tv-commercials och bygger därmed upp statusen på de 
varumärken som sponsrar dem. ”Att synas i dessa medier exponerar varumärket” förklarar 
han. Då sponsrade personer syns mycket i tv-inslag, men även i olika medier anser han att den 
”bästa marknadsföringskanalen är tv”.  
 
Han berättar att han från början var väldigt skeptisk till sponsring som en bra 
marknadsföringskanal, men har mer och mer börjat inse dess fördelar. Reine förklarar att 
många producentföretag sätter in helsidor i tidningen till ”en stor summa pengar som når ut 
till många människor”, men skulle han vinna en tävling, så kan han komma på förstasidan på 
samma tidning gratis. Vilket medför ”gratis reklam”.  Detta gör att de varumärkena han bär 
exponeras flitigt. Vidare förklarar Barkered att sponsring kan bli en billig reklam för 
producenterna istället för att behöva köpa helsidor.  
 
Han berättar även att en person som är riktigt bra, omtyckt och har en bra image ”kan fungera 
som en idol för vissa personer”, en typ av spokeperson. Det kan göra att många personer vill 
använda samma produkter som han själv kör på, vilket ökar försäljningsvolymerna. Reine 
menar att sponsring måste vara en bra marknadsföringskanal då det i många fall är en ganska 
billig kanal för företagen. Han menar även att sponsring måste vara bra för företagen eftersom 
det pågått i så många år.   
 
Sponsring: 
Reine förklarar att det är väldigt svårt att hålla sig på den nivån han gör utan sponsorer, det är 
en väldigt viktig del för honom. Han berättar att den största hjälpen han får är att de fixar rätt 
kontakter till honom för olika resor och tävlingar han medverkar i. ”Det bästa med 
sponsorerna är kontaktnätet de fixar åt mig” säger han och avslöjar även att han får olika 
klumpsummor av sponsorerna varje år. Han förklarar att det hela tiden pågår förhandlingar 
med olika sponsorer om kontraktet skall förnyas, uppdateras eller avslutas och medger att det 
kan ligga lite rävspel bakom. Reine säger att han inte har några konflikter mellan sina 
sponsorer, men tror att det är ganska vanligt att det kan bli problem mellan dem. Vidare 
berättar han att personer i början av sina karriärer själva behöver fixa sponsorer då de är 
relativt okända, men när det går bättre och bättre för dem så kommer sponsorer att kontakta de 
personer de vill sponsra istället för att personen skall behöva jaga dem. Att vara sponsrad 
innebär att företagen har olika former av motkrav på personen, vilka är väldigt olika beroende 
på vilken sponsorn är, och i vilken omfattning de sponsrar förklarar han. Reine säger att 
”vissa företag vill att jag skall uppnå en viss image eftersom de sponsrar mig som individ”, 
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och då han är en ambassadör för deras märken är det viktigt att följa vissa riktlinjer. Han 
förklarar att en av hans viktigaste uppgifter är att” framhäva varumärket när media är på 
plats”. Han förklarar däremot, något överraskande, att de inte har några krav på att han 
behöver vinna tävlingar, utan mer att han riskerar att få sin sponsring upphävd i förväg om 
han är helt inaktiv.  Han förklarar dock att det ibland kan vara svårt att behålla sponsorer 
eftersom det gäller att visa att man är aktiv och vill vara en ambassadör för märket, att visa att 
man är ambitiös är viktigare än att komma bra till i olika tävlingar menar han. Reine säger att 
han inte varit med tillräckligt länge för att uttala sig om det har skett någon radikal förändring 
inom sponsringen, men berättar att det blivit lite svårare sedan finanskrisen eskalerat. Att 
skaffa sponsorer i dagens ekonomiska läge tror han är svårt då många företag blivit väldigt 
försiktiga med sina pengar jämfört med för några år sedan.  
 
Barkered säger att han bär sponsorernas kläder för att ”det är sköna och jag gillar grejerna”, 
han menar att det inte skulle kunna gå att ha en sponsor om ”jag inte gillar märket och kan stå 
för deras värderingar”. Reine förklarar att det säkert förekommer personer som sponsras som 
enbart gör det för pengarnas skull och inte bryr sig om vad de innebär att bära deras 
produkter. Han betonar att det skiljer sig mycket beroende på vilken bransch personen blir 
sponsrad inom men anser att det inom skidbranschen är ”mycket viktigt med rätt produkter 
eftersom det går ut över prestationen annars”. Han tror att folk väljer sponsorer efter ungefär 
samma preferenser som han själv har, att kläderna är bekväma, funktionella och inte ser för 
jävliga ut. Barkered förklarar att han bär kläderna privat också, men att det oftast inte är något 
krav att göra det, men han ser ingen anledning att köpa några kläder när han får allt gratis. Ett 
måste är att bära deras produkter när något foto skall tas eller en film spelas in.  
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Intervju med Markus Kinnander & Jenny Karlsson 2009-05-07 

