
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Kandidatuppsats 10 poäng    
VT 2006 
 
 
 
 

 
Åhléns 

Ett hus – tusen images? 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Robert Radon                                   Handledare: Maria Frostling-Henningsson 
 Mikael Stålberg                   Bo Lennstrand
  



Företagsekonomiska Institutionen   Robert Radon 
Stockholms Universitet  Mikael Stålberg 
VT 2006 
 

 2

Abstract  
 

 

Syftet med uppsatsen är att studera om det uppstår ett gap mellan ett företags identitet/profil 

och konsumenternas image av företaget vid differentierandet av endast en butik ur mängden. 

Detta arbete är i huvudsak byggt på en fallstudie som fokuserat på fallet Åhléns.  

 

Forskningsrapporten har genomförts genom en analys av företagets identitet och eftersträvade 

profil samt en sammanställning av den insamlade empirin. Den insamlade empirin består av 

konsumentintervjuer som genomförts med en kvalitativ ansats. Respondenterna har delats in i 

två grupper, de som huvudsakligen handlar på Åhléns City butik samt de som handlar på 

övriga Åhléns butiker. Dessa har sedan jämförts för att fastställa om ett eventuellt gap uppstår 

och i så fall hur det ser ut. Till detta har vetenskapliga teorier av David A Aaker, Kevin Lane 

Keller och Olof Holm används.  

 

Slutsatsen av arbetet blev att delar av de värden som Åhléns vill föra ut stämde överens med 

båda konsumentgruppernas bild av företaget, medan andra stämde mindre överens. Sedan 

fanns det även områden där konsumentgrupperna var oeniga. Utifrån detta kunde vi 

konstatera att företaget lyckats förmedla vissa av de värderingarna de önskat, vilket gett en 

generellt positiv bild av företaget som på så vis tilltalar de flesta demografiska grupperna. 

 

 

 



Företagsekonomiska Institutionen   Robert Radon 
Stockholms Universitet  Mikael Stålberg 
VT 2006 
 

 3

Innehållsförteckning  
 
 
1.0 INLEDNING.................................................................................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 4 
1.2 PROBLEMDISKUSSION.................................................................................................................................... 5 
1.3 PROBLEMFORMULERING................................................................................................................................ 8 
1.4 SYFTE............................................................................................................................................................ 8 
1.5 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................................... 9 

1.5.1 Teoretiska avgränsningar.................................................................................................................... 9 
1.5.2 Empiriska avgränsningar .................................................................................................................... 9 

2.0 METOD ......................................................................................................................................................... 10 
2.1 VAL AV VETENSKAPLIGT SYNSÄTT.............................................................................................................. 10 
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................ 11 
2.4 VAL AV ANSATS .......................................................................................................................................... 11 
2.5 PERSONLIGA SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER ........................................................................................ 12 
2.6 FORSKNINGSSTRATEGI ................................................................................................................................ 13 
2.7 METODKRITIK ............................................................................................................................................. 14 
2.8 KÄLLKRITIK ................................................................................................................................................ 15 

3.0 TEORI............................................................................................................................................................ 16 
3.1 VARUMÄRKESIDENTITET............................................................................................................................. 16 

3.1.1 Aakers identitetsmodell...................................................................................................................... 17 
3.2 KONSUMENTIMAGE ..................................................................................................................................... 22 

3.2.1 Kellers Dimensions of Brand Knowledge ......................................................................................... 23 
3.3 JÄMFÖRELSETEORI ...................................................................................................................................... 28 

3.3.1 Holms Identitet-Profil-Imagemodell ................................................................................................. 28 
4.0 ANALYS ........................................................................................................................................................ 31 

4.1 ÅHLÉNS VARUMÄRKESIDENTITET ............................................................................................................... 31 
4.1.1 Varumärket som Produkt .................................................................................................................. 31 
4.1.2 Varumärket som Organisation .......................................................................................................... 33 
4.1.3 Varumärket som Person .................................................................................................................... 34 
4.1.4 Varumärket som Symbol ................................................................................................................... 36 
4.1.5 Identitetsstrukturen............................................................................................................................ 36 

4.2 ÅHLÉNS KONSUMENTIMAGE........................................................................................................................ 37 
4.2.1 Brand Awareness ............................................................................................................................... 38 
4.2.2 Brand Image ...................................................................................................................................... 39 

4.3 ÅHLÉNS IDENTITET, IMAGE OCH PROFIL ..................................................................................................... 44 
4.3.1 Åhléns centrala teman ....................................................................................................................... 44 
4.3.2 Jämförelse .......................................................................................................................................... 46 
4.3.3 Gapanalys........................................................................................................................................... 48 

5.0 SLUTSATS .................................................................................................................................................... 50 
6.0 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ........................................................................................... 51 
7.0 KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 52 
8.0 MODELL- OCH FIGURFÖRTECKNING................................................................................................ 54 
9.0 APPENDIX.................................................................................................................................................... 55 
 



Företagsekonomiska Institutionen   Robert Radon 
Stockholms Universitet  Mikael Stålberg 
VT 2006 
 

 4

1.0 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
Ett starkt varumärke är ofta ett företags mest värdefulla tillgång. Världens kanske starkaste 

varumärke, Coca-Cola, värderas till cirka 700 miljarder kronor.1 Melin menar att intresset för 

värdet som ligger i varumärken idag är större än någonsin. Vidare menar han att det finns en 

generell förskjutning från intresset för företags materiella tillgångar till de immateriella 

tillgångarna. Debra och O’Cass konstaterar i artikeln Brand Associations- Looking through 

the eye of the beholder2 att i och med att begreppet varumärkestillgång blir allt viktigare inom 

företagande och marknadsföring ökar utbudet av litteratur kring branding i största allmänhet.  

 

För ett företag innebär varumärket att vissa beslut kan fattas baserat på trender, information 

från marknadsundersökningar, interaktion med konsumenterna och hur dessas 

imageuppfattning ser ut och förändras.3 Varumärket ger möjlighet för företaget att signalera 

en kvalitetsnivå och att fylla en produkt med unika associationer, utöver andra möjligheter 

som bland annat att det ger juridiska och ekonomiska fördelar.4 I takt med den snabba 

tekniska utvecklingen utgör ett starkt och stabilt varumärke ett mer beständigt 

konkurrensmedel än de rent produktrelaterade attributen.5 

 

Aaker ser ett stort värde i att själva begreppet varumärke och varumärkesidentitet inte blir för 

smalt men huvudrubriceringarna i hans definition är kärnvärdet, vad företaget står för, hur det 

vill bli uppfattat och vilka personlighetsdrag det vill sända ut, dvs. den profilering som 

företaget sänder ut. I Aakers teori faller dock profileringen in under varumärkets identitet 6 

Begreppet image handlar för Aaker om hur företaget och varumärket upplevs men fokusen 

ligger på företagets personlighet och då i synnerhet hur företaget kan anpassa sin personlighet. 

                                                 
1 Melin, F. Varumärket som Värdeskapare ur Identitet - om Varumärken, Tecken och Symboler, Raster Förlag, 
2002, Sid. 109 
2 Debra, G, O’Cass, A, Brand Associations - Looking Through the Eye of the Beholder, Qualitative Market 
Research - An International Journal, Volume 5, Number 2, 2000, Sid. 97  
3 Finn, A, Louviere, J, Shopping Centre Image - Consideration, and Choice; Anchor Store Contribution,  Journal 
of Business Research, Volume 35, 1996, Sid. 241 
4 Keller, K. Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, 1998, Sid. 148 ff 
5 Melin, F. Varumärket som Värdeskapare ur Identitet - om Varumärken, Tecken och Symboler, Raster Förlag, 
2002, Sid. 109 
6 Aaker, D. Building Strong Brands, The Free Press, 1996, Sid. 67 ff 
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Personligheten blir ett medel som kan anpassas för bland annat differentiering på marknaden 

och ingår på så sätt i den utökade identiteten och hur den kommuniceras.7 

 

Keller talar om en uppsättning element som tillsammans blir till varumärkets identitet och där 

elementen påverkar konsumentens medvetande och imageuppfattning. De element han 

nämner är sådant som identifierar och differentierar ett varumärke, t.ex. varumärkesnamn, 

logo, symbol, slogan och förpackning.8 Profilering används inte som begrepp utan Keller talar 

om ”Designing Marketing Programs to Build Brand Equity”, dvs.  marknadsföringsstrategier 

gällande produkter, prissättning och kanalval för att bygga upp varumärkestillgången. 

Intresset ligger i hur man optimalt designar marknadsföringsprogram för att bygga 

varumärkesvärde.9  

 

1.2 Problemdiskussion 
Debra och O’Cass menar att den sanna innebörden av ett varumärke endast kan bli tydligt då 

den även studeras genom betraktarens, dvs. konsumentens, ögon och att det är denna bild som 

i sin tur bestämmer hur lyckad en marknadssatsning blir. Denna kunskap poängteras även av 

Aaker;  
”Den kanske viktigaste tillgången för att effektivisera ett företags aktiviteter på marknaden är 
den kunskap om varumärket som formats i konsumenters medvetande utifrån de tidigare 
aktiviteterna.”.10  

Keller har i sin tur listat de viktiga funktioner som ett varumärke fyller för en konsument bl.a. 

så som möjligheten att identifiera produkter, riskreduktion, kvalitetsgaranti, och varumärkets 

värdelöfte och symboliska attribut. Det skapade mervärde för konsumenten som finns i 

varumärket delas av Melin, på ett liknande sätt, upp i varumärket som informationsbärare, 

katalysator, garant, riskreducerare eller imageskapare. Konsumentens behov tillsammans med 

imagevärdet är det som bestämmer till vilken butik han bestämmer sig för att gå.  

 

Imagebegreppet beskrivs av Keller som varumärkesassociationerna i konsumenternas minne 

och de noder som håller information om vad ett varumärke betyder för dem. 

”Brand image can be defined as perceptions about a brand as reflected by the brand 
associations held in consumer memory. Brand associations are the other informational 

                                                 
7 Keller, K. Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, 1998, Sid. 148 ff 
8 Ibid, Sid. 166-167 
9 Ibid, Sid. 176 
10 Keller, K. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing 
Vol. 57, January 1993, Sid. 2 
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nodes linked to the brand node in memory and contain the meaning of the brand for 
consumers.”11 

Enligt Holm definieras företagets identitet som dess ”fakticitet och dess självbild”, profilen 

utgörs av ”bilden så som företaget önskar bli sett och uppfattat” och imagen är ”omvärldens 

bild av företaget”.12  

 

Melin menar dock att endast ett fåtal företag kan redogöra för vad det egna varumärket i 

grunden står för och som gör det unikt. Keller poängterar vidare att ju mer konsekventa 

identitetens element är desto mer sammanhållet blir identiteten.13Att studera innehållet i ett 

företags varumärke är alltså av stor vikt för såväl konsumenter som för företaget självt.14 

Frågor om samband mellan identitet, profil och image blir av avgörande betydelse för 

företagets förhållande till marknaden, för relationen mellan marknaden och utbudet och för 

trovärdigheten i agerandet.15 

 

Åhléns 

Under 1990-talet påbörjade Åhléns en omvandling av sin verksamhet med målsättningen att 

bli en ”modern detaljhandelskedja i hög internationell klass”. Verksamheten är numera 

koncentrerad till fyra affärsområden: Mode, Skönhet, Hem och Media. Enligt Åhléns själva 

möts deras kunder idag av en ”ny företagsprofil som markeras av den nya Åhléns-logotypen”. 

 

Åhléns har sju butiker i Stockholms innerstad med olika profiler. Butikerna Åhléns 

Fältöversten och Åhléns Gallerian är endast inriktade på affärsområdet heminredning. De 

övriga butikerna Åhléns Fridhemsplan, Skanstull, Odenplan och Östermalmstorg har en 

bredare profil som täcker upp de flesta av affärsområdena. Huvudsakligen säljs i dessa butiker 

Åhléns egna märken inom mode och hem och få andra märken finns representerade. 

 

Åhléns City är ett modernt varuhus i 6 våningar centralt beläget på Drottninggatan vid Sergels 

torg. I varuhuset finns bland annat det internationella livsstilkonceptet MUJI som säljer 

kvalitetsprodukter för hem, arbete, avkoppling och fritid.  

                                                 
11 Keller, K. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing 
Vol. 57, January 1993, Sid. 3 
12 Holm, O. Strategisk Marknadskommunikation – Teorier och Metoder, Liber Ekonomi, 2004, Sid. 73 
13 Keller, K. Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, 1998, Sid. 166-167 
14 Ibid 
15 Holm, O. Strategisk Marknadskommunikation – Teorier och Metoder, Liber Ekonomi, 2004, Sid. 73 
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MUJIs rena designutryck och ungdomliga profil förstärker Åhléns Citys ställning som ett 
nyskapande varuhus av internationell klass 16 

säger Joakim Forsell, varuhusdirektör för Åhléns City i Stockholm och Göteborg. 

 

Klädavdelningarna erbjuder, förutom Åhléns egna märken, ett stort antal trendmärken med 

högre priser än Åhléns märke. Dessa vänder sig till en yngre och mycket stilkänslig 

konsumentgrupp. På plan 4 ligger lyxiga Stockholm Day Spa som erbjuder ett rikt utbud av 

behandlingar och kurer för att ”lämna storstadshetsen för en stund”. 

 

En artikel i Dagens Handel beskriver hur förändringsarbetet planerades. ”Susanne Rosberg 

började sitt arbete som modechef med att undersöka hur Åhléns kunder köper kläder och hur 

de vill handla. Svaret var entydigt – kunderna vill köpa sina kläder på NK, men gör inköpen 

på H & M. Slutsatsen blev att det fanns utrymme för Åhléns som modekedja. Varumärket Å 

byggdes upp, och ett antal andra varumärken togs in i sortimentet.”17 
– Vi kommer aldrig att lägga oss i premiumsegmentet. Poängen är att vi idag fyller ett gap 
mellan lågpris och exklusivt. Åhléns ska fylla utrymmet mellan det kortsiktiga lågprisköpet och 
det dyraste märkesköpet.” 18 

 

Det verkar bedrivas mycket forskning där fokus ligger på mätning och tolkning av 

konsumentbaserat varumärkesvärde, studier av konsumentimage och varierande texter skrivs 

om själva imagebegreppet. Vi har även hittat mycket litteratur som täcker in begreppen 

identitet, profil och image med förslag på samband och definitioner med diverse modeller för 

att beskriva innehållen i dessa begrepp.  

 

Denna studie blir ett försök att föra samman begreppen i en fallstudie på varumärket Åhléns 

med fokus på det eventuella gap som kan existera mellan avsikterna och konsumenternas 

uppfattning, ett område vi anser givande och intressant utifrån såväl konsument- som 

marknadsföringsperspektiv. Kellers modeller söker belysa detta ämne och då främst ur ett 

konsumentperspektiv. Grace och O’Cass menar, i sin studie av varumärkesassociationer, att 

det saknas bredd i de empiriska undersökningar som bedrivits utifrån, i deras fall, Kellers 

modell över imagetolkning.19 

                                                 
16 www.ahlens.se 
17 Forne, D. Modet att följa modet, Dagens Handel, 2004-08-30 
18 Ibid 
19 Debra, G, O’Cass, A, Brand Associations - Looking Through the Eye of the Beholder, Qualitative Market 
Research - An International Journal, Volume 5, Number 2, 2000, Sid. 98 
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Idag erbjuder Åhléns i Stockholms innerstad tre koncept bestående av två butiker inriktade på 

heminredning, fyra butiker med ett bredare alldagligt sortiment samt Åhléns City som 

specificerar sig på trendvaror och lyx. Detta identifieras som en skild profilering vilket kan ge 

konsumenterna olika uppfattningar om vad Åhléns har för varumärkesidentitet beroende på 

vilken butik de befinner sig i. 