Berätta lite kort om er själva och vad ni jobbar med. 
Jenny berättar att hon arbetar som marknadsassistent och är en av två personer som arbetar 
med marknadsföring på Guldfågeln. Hon har arbetat på Guldfågeln i sex år, innan dess har 
hon erhållit en examen i marknadsföring. Markus har arbetat på Guldfågeln i fem år och hans 
arbete innefattar logistik och produktion. 
 
Varumärke 
Jenny förklarar att varumärket alltid varit väldigt viktigt, hon tror att det kommer bli ännu 
viktigare i framtiden eftersom det kommer in mer produkter på marknaden. Många av dessa 
nya produkter kopierar dessutom varandra, vilket gör det viktigt att varumärket kan särskilja 
produkterna säger hon. Markus säger att ”marknaden har blivit mer internationell” då det 
tillkommit ett flertal nya aktörer. Jenny fortsätter med att säga att ett starkt varumärke är 
viktigt för att folk skall veta vad de skall leta efter. Hon säger att marknadsföringen blir allt 
viktigare för företagen i takt med att konkurrensen ökar.  
 

Relation till återförsäljare och produkten som kanal.  
Jenny säger att relationen till grossisten är viktig eftersom det är dem som måste köpa in deras 
produkter i första läget, innan den hamnar hos återförsäljaren. Hon berättar att de åker ut och 
bokar in kampanjer med dem. Jenny säger även att de anställer folk som marknadsför deras 
produkt och ser till att den ligger på rätt plats i butiken. Hon förklarar att butiker i olika grad 
låter dem göra som de vill, medan vissa inte tillåter att säljare besöker butiken alls. Hon säger 
att många butiker baserar sina beslut på riktlinjer de fått från deras huvudkontor, då de är hårt 
styrda ovanifrån kan butikerna inte fatta så många egna beslut. Jenny förklarar att det inte går 
att köpa specifika platser i butiken, utan att de i samband med olika kampanjer kan få lite 
extra exponering. Jenny förklarar att producenter får ”göra mindre och mindre reklam i 
butiken”, skyltarna de får använda sig av blir mindre och mindre och i vissa falla får det inte 
använda några överhuvudtaget. För att marknadsföra sig i butik, berättar hon, får de ibland 
tillgång till olika smakstånd där de kan demonstrera sina produkter.  
 
Jenny tror att butikerna kommer att bli mer internetinriktade. Markus berättar om ett chip som 
håller på att utvecklas och kommer att finnas på produkterna i framtiden. Chipet kommer göra 
att ugnen känner av när produkten är klar, men kan även känna av annan information som 
exempelvis när den slaktades. Han tror att livsmedelsbranschen kommer att vara först ut med 
denna tekniska utveckling.  
 
Markus säger att konsumenter inte är medvetna om att de kan påverka vad som finns i butiken 
men menar att det sker en röstning på produkter när de registreras, eftersom de visar vilka 
som säljer bäst. Han tillägger att det är kunden som bestämmer om det i framtiden kommer att 
produceras organiska produkter och om det skall vara lokala varor eller inte baserat på vilka 
köp de gör.  
 
Jenny säger att ”förpackningen till en produkt är jätteviktigt”. Markus förklarar att det är 
viktigt att integrera olika avdelningar inom företaget när förpackningen skall produceras då 
det gäller att förpackningen, förutom att det är snygg design, även är funktionell och lätt kan 
transporteras.  
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Marknadsföringskanaler 
Jenny säger att Guldfågeln mestadels arbetar med direktreklam men även använder sig av 
olika annonseringar via vecko- och månadstidningar. Hon förklarar att de inte har haft budget 
för att annonsera i TV tidigare eftersom kostnaden är hög, men att de förra året började 
genomföra lite reklam. Jenny tycker att direktmarknadsföringen är den bästa kanalen att 
marknadsföra sig i för dem, då det är den mest nödvändiga. ”Direktmarknadsföring är den 
bästa och mest nödvändiga kanalen för oss” Hon anser att de tryckta reklambladen som 
kommer från Maxi, Citygross etc. är väldig viktiga för dem. ”Många grossister ville ta bort 
direktreklamen eftersom de tyckte att det var en omodern marknadsföringskanal” men var 
efter ett tag tvungna att ta tillbaka den. Hon säger att direktreklam är väldigt originellt för 
Sverige och berättar att det inte finns i övriga Europa på samma sätt. Hon märker ingen 
skillnad eller ser en tendens till att DR kommer att försvinna däremot tror hon att fler butiker 
kommer börja använda sig av olika utkörningstjänster istället.  
 