 

Kongruensteorier menar att konsumenter alltid försöker sätta samman olika sorters 

information och skapa sammanhang.20 Ett exempel kan vara Hennes och Mauritz satsning på 

Karl Lagerfelds kläddesign. Informationen om vad varumärket representerar kan skilja sig 

från konsumentens uppfattning. Även om de båda beståndsdelarna för sig uppfattas som 

negative eller positiva kan det, om de inte samspelar, få negativa konsekvenser.21 

 

Denna eventuellt skilja profilering av Åhléns butiker med olika utbud och butiksimage väcker 

frågan om vad effekten blir på konsumenternas uppfattning om varumärket Åhléns. Ett mer 

komplext varumärke kan bli svårare att kommunicera och det kan bli mer komplicerat att 

behålla och sända ut en gemensam varumärkesidentitet menar bland annat Aaker. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur kan det skapas ett gap mellan den identiteten ett företag har, den profileringen de önskar 

sända ut och den imagen som uppfattas av deras konsumenter? Hur skiljer sig 

konsumenternas uppfattning om ett varumärke beroende på om de huvudsakligen handlar i en 

endast differentierad butik, i någon av de andra icke-differentierade butikerna eller i alla. Vad 

består i så fall detta eventuella gap av? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna forskningsrapport är att studera på vilket sätt det kan föreligga skillnader i 

uppfattningen av ett varumärke mellan konsumenter som handlar på en differentierad butik 

och de konsumenter som handlar i någon av de andra övriga butikerna i fallet Åhléns, samt att 

                                                 
20 Grewal et al, The Effects of Store Name, Brand Name and Price Discounts on Consumers’ Evaluations and 
Purchase Intentions, Journal of Retailing, Volume 74, Number 3, Sid. 333 
21 Ibid 
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sedan jämföra detta med en tolkning av företagets profilering. Undersökningen genomförs ur 

ett företags- och ett konsumentperspektiv. 

 

1.5 Avgränsningar 

 
1.5.1 Teoretiska avgränsningar 

Studien har genomförts i tre delar ur ett företags- och ett konsumentperspektiv. Vi har i 

undersökningen använt oss av vår tolkning av Åhléns identitet, med hjälp av Aakers 

identitetsmodell, utifrån skrivet material från företaget.  Intervjumaterialet har tolkats genom 

Kellers modell över konsumentbaserat varumärkesvärde och slutligen har det eventuellt 

förekommande gapet analyserats med hjälp av Holms cirkelmodell över identitet, profil och 

image. Detta teoretiska val har gjorts då forskningens fokus varken legat på en utredning av 

själva identitets- eller imagebegreppet utan på att studera relationen mellan de två begreppen i 

fallet Åhléns. Ett bredare teoretiskt ramverk skulle möjligen vara nödvändigt om studien på 

ett mer djuplodande sätt ämnade analysera antingen Åhléns identitet eller Åhléns image men 

detta val har visat sig fullt tillräckligt i detta fall. En större bredd på teorier har istället använts 

för att identifiera problematiken och för att presentera bakgrunden till frågeställningen. 

 

1.5.2 Empiriska avgränsningar 

Undersökningen har gjorts på Åhléns Citybutiken och på de fyra andra stockholmsbutikerna 

Skanstull, Odenplan, Östermalmstorg och Fridhemsplan. Detta för att Åhléns City har en 

profil som skiljer sig från de övriga butikerna och därmed utgör ett intressant 

undersökningsobjekt och de fyra andra för att de tillsammans representerar Åhléns mer 

allmänna koncept. Resultaten kan komma att variera beroende på utifrån vilka butiker 

respondenterna plockas men syftet har varit att undersöka om det föreligger skillnader i 

uppfattad image mellan Citybutiken och de andra butikerna. 

 

Respondenterna i intervjuerna har varit kvinnor mellan 26 och 40 år. Åhléns kunder enligt 

deras företagsinformation är ”män och kvinnor som är evigt unga i sinnet”. Däremot finns 

mycket lite marknadsföring riktad mot män och det har konstaterats att 80 % av deras kunder 

är kvinnor vilket gör att vi har valt ut kvinnor till intervjuerna. (Mer information om 

kundgrupper finns i identitetsanalysen). 
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2.0 Metod 
 

 

2.1 Val av vetenskapligt synsätt 
För att beakta det fenomen vi valt att studera från rätt vinkel måste man först avgöra vilken 

den rätta vinkeln är. Vi har valt att inte studera detta utifrån ett positivistiskt synsätt då 

positivismen bygger på naturvetenskapen. Naturvetenskapen i sin tur strävar efter att utforma 

generella lagar för fysiska fenomen och denna metod har positivismen övertagit vid studier av 

sociala fenomen. Detta lämpar sig inte för vår studie då vi istället valt att, i enlighet med 

hermeneutiken, tolka och söka skapa en förståelse.  

 

Hermeneutiken motsätter sig positivismens ideal om generella regler och anser istället att 

forskarens uppgift är att utifrån en given text söka finna den mening författaren haft vid 

skrivandet. Detta överensstämmer väl med vårt syfte att utifrån offentligt tillgängligt material 

identifiera företaget Åhléns identitet. Denna identitet är något som är unikt för varje företag, 

då ett företag är uppbyggt av unika människor och profilerar sig på ett för företaget specifikt 

sätt. På så vis blir det omöjligt att stifta regler och lagar på positivistiskt manér. Detta 

illustreras bäst genom Ingeman Arbnor och Björn Bjerkes beskrivning att ”Hermeneutiker 

hävdar att det är en avgörande skillnad mellan att förklara naturen och förstå (tolka) 

kulturen.”.22 

 

Då positivismen utgår ifrån att alltid vara opartisk och objektiv i sin forskning innebär detta 

ett hinder i vår forskning då den bygger på olika personers subjektiva åsikter. I och med detta 

måste vårt arbete ta hänsyn till subjektivitet, vilket ligger som en grundsten i hermeneutiken, 

och ser till båda sidor för denna förståelse då avsändaren ger sin bild av verkligheten som 

sedan tas emot av mottagaren som också besitter en alldeles egen uppfattning om hur världen 

ser ut. Med det i åtanke är målet att tolka dessa subjektiviteter och ställa dem mot varandra. 

 

                                                 
22 Arbnor, I., Bjerke, B., Företagsekonomisk Metodlära, Studentlitteratur, 1994, Sid. 62 
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2.3 Tillvägagångssätt 
En forskningsrapport kan genomföras på olika sätt där de två främsta metoder för hur 

forskaren ska gå tillväga är deduktion och induktion. Utöver dessa två finns även en tredje 

metod vid namn abduktion. Dessa beskrivs kort här nedan.  

 

Deduktion 

Den deduktiva teorin bygger på ett förhållningssätt där forskaren utifrån givet teoretiskt 

material samt allmänna principer härleder en eller flera hypoteser. Dessa ska sedan prövas 

empiriskt och antingen bekräftas eller förkastas. I efterhand sker även eventuella korrigeringar 

av teorin. 

 

Induktion  

Den induktiva teorin bygger, till skillnad från den deduktiva, på ett omvänt scenario där 

forskaren utgår ifrån den empiriska insamlingen vid teoribildning. Detta görs genom studier 

av flertalet individuella fall som ska ligga till grund för generella slutsatser, det vill säga en 

allmän princip eller teori. 

 

Abduktion 

Abduktion är ett tredje tillvägagångssätt som genererats utifrån de två tidigare beskrivna 

ansatserna. Abduktion innebär att man kontinuerligt växlar mellan deduktion och induktion i 

forskningen.23 

 

2.4 Val av ansats 
I vår forskning har vi utgått från teorier när vi skapat oss en uppfattning om vårt 

forskningsområde och sedan har vi samlat in empiri som byggts på dessa teorier. Vidare har 

vi sammanställt de iakttagelser vi fått från den empiriska studien och gjort en jämförelse. Vi 

har således gått från teori till empiri och slutligen resultat, vilket innebär att vi antagit en 

deduktiv ansats. 

 

                                                 
23 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, 2001, Sid. 20 ff 
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2.5 Personliga semistrukturerade intervjuer 
Målet för kvalitativa intervjuer är inte att människorna, texterna eller företeelserna som väljs 

ut nödvändigtvis ska vara representativa eller typiska enheter. Metodvalet intervju grundas på 

att målet är att söka mer detaljerad information från ett mindre antal människor. Intervjuer är 

lämpliga då forskningen ämnar undersöka exempelvis data baserad på emotioner, erfarenheter 

och känslor.24 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en ”färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras”.25 Dock är man öppen för att frågornas ordningsföljd 

kan komma att ändras under intervjuns gång.  

 

Viktigt med ostrukturerade eller semistrukturerade metoder är att försöka bevara 

respondentens egen framställning av objektet av intresse och att inte för tydligt försöka styra 

dem mot särskilda aspekter genom att exempelvis presentera egna imagedimensioner.26 

Frågemallen utformas för att fånga in respondentens översiktliga bild av varumärket. Ett 

vanligt förfarande gällande djupintervjuer är att arbetet fortsätter till dess att konvergens har 

uppnåtts, dvs. att man inte på förhand bestämmer antal intervjuer utan slutar då ingen ny 

information fås från ännu en intervju.27  

 

Intervjudialogen leddes främst av respondenten. Frågorna formulerades så allmänt som 

möjligt, och användes endast då behov att styra respondenten uppstod, för att på så sätt få 

fram vilka områden som var viktiga för respondenten själv. De inledande ämnena bestämda 

av intervjuaren rörde generellt konsumtionsmönster och en bild av respondenten som 

konsument försökte etableras. De upplystes endast om att intervjun handlade om konsumtion i 

allmänhet och Åhléns i synnerhet men ingen information om vad specifikt som undersöktes. 

På detta sätt tilläts respondenten själv styra samtalet och tvingas inte ta ställning till frågor 

som inte intresserar denne. Respondenterna uppmuntrades att berätta ”allt” de kände för 

varumärket, och informerades att ingen information var oviktig. De tilläts även prata om 

familj eller bekanta under intervjun då dessa projektiva metoder har visat sig värdefulla 
                                                 
24 Denscombe, M. Forskningshandboken, ,Studentlitteratur, 2000, Sid. 132 
25 Ibid, Sid. 135 
26 Chowdhury, J., Reardon, J., Srivastava, R. Alternative Modes of Measuring Store Image - An Empirical 
Assessment of Structured versus Unstructured Measures,  Journal of Theory and Practice, Spring 1998, Sid. 72 
27 Debra, G, O’Cass, A, Brand Associations - Looking Through the Eye of the Beholder, Qualitative Market 
Research - An International Journal, Volume 5, Number 2, 2000, Sid. 98 
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gällande just formulering av underliggande motivationsfaktorer, tankar, attityder och känslor 

rörande ett ämne.28 

 

Probing innebär att intervjuaren söker tränga djupare in i ämne av speciellt intresse genom 

generellt ställda, uppmuntrande följfrågor29. Vi försökte på detta sätt få utvecklat de ämnen vi 

ansåg mest givande för vår undersökning utan att trycka på. 

 

Vi genomförde sju intervjuer innan vi uppfattade att konvergens var uppnådd. Intervjuerna 

genomfördes under inspelning och anteckningar togs samtidigt för att tydligare markera de 

områden där extra intresse förelåg. De pågick mellan 25 och 60 minuter och en ämnesmall 

användes för att påminna intervjuarna om viktiga aspekter men i vissa fall frångicks denna 

mall då respondentens egna intressen till större utsträckning tilltälts styra intervjun. En kortare 

inledande intervju genomfördes för att etablera bakgrundsfakta samt att fastställa 

respondenten med någorlunda jämna intervaller handlade på någon Åhlénsbutik i Stockholms 

innerstad. Fyra av våra respondenter handlade huvudsakligen på citybutiken och tre 

huvudsakligen på de övriga stockholmsbutikerna. Den yngsta respondenten var 26 år och den 

äldsta var 40 och samtliga bodde i stockholmsområdet. 

 

2.6 Forskningsstrategi 
Fallet Åhléns har valts för denna studie då begreppen identitet, profil och image blir mer 

intressanta då butikerna har så olika inriktning och därför blir mer givande att undersöka. De 

skilda inriktningarna gör att Åhléns kan ses som extra intressant jämfört med andra liknande 

butikskedjor i Stockholmsregionen. Valet av Åhléns Citybutiken som studieobjekt förklaras 

av att butiksurvalet gjorts enligt principen att de speciella enheterna utgör, i sin egenskap som 

extrema eller ovanliga, möjlighet att insamla data med maximal variation.30  dvs. Åhléns  

Citybutiken sticker ut ur mängden av stockholmsbutiker och erbjuder därför större 

sannolikhet att variera från resultaten från de fyra andra mer generella butikerna.  

 

Denscombe visar på följande kriterier för fallstudier:31 

                                                 
28 Malhotra, N., Birks, D. Marketing Research - An Applied Approach, Prentice Hall, 2006, Sid. 186 
29 Malhotra, N., Birks, D. Marketing Research - An Applied Approach, Prentice Hall, 2006, Sid. 180 
30 Denscombe, M. Forskningshandboken, ,Studentlitteratur, 2000, Sid. 36 
31 Ibid, Sid. 41 
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En undersökningsenhet 

Undersökningen utgörs endast av fallet Åhléns och är inte tänkt att användas i någon 

vidare mening för andra företag även om vissa generella liknande drag möjligen kan 

spåras i andra liknande situationer. 

Studier på djupet 

Valet av fallstudie som metod ger möjligheten att studera detta enskilda fall mer 

detaljerat än vid exempelvis en surveyundersökning. 

Relationer och processer i fokus 

Målet har varit att få en helhetsbild av det komplexa i situationen. Genom de 

djupgående intervjuerna ges möjlighet att försöka förklara varför respondenterna 

tycker som de gör. 

Naturlig miljö 

Detta innebär att man ser fallet Åhléns och dess identitet som en pågående ”process” 

som kommer att fortsätta även efter denna studie. 

Flera källor och flera metoder 

Begreppen studeras utifrån två angreppsvinklar; både från avsändaren av identiteten 

och från mottagarens tolkade image. 

 

2.7 Metodkritik 
Största kritiken mot fallstudien som forskningsstrategi gäller trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat.32 

 

Personliga intervjuer kan kritiseras för att det kan vara svårt att uppnå objektivitet i 

intervjuandet. Data kan vara unik för den specifika kontexten och för de specifika individer 

som deltar. Vidare agerar inte alltid folk som de säger samt finns risk att respondenterna kan 

komma att hämmas av det konstlade i intervjusituationen.33 

 

Vi har även i vår empiri och analys hållit oss inom ramarna för våra tre valda modeller. Detta 

kan ses som en begränsande faktor men syftet har varit att skapa en heltäckande bild av 

problematiken kring eventuella gap inom identitets-, image- och profilapparaten. Vi anser att 

                                                 
32 Denscombe, M. Forskningshandboken, ,Studentlitteratur, 2000, Sid. 53 
33 Ibid, Sid. 162 
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våra teorier har täckt in de delar av materialet som vi har behövt för att kunna bidra med en 

värdefull analys. 

 

2.8 Källkritik 
Våra tre huvudteorier är breda, accepterade och väl etablerade. Ett mer nyanserat resultat 

kunde ha kommit av ett bredare teoretiskt ramverk eller med mer specialiserade eller 

detaljinriktade teorier i analysarbetet men då vår forskning ämnade undersöka gapet 

avgränsades ramverket till de tre huvudteorierna.  Kritik kan riktas mot detta val då 

undersökningen kan uppfattas som väl styrd av de tre stora teorierna men trots att vi har valt 

att låta teorierna rama in vår analys har vi influerats av mycket material sekundärt. 

 

En större bredd på primärmaterial från företaget själva kan vara önskvärt, som exempelvis 

intervjuer med marknadsavdelning eller reklambyrå. Detta då vår analys av företagets 

identitet skulle ges större trovärdighet. Vi anser dock att de källor vi utgått ifrån täcker in det 

informationsbehov vi kände nödvändigt för att göra en meningsfull identitetsanalys. 

 

Vidare kunde mer sekundärmaterial inhämtats i form av exempelvis Åhléns egna 

imageundersökningar eller konsumentattitydsundersökningar. Den största delen av detta 

arbete genomfördes dock inför Åhléns omdaning under 90-talet, varpå vi känner att resultatet 

från dessa föga skulle gynna vår undersöknings syfte. 
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3.0 Teori 
 

 

Detta kapitels syfte är att redogöra för de teorier som bäst lämpar sig för denna studie. Bland 

teorierna ingår för att studera identiteten David Aakers identitetsmodell, för konsumentens 

värdering av varumärket Kevin Kellers modell över konsumentbaserat varumärkesvärde samt 

för den jämförande analysen Olof Holms Identitet-Profil-Imagemodell. 

 

Vi har i vår empiri och vår analys hållit oss inom ramarna och begränsningarna hos de tre 

valda teorierna. De tre teorier valts ut just för att vi anser att de väl täcker in de faktorer vi 

ämnar undersöka och således anser vi att vi i vår empiri och analys har kommit till ett givande 

och talande resultat genom kombinationen av de tre 

kollektivt heltäckande teorierna.  

 

För att förtydliga förhållandet mellan de olika 

begreppen presenteras figur 3.1 där den vänstra 

cirkeln representerar det Aaker beskriver som 

varumärkets Identitet medan Holm delar upp den i 

Identitet och profil. Den högra cirkeln är de 

emellertid överens om och den visualiserar företagets 

image som ligger hos konsumenterna.  
 