Hon säger att de inte har använt sig speciellt mycket av radioreklam, utan att det i samband 
med olika evenemang som skördefesten och Victoriadagen kan pumpa ut lite lokal 
radioreklam för att locka till sig besökare. Hon anser att radioreklam inte är speciellt effektivt 
i sig utan att det behöver kombineras med andra medier för att belysa budskapet. 
”radioreklam i sig är inte speciellt effektivt” Genom att köra radioreklam efter exempelvis en 
TV-reklam så kan det förstärka budskapet och gör att de är kvar längre i folks medvetande. 
Jenny säger att folk alltid lyssnar på radio, den är exempelvis nästan alltid på när vi går in i en 
butik. Hon säger att det är ett bra komplement till andra medier.  
 
Jenny berättar att de inte har någon konceptstore, hon tror inte det fungerar så bra med 
livsmedel utan att det är mycket vanligare inom klädesbranschen.  
 
Jenny säger att de använder sponsring väldigt sporadiskt, enbart till lite olika sport- och 
idrottsevenemang. Hon säger att ”sponsring kan vara viktigt att göra lokalt för att få bra stöd 
av kommunen”, ge något tillbaka till dem. Markus berättar att de delar ut cykelhjälmar till alla 
nya elever i årskurs 1.  
 
Jenny tycker att en spokesperson kan innebära både för- och nackdelar för ett företag. Hon 
säger att det kan vara en fördel att bli förknippade med en känd person men risken finns att 
konsumenter inte vet vilka som ligger bakom. Hon förklarar att det kan bli negativt om de 
använder sig av en kock och konsumenterna tror att det är hans produkt och inte uppfattar att 
han för ett producentföretags talan.  
 
Internet & Sociala medier 
Jenny säger att hemsidan är mycket viktig, inom deras bransch är folk som tokiga på att få tag 
i olika recept och kan inte få nog av dem. Det är en kanal som hela tiden ökar. Hon säger att 
”det är viktigt att ha en uppdaterad hemsida och att det hela tiden händer nya saker på den” 
så att kunderna ser att de händer något i företaget. Jenny berättar även att de inte använder sig 
av någon social media såsom bloggar eller diskussionsforum för att marknadsföra sig. 
 
De skickar ut nyhetsbrev till personer som någon gång varit inne på sidan och tävlat för att 
försöka locka tillbaka dem dit. Hon säger att förändringar sker konstant men att det inte varit 
några radikala ändringar. Bloggar etc. har gjort att det blivit en stor skillnad men tendenser 
hon ser tendenser till att dessa börjats trappas av.  
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Event 
Jenny tycker att event är jätteintressant men att det inte är något de använder sig av. Hon 
menar att företagsevent nästan har försvunnit helt, och att det är event till konsument som 
gäller. Hon menar att det blir en väldigt hög kostnad per kundkontakt att genomföra event 
samt att event inte riktigt passar i deras bransch. Markus säger att det kan vara känsligt för 
producerande företag, speciellt inom livsmedel, att genomföra event som öppet hus.  
 
 
Kund/Beteende/målgrupp 
Jenny säger att de har en målgrupp, men att de inte delar in den i ålder utan livsstil. ”Vi vill nå 
ut till människor som söker bekvämliga lösningar på sina dagliga måltidbehov”. De vill även 
nå ut till personer som har god smak, vilka de försöker nå med en stor variation av produkter 
och att hela tiden komma med innovationer. Markus berättar att de nästan har 300 olika 
produkter.  
 
Jenny säger att människor tycker att kyckling är bra mat och att de lever sunt när de äter den. 
Hon menar att barnfamiljer äter mycket kyckling. Hon anser att ”reklam behöver anpassas” 
till personerna de försöker att nå med produkterna. Jenny säger att de försöker anpassa sin 
reklam så att de når familjerna genom exempelvis tv-reklam i pausen på Idol men även genom 
att annonsera i tidningar som Amelia och Allt om mat. Eftersom det främst är kvinnor som 
handlar så riktar de sina annonser mer till kvinnliga tidningar.  
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Högskolan i Kalmar 

 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning inom 
naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, informatik, pedagogik och 
metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt 
arbete.  

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin ekologi, 
automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom de flesta av Högskolans 
ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt 
att anta studenter i forskarutbildning och examinera doktorer inom ämnesområdet 
naturvetenskap. 

 
Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 
391 82  Kalmar, 

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  
www.bbs.hik.se 

 

 

 