3.1 Varumärkesidentitet  
Aakers identitetsmodell har 

valts då den fungerar väl för att 

tolka Åhléns identitetsbas 

utifrån vilken imagebegreppen 

senare skall jämföras. 

Profilering ingår i Aakers 

identitetsmodell och vi har 

huvudsakligen använt modellen 

för att tolka den bild som 

Image
Identitet
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Figur 3.1: Teoriförhållande
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Åhléns skickar ut genom sitt skriftliga material i form av pressmaterial, medlemstidningen, 

artiklar och hemsida med årsredovisningar. 

 

3.1.1 Aakers identitetsmodell 

När Aaker definierar varumärkesidentitet talar han om en, för varje varumärke, unik 

sammansättning associationer som innehavaren av varumärket söker att antingen bygga eller 

bevara. De associationer som företaget eftersträvar, ska representera vad varumärket står för i 

form av ett värdelöfte till konsumenterna från företaget.34 

 

För att illustrera detta återges Varumärkesidentitetssystemmodellen, där nyckelbegreppen är 

kärnvarumärkesidentitet, den utvidgade kärnvarumärkesidentiteten och värdelöftet.   

 

För att redogöra för varumärkesidentitet fullt ut tar Aaker upp de fyra perspektiven med de 

tolv sammanhängande dimensionerna. Dessa är till för att ge innehavaren möjligheten att 

föreställa sig sitt varumärke med hjälp av ett eller flera av dessa perspektiv, dvs. att studera 

varumärket som en produkt, en organisation, en person eller en symbol för att ge ägaren 

chansen klargöra och berika varumärkesidentiteten.  

 

Nedan följer en redogörelse för dessa fyra perspektiv samt dess tolv dimensioner. 

 

Varumärket som Produkt 

Produktomfång 

Med vilka produkter associeras ett specifikt varumärke? I dagsläget associeras exempelvis 

Nokia främst till mobiltelefoner och Electrolux med vitvaror. Detta då deras mål är att skapa 

en stark koppling till deras specifika produktgrupp. Syftet med detta är inte att, i fallet Nokia, 

produktgruppen mobiltelefoner dyker upp när varumärket Nokia nämns utan att konsumenten 

i ”köpprocessen” av en mobiltelefon associerar till Nokia. I dessa fall kan dominanta 

varumärken skapas, vilka då blir de enda som associeras till en viss produktgrupp.  

 

                                                 
34 Uggla, H. Organisation av Varumärken, Liber, 2001, Sid. 85 
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Produktattribut  

Produktattribut kan vid köp eller användande erbjuda både funktionella samt emotionella 

fördelar för konsumenterna. En produktrelaterad fördel kan skapa ett värdelöfte genom att 

erbjuda något extra, något utöver det vanliga, eller något bättre. Till exempel erbjuder Volvo 

Personvagnar något extra i och med värdelöftet att företaget inte endast erbjuder en lyxbil 

utan en säker lyxbil. Vidare erbjuder en majoritet av dagens banker något bättre genom deras 

Internettjänster vilka ger konsumenten möjligheten att utföra bankärenden, vid tillfällen som 

passar dem själva, bekvämt i sitt eget hem.  

 

Kvalitet/värde 

Kvalitet är ett produktrelaterat attribut av sådan betydelse att det bör betraktas separat från de 

övriga attributen. På konkurrenskraftiga marknader förutsätter ett specifikt pris en given nivå 

av kvalitet, där ett högre pris i regel erbjuder högre kvalitet och vice versa.  

Värde är relaterat till kvalitet då det behandlar prisnivån, till exempel eftersträvar 

kosmetikaföretaget L´Oréal att skapa värde genom att erbjuda högsta möjliga kvalitet på sina 

produkter till rimliga priser.  

 

Hur man använder  

Vissa varumärken söker bli den dominerande aktören vid en specifik användning, vilket 

medför att konkurrenterna måste arbeta runt detta. 

 

Användare 

Varumärkesbyggare har möjligheten att bygga en identitet kring en önskad konsument, som i 

fallet Fjällräven där företaget valt att positionera sig som ett varumärke för en aktiv människa 

med ett intresse för friluftslivet. En sådan positionering efter användarens karaktäristika kan 

bidra till att skapa en stark varumärkespersonlighet.  

 

Ursprungsland 

En företagare kan välja att associera sitt varumärke till ett land eller en specifik region för att 

skapa trovärdighet. Till exempel associerar flertalet urmakare sina klockor till Schweiz som 

har en lång tradition av att erbjuda en enastående kvalitet på just urverk.  
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Varumärket som Organisation 

Att se varumärket som en organisation fokuserar på attribut som berör själva organisationen 

mer än den specifika produkten. Att skapa positiva associationer som kvalitet eller 

miljömedvetande byggs upp av företagets anställda genom hela organisationen och inte enbart 

i enstaka produkter.  

 

Vissa attribut som exempelvis kvalitet eller innovation kan ses som både produkt- och 

organisationsattribut. Detta beroende på kontexten vari attributen är baserade på designen 

eller användningen av en specifik produkt och då ses som produktrelaterade attribut, eller om 

de är baserade på till exempel företagets värderingar och kan då vara organisationsattribut. 

Detta är dock ofta en gråzon då det i vissa fall är en kombination av dessa två.  

 

Organisationsattribut har även mer motståndskraft mot konkurrenter än vad enstaka 

produktattribut har, detta då det är lättare att kopiera en produkt än ett företag med dess 

värderingar och attityder. Till exempel kan en konkurrent visa på att de har en skrivare som 

arbetar snabbare än en från Hewlett-Packard men de kommer att stöta på stora svårigheter om 

de vill visa sig mer innovativa som organisation. Organisationsattribut bidrar dessutom till ett 

värdelöfte där associationer som miljötänkande eller service gör det svårt för konkurrenter att 

attackera ett företags trovärdighet.  

 

Varumärket som Person 

Att bygga ett starkt varumärke utifrån ”Varumärket-som-Personperspektivet” erbjuder en 

mycket rikare och mer intressant identitet än att basera varumärkesidentiteten på olika 

attribut. Precis som en person kan ett varumärke uppfattas utifrån dennes egenskaper så som 

ålder och kön, men även efter personliga egenskaper och på så vis uppfattas som kompetent, 

allmänt imponerande, trovärdig eller rolig. En sådan varumärkespersonlighet kan skapa ett 

starkare varumärke genom att det byggs upp en kontakt mellan konsumenten och varumärket 

som gör det möjligt för användare att uttrycka sin egen identitet. Till exempel kan en Porsche 

tänkas som någon ung och sportig med känsla för teknik. 
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Varumärket som Symbol 

Med en stark symbol kan varumärket bli mer igenkännligt samt lättare att komma ihåg. Hur 

en sådan symbol bör se ut varierar stort men nämns i figur 3 i första hand som en visuell bild, 

en metafor eller varumärkeshärkomsten.  

 

Visuella symboler kan vara lätta att komma ihåg samt vara väldigt värdefulla, till exempel kan  

Ica-symbolen omedelbart erbjuda starka associationer till kvalitet och låga priser efter att 

dessa kopplingar till företaget byggs upp med tiden. Symboler får en större mening om de 

även innehar en metafor. Symbolen representerar då till exempel att funktionell eller 

emotionell fördel. En sådan metafor kan se ut på olika sätt, till exempel. en stor idrottsstjärna 

som samarbetar med kända sportmärken så som Nike eller Adidas för att visa att de bästa 

inom en idrott använder just deras produkter.  

 

Identitetsstrukturen 

Enligt Aakers tolkning av sin modell ”Varumärkesidentitetssystem” består varumärkes-

identiteten av en kärnidentitet och en utvidgad identitet. Dessa beskrivs på följande sätt: 

 

Kärnidentiteten  

Kärnidentiteten går ner på djupet och representerar 

varumärkets själ och tidlösa mening. Den innehåller 

de associationer som är mest troliga att följa med 

när varumärket ger sig in på nya marknader. Som i 

fallet Volvo där den starkaste associationen är en 

säker kvalitetsbil. Dessa associationer ska 

tillsammans med kärnidentiteten bygga den grund i 

ett starkt varumärke som har mest motståndskraft 

mot förändringar. Förändringar som kan påverka 

den utvidgade identiteten bör inte förmå påverka 

kärnidentiteten.  

 

Många varumärkesbyggare arbetar efter att föra en nära relation mellan organisationen och 

dess värderingar och varumärket. Genom att bygga upp rätt företagsvärderingar kan 
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varumärkesidentiteten nästan helt forma sig själv, men behöver likväl delar som ger den värde 

och gör den unik.  

 

Den utvidgade identiteten 

Den utvidgade identiteten består av delar som ger varumärket en helhet. Den innehåller 

detaljer som hjälper till att ge en bild av vad varumärket står för, detta då kärnidentiteten 

oftast inte innehåller alla de detaljer som krävs till en varumärkesidentitet. Dessa detaljer får 

varumärkesbyggaren möjlighet att presentera genom just den utvidgade identiteten som i sin 

tur fulländar en helhet av varumärkesidentiteten.  

 

En stor utvidgad identitet har potential att bygga ett starkare varumärke än en liten utvidgad 

identitet. För de varumärken med större utvidgad identitet blir intresset hos konsumenterna 

större då de känns mer relevanta i deras egna liv.  

 

Värdelöftet 

Olika varumärken må ha olika syften men en gemensam nämnare för alla 

varumärkesidentiteter är erbjudandet av ett värdelöfte. Undantagsfallet är om varumärket 

enbart är till för att som stöd ge andra varumärken trovärdighet. 

 

Detta värdelöfte beskriver de funktionella, emotionella och självuttryckande fördelar som i sin 

tur är de centrala delarna i det värde varumärket erbjuder sina kunder. Ett effektivt värdelöfte 

ska generera en bra relation mellan varumärket och kunden som ofta leder till köp. Nedan 

följer nu en beskrivning detta. 

 

Funktionella fördelar 

Ett värdelöftes funktionella fördelar bygger på det vanligaste och oftast mest uppenbara 

nämligen en produkt eller tjänst. En sådan fördel baseras på ett produktattribut som erbjuder 

konsumenten funktionell användbarhet. Till exempel kan en funktionell fördel med en bärbar 

dator vara dess hastighet, hårddiskutrymme, skärmstorlek och storlek.  

 

Målet med funktionella fördelar baserade på attribut är att dominera en viss funktion. Om ett 

varumärke kan dominera en viss funktion kan det skapa en dominerande ställning på just den 

marknaden där produkten befinner sig. Detta genom att produkten ses som den enda eller den 
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bästa för att uppfylla just denna funktion, vilket leder till att konkurrenterna måste bygga sina 

varumärken runt detta. 

 

Emotionella fördelar 

Emotionella fördelar bygger på att konsumenten väjer ett specifikt varumärke före något 

annat eftersom det ger henne en speciell positiv känsla. De allra starkaste 

varumärkesidentiteterna innehåller ofta starka emotionella fördelar, till exempel innehåller 

varumärket Volvo en starkt emotionellt fördel i form av säkerhet. Emotionella fördelar skapar 

ett större djup hos ett specifikt varumärke som då ska ge konsumenterna rätt känsla vid 

ägandet och användandet av varumärket.  

 

Självuttryckande fördelar 

En produkt eller ett varumärke köps oftast av en konsument som söker identifiera sig med 

varumärkesidentiteten. Detta kan erbjuda konsumenten att kommunicera hans eller hennes 

självbild. Självfallet har varje person flera självbilder, till exempel där en kvinna kan se sig 

själv som en god mor till sina barn samtidigt som hon är ung och trendig.  

 

3.2 Konsumentimage 

En artikel av forskarna Zimmer och Golden fokuserar på att konceptualisera och identifiera en 

lämplig beskrivningsram för imagebegreppet.35 De menar att många metoder att undersöka 

konsumenters uppfattade image, på grund av bristerna i angreppssättet tenderar att exkludera 

viktiga delar och stressa fram delar som inte är av samma vikt för konsumenten som för 

forskaren. Ofta blir resultatet en förklaring för delar av imagen snarare än den totala 

uppfattningen.36 I problematiken kring att undersöka begreppet image ligger frågetecken kring 

de olika använda definitionerna. Vi har i vår analys av Åhléns kunders uppfattade image 

utgått från Kellers definition eftersom denna modell på lämpligast sätt fångar de aspekter som 

gynnar vår undersöknings syfte. Vi inser att en alternativ begreppsapparat och/eller 

tolkningsmodell möjligen skulle generera ett resultat med annan fokus. Bristen med att 

använda endast en teori kan bli just det ovannämnda forskare poängterade, att vissa delar 

exkluderas och andra stressas fram. 

                                                 
35 Zimmer, M., Golden L. Impressions of Retail Stores - A Content Analysis of Consumer Images, Journal of 
Retailing, Volume 64, Number 3, Fall 1998, Sid. 265 
36 Ibid, Sid. 267 
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Zimmer och Golden har i sin undersökning använt en sorteringsmodell för att definiera olika 

teman som uppkommit i intervjuerna.37 Syftet var att samla temana till bredare kategorier för 

att materialet skulle bli mer överskådligt och hanterbart. Deras empiri var avsevärt mycket 

mer genomgående än vår men vi anser att metoden ändå har varit passande för vår analys och 

då för att sortera vårt empiriska material i Kellers grupperingar. Zimmer och Golden förklarar 

att användandet av multipla sorteringsgrupper ökar den externa validiteten. Ett liknande 

förfarande används av ett annat forskarpar Grace och O’Cass i sin undersökning av 

konsumentbaserad information gällande varumärkesdimensioner som är viktiga för 

konsumenterna själva.38 Även de utgår även mycket från Kellers modeller. 

 

3.2.1 Kellers Dimensions of Brand Knowledge 

Modellen har utvecklats för att undersöka ett företags konsumentbaserade varumärkesvärde 

(Customer-based Brand Equity) ur den individuella konsumentens perspektiv. 

Varumärkesvärde definieras som den värdeförändrande effekten som Kunskap om 

Varumärket (Brand Knowledge) har på konsumenters respons på företagets 

marknadsaktiviteter. Ett företag sägs ha ett positivt konsumentbaserat varumärkesvärde om 

konsumenten reagerar fördelaktigare på till exempel reklam för ett visst företags 

märkesprodukt än vad de skulle vid reklam för en fiktivt märkt version av samma produkt. 

Detta innebär att varumärkesvärdet blir högre om konsumenten dels väl känner till 

varumärket och dessutom även  

Genom denna modell kan vi undersöka de relevanta dimensioner som ingår i konsumentens 

Kunskap om Varumärket och som påverkar konsumentens respons. Kunskapen delas upp i de 

två huvudgrupperna Medvetande om Varumärket (Brand Awareness) och Varumärkesimage 

(Brand Image). 

                                                 
37 Ibid, Sid. 273 
38 Debra, G, O’Cass, A, Brand Associations - Looking Through the Eye of the Beholder, Qualitative Market 
Research - An International Journal, Volume 5, Number 2, 2000, Sid. 96 



Företagsekonomiska Institutionen   Robert Radon 
Stockholms Universitet  Mikael Stålberg 
VT 2006 
 

 24

 

 

Brand Awareness 

Medvetandet handlar om styrkan på minnesbilden om varumärket och kontrolleras bland 

annat genom hur snabbt en respondent använder sig av varumärkets namn. Hur viktiga dessa 

dimensioner är beror enligt Keller på i vilket läge beslut om konsumtionen fattas. Resultaten 

kan variera om besluten fattas i butik, med andra varumärken närvarande, eller utanför.  
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Däremot gäller generellt att en ökad medvetenhet om varumärket ökar chansen att det 

förekommer i, och ökar chansen till en bättre placering i konsumentens consideration set, dvs. 

att varumärket ingår i den grupp varumärken som kunden överväger i en 

konsumtionssituation. 

 

Brand Recognition 

Här undersöks huruvida en konsument kan bekräfta tidigare kontakt med ett varumärke när 

detta nämns eller visas. 

 

Brand Recall 

Genom en given produkt eller produktgrupp testas konsumentens förmåga att generera det 

önskade varumärket ur minnesbanken. 

 

Brand Image 

Keller definierar ordet image såsom:”perceptions about a brand as reflected by the brand 

associations held in consumer memory”. 39 

 

Types of Brand Associations 

En konsuments associationer kring ett varumärke skiljer sig bland annat beroende på hur 

abstrakta de är. Dessa olika former av associationer grupperar Keller beroende på nivån och 

naturen hos den välgörande effekten, vilka attityder varumärkesassociationerna framkallar 

samt vilka attribut som ingår i associationerna.  

 

Den välgörande effekten beror på vad konsumenten känner att konsumtion av varumärket kan 

tillföra dem personligen. Den symboliska effekten gäller det ytliga i exempelvis synliga logos 

på kläder. Den har oftast inte med själva produkten att göra utan agerar välgörande då 

konsumenten upplever sig som modern eller att han eller hon passar in i en viss grupp. Hit hör 

exempelvis prestigevaror och exklusivare produkter. Produkten kan också tillfredsställa vissa 

erfarenhetsbaserade behov som att agera kognitivt stimulerande eller genom att erbjuda 

variation. Det välgörande här är närmare kopplat till själva produktens attribut.  Den mer 

                                                 
39 Keller, K. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing 
Vol. 57, January 1993, Sid.4 
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funktionella dimensionen är också kopplad till själva produkten och att den till exempel löser 

ett verkligt fysiskt problem eller erbjuder trygghet. 

 

Attityderna som associeras till ett varumärke definieras som konsumentens helhetsvärdering 

av varumärket. Attityder är viktiga inom consumer behaviour då de ofta kan vara avgörande 

för konsumentens köpbeslut. Bland annat har de ofta en avgörande effekt för konsumentens 

beslut, om denne av någon anledning inte kan värdera en produkt eller tjänst eller saknar 

motivation att göra avvägningar. Attityder kan prägla all steg i ett varumärkes dimensioner 

och handlar om konsumentens mest framträdande tankar kring ett varumärkes attribut och hur 

viktiga dessa attribut är för honom eller henne.  

 

Attributen är de egenskaper som karaktäriserar en produkt eller tjänst, kort sagt vad produkten 

är eller har. Keller delar upp attributen beroende på hur nära kopplade de är till själva 

produkten i huvudgrupperna produktrelaterade attribut och icke-produktrelaterade attribut. De 

produktrelaterade attributen är de komponenter som utgör själva den fysiska produkten och 

varierar således per produkt eller produktgrupp. De icke-produktrelaterade attributen är 

externa kvaliteter som berör konsumtionen eller köpet mer än själva produkten och är priset, 

förpackningen, användartyp (User Imagery) och användningstyp (Usage Imagery).  

 

Keller menar att prisinformationen egentligen är ett led i konsumtionsprocessen snarare än att 

den beror på hur väl själva produkten fungerar. Prisbilden kopplas i stor utsträckning till 

varumärkets egenskaper och konsumenter har, enligt Keller, ofta starka bilder av ett 

varumärkes pris och dess värde och kan rangordna sin produktgruppskunskap utifrån detta. 

Förpackning är inte nödvändig för produktens funktion men är nära länkad till varumärkets 

attribut.  

 

Användartyper kan sorteras efter exempelvis demografiska faktorer eller faktorer gällande 

attityder kring miljö, karriär eller egendom. Typbilden av konsumenten kan formas direkt 

genom egen erfarenhet, eller indirekt genom att exempelvis målgruppen kommuniceras ut 

med hjälp av word-of-mouth eller genom marknadsföringen. Även varumärket i sig kan 

beskrivas i termer av personlighetsdrag.  
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Användningstyperna baseras på situationerna då produkten används. Konsumeras produkten 

varje dag eller en gång om året och i informella eller formella situationer. Även 

användningsområdena kan kopplas till personlighetsdrag. 

 

Uniqueness of Brand Associations 

Unika varumärkesassociationer är de distinkta associationer som inte delas med 

konkurrerande varumärken. Det blir därför viktigt att finna unika och meningsfulla 

differentieringsaspekter för varumärket för att ge konsumenter en anledning till varför de ska 

köpa just det varumärket. Beroende på hur abstrakta associationerna är och på grund av deras 

kvalitativa karaktär blir de olika fördelaktiga, starka och unika beroende på situationen. 

Exempelvis kan imagerelaterade attribut framkalla unika associationer, dvs. en konsuments 

attityd kring ett varumärke kan ligga separerat i minnesbanken från informationen om samma 

varumärkes attribut.  

 

Favourability of Brand Associations 

Hur fördelaktiga associationerna en konsument har för ett varumärke, skiljer sig beroende på 

hur viktiga de är för konsumenten. D.v.s. ju fler viktiga behov och önskemål som 

tillfredsställs av en produkt desto fördelaktigare värderas varumärket. Anses attributen vara 

helt eller delvis oviktiga kommer inte varumärket uppta en lika positiv plats. Dock varierar 

hur stor vikt konsumenten lägger vid olika attribut beroende på situationen och beror på de 

specifika målen vid konsumtions- eller köpbeslutet till exempel vid de köpbeslut som fattas i 

stressiga situationer. 

 

Strength of Brand Associations 

Styrkan på associationerna kring ett varumärke handlar både om mängden av 

informationsbearbetning och om kvaliteten på densamma. De beror på hur informationen om 

ett varumärke hamnar i medvetandet och minnet och hur de bibehålls som varumärkesimage i 

medvetandet. Ju tydligare plats ett varumärke har i en konsuments medvetande desto starkare 

blir effekten av att konsumenten aktivt bearbetar information om produkterna. Med ökad 

styrka kommer ökad möjlighet att generera fram varumärket ur minnesbanken och 

tillgängliggöra informationen i konsumtionssituationen. Keller förklarar att närvaron av starkt 

fästa, fördelaktiga associationer som är unika för varumärket och antyder överlägsenhet över 

andra varumärken är nödvändigt för framgång. 



Företagsekonomiska Institutionen   Robert Radon 
Stockholms Universitet  Mikael Stålberg 
VT 2006 
 

 28

 

En konsuments associationer kan transporteras från tidigare associationer kring en produkt till 

en att gälla en viss märkesprodukt och därefter komma att associeras till varumärket och vice 

versa. Till exempel kan en konsument generellt ogilla banker och därför komma att ogilla ett 

visst företags bankverksamhet endast på grund av att den ingår i den produkt- eller 

tjänstekategorin. 

 

3.3 Jämförelseteori 
Vi har valt Holms modell för att den på ett tydligt sätt visar på tänkbara scenarier gällande 

identitet, image och profil. Den belyser problematiken på ett sätt som är användbart i vår 

analys av varumärket Åhléns. 

 
3.3.1 Holms Identitet-Profil-Imagemodell 

Enligt Holm innebär Identitet det som skapas, utvecklas och förs ut till företagets relevanta 

omvärld, dvs. dess fakticitet och självbild.  Profilen är det som upprättas som bilden så som 

företaget vill bli sett och uppfattat. Image blir således omvärldens uppfattning om företaget 

och ”profileringsarbetets yttersta syfte är att skapa gynnsammast möjliga bild av företaget, 

dess verksamhet och utbud, det vill säga att bygga image”.40 

 

De tre begreppen kan ses som cirklar som kan placeras relativt varandra. Holm identifierar tre 

mönster för de tre cirklarnas placering. 

 

Situation A  

I situation A sammanfaller de tre cirklarna helt eller i 

det närmaste helt. Denna situation innebär att 

företagets egna formulerade målsättning i stort har 

uppfyllts samtidigt som den i stort har accepterats och 

förståtts av företagets intressenter och omvärld. Om 

detta läge enbart är positivt kan enligt Holm 

diskuteras då det inte längre finns någon ”utmanande 

                                                 
40 Holm, O. Strategisk Marknadskommunikation – Teorier och Metoder, Liber Ekonomi, 2004, Sid. 73 
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spänning mellan det som är som det som borde vara”.41 
 

Situation B  

I situation B Partiell Integration I sammanfaller 

de tre cirklarna endast delvis och den största 

ytan utgörs av integration mellan de tre 

elementen. De tre fälten A, B och C innehåller 

avvikelser vilka alla tre leder till besvikelser. I 

fältet A sammanstämmer företagets självbild, 

identiteten, med den bild de faktiskt skickar ut, 

profilen, men det förstås inte på samma sätt av 

omvärlden. I fältet B förstår och accepterar 

omvärlden den profil som företaget skickar ut 

vilken dock inte är den faktiska. I läge C ”genomskådar” omvärlden företaget och bilden de 

försöker sända ut passar inte.  

 

Situation C 

I situation C Partiell Integration II 

uppmärksammas de ”fria” ytorna ur 

ovanstående modell, här betecknade X, Y och 

Z. Den del av identiteten som företaget bär på 

men som inte uppfattas eller signaleras utgörs 

av fältet X. Fältet Y är den de av profilen som 

inte ligger i företagets fakticitet och som inte 

heller ses av omvärlden. Fältet Z innehåller 

omvärldens föreställningar, åsikter och 

uppfattning om företaget, dvs. delar av 

företagets image som inte faktiskt finns i 

företaget och som inte heller ingått i företagets profilering.  

 

                                                 
41 Holm, O. Strategisk Marknadskommunikation – Teorier och Metoder, Liber Ekonomi, 2004, Sid. 74 
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Dessa tre modeller kompliceras ytterligare enligt Holm av att de tre ingående begreppen kan i 

sig själva vara splittrade. Verkligheten inom företaget kan förstås på olika sätt vilket leder till 

en splittring i identitetsbegreppet. På samma sätt tolkas företagets målsättning och inriktning 

olika vilket kan leda till en illa sammanhållen profilering mot omvärlden. Även omvärlden 

består av grupper och individer som i sin tur uppfattar företaget på olika sätt dvs. företaget får 

olika image hos olika människor. 
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4.0 Analys 
 

 

Vårt analysarbete har byggts upp i tre steg. 

 

1. Tolkningen av Åhléns identitet och profil med hjälp av Aakers identitetsmodell 

2. Tolkningen av våra konsumentintervjuer med hjälp av Kellers modell över 

konsumentbaserat varumärkesvärde 

3. Tolkningen av relationen mellan Identitet/Profil och Image med hjälp av Holms 

cirkelmodell över Identitet-Image-Profil. 

 

4.1 Åhléns varumärkesidentitet 
 

4.1.1 Varumärket som Produkt 

Åhléns vill ses som ett brett varuhus som säljer helhetskoncept. Där ska finnas ”allt”, som 

täcks in av deras fyra affärsområden, under samma tak.  
Affärsområdena utgör grunden för de attraktiva koncept vi skapar. Koncepten är den helhet vi 
erbjuder kunderna i form av sortiment, lokal, service, pris och marknadsföring 42 

 

Deras slogan visar att de vill att konsumenten just ska associera till huset som har ”allt” under 

samma tak.  
Allt under ett tak - Ett hus, tusen möjligheter.43 

 

Just helhetstänkandet gällande produktutbudet är viktigt i deras säljkraft för att täcka in så 

mycket som möjligt av deras kunders behov.  
Det ska forma vårt sätt att tänka, arbeta och presentera oss för kunden. Vi vill erbjuda en 
helhetsupplevelse och en helhetslösning 44 
 

 

Åhléns erbjuder inte bara möjligheten att handla allt inom de fyra affärsområdena utan även 

produkter med god kvalitet och till bra priser.  
Åhléns ska erbjuda shopping med bredd genom de fyra affärsområdena Mode, Hem, Media och 
Skönhet, unika varuerbjudanden, god kvalitet och prisvärda varor 45 

                                                 
42 www.ahlens.se 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
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Hemavdelningarna och skönhetsavdelningarna lockar med varor som endast finns att köpa på 

Åhléns genom deras samarbeten och ensamrätter med designers och andra märken.  
Vi samarbetar dessutom med ett antal svenska formgivare – varor som endast finns att köpa på 
Åhléns[…] Åhlénsgruppen har ensamrätt i Sverige för det finska internationellt kända märket 
Lumene som innehåller makeup samt hudvård för både kvinnor och män 46 

 

Just designprodukter har blivit ett sätt för Åhléns att profilera sig som ett väldigt modernt 

varuhus och designen blir till en emotionell fördel. 
För att kunna erbjuda ett unikt och modernt sortiment till våra kunder har Åhléns under de 
senaste åren satsat mer på design. Vår vision är att skapa funktionella ting för en vackrare 
vardag som underlättar och förgyller våra kunders liv. Nu har vi ytterligare tagit ett steg i 
denna utveckling genom Åhléns Designtävling för alla Sveriges studerande och verksamma 
designers47 

 

Åhléns nöjer sig med att konstatera att de erbjuder shopping med produkter som har god 

kvalitet och är prisvärda.  
Åhléns ska erbjuda shopping med bredd genom de fyra affärsområdena Mode, Hem, Media och 
Skönhet, unika varuerbjudanden, god kvalitet och prisvärda varor.48 

 

Prisbilden ligger som en del i helhetskonceptet, men vi tolkar inte deras profilering som att 

någon direkt positionering på prisfronten gentemot konkurrenter har gjorts genom att 

exempelvis mena att Åhléns skulle vara ”billigare än…” eller att ha ”den bästa kvaliteten…”. 

Vi tolkar detta som att mervärdet ligger just i deras slogan ”ett hus – tusen möjligheter”, dvs. 

att man ska kunna hitta så många av de sökta varorna som möjligt under samma tak och 

därmed uppleva ett högre värde, och inte i att deras produktpriser skulle vara extraordinärt 

låga i förhållande till den goda kvaliteten. 
– Kunderna har ont om tid, så de gillar att hitta allt de behöver under ett tak. Det är en generell 
trend49 

 

Gällande användandet läggs fokus på det smidiga i möjligheten att kunna täcka in ”alla” sina 

behov under det samma taket. Speciellt tydligt blir det med Citybutiken där restaurang och 

spa-avdelning ännu mer förstärker känslan av Åhléns roll som Varuhus i sin rätta bemärkelse. 

Alla möjligheter finns i huset.  

                                                 
46 www.ahlens.se 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Forne, D. Modet att följa modet, Dagens Handel, 2004-08-30 
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Designprofileringen har riktats mot just svensk design och formspråk, både genom de svenska 

formgivarna som får uppdrag till hemavdelningen och genom designtävlingen som riktar sig 

till svenska studenter och i Sverige verksamma klädformgivare. 
Vi samarbetar dessutom med ett antal svenska formgivare – varor som endast finns att köpa på 
Åhléns. 50 

 

Ett finskt märke, som Åhléns har ensamrätt till, lyfts fram ur serien av skönhetsprodukter. 
Åhlénsgruppen har ensamrätt i Sverige för det finska internationellt kända märket Lumene som 
innehåller makeup samt hudvård för både kvinnor och män 51 

 

Hemavdelningen visar på en tydlig bas i skandinavisk form och design. Ordet skandinaviskt 

skrivs tillsammans med ”stilrent” och ”enkelt”.  
Åhléns Hem inriktar sig på[…] skandinavisk form med egen design. Cirka 80 procent av 
varorna utgörs av ett modernt bassortiment med nyckelorden stilrent, skandinaviskt, enkelt och 
prisvärt 52 

 

4.1.2 Varumärket som Organisation 

Åhléns butiker ska ”andas kvalitet”, vilket torde betyda att kvalitetsbegreppet ska genomsyra 

hela företaget från produkt- till ledningsnivå.  
Vi vill att Åhléns ska vara inspirerande och rätt för våra kunder. Våra besökare ska mötas av 
varuhus och butiker som är inbjudande och andas kvalitet 53 

 

Åhléns konsumenter skall alltså mötas av samma värdelöfte om kvalitet på alla deras varuhus. 
Åhléns viktigaste utmaning ligger i att hela tiden förstå kunden och ”leva med kunden”. Det ska 
forma vårt sätt att tänka, arbeta och presentera oss för kunden. Vi vill erbjuda en 
helhetsupplevelse och en helhetslösning 54 
 

Stilsäkerheten ska vara pålitlig och inspirerande med god engagemangsnivå. Vidare önskar 

Åhléns ”leva med kunden”, dvs. samma tankegångar med fokus på helhetsupplevelsen skall 

föreligga genom hela företaget. 
Åhléns ska vara stilsäkert, engagerande, inspirerande och pålitligt. Dessa kärnvärden ska alla 
anställda ha i ryggmärgen, säger hon [Susanne Rosberg, tidigare varumärkesansvarig] och 
berömmer kraften och dynamiken i organisationen. Det finns en bra mix mellan unga och 
erfarna medarbetare[…] Jag har sett en otrolig stolthet växa fram under åren 55 

 

                                                 
50 www.ahlens.se 
51 Blockström, J. Lumene – En nordisk skönhet, Åhléns Klubb, Mars 2006, Sid. 14 
52 www.ahlens.se 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Forne, D. Modet att följa modet, Dagens Handel, 2004-08-30 
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Designfokuset kan också anses vara ett attribut som sammanhänger med organisationen som 

helhet, såväl som på produktbasis. En linje inom skönhetsvård lyfts fram som ”ekologisk 

skönhet” vilket tyder på en medvetenhet kring miljötänket.  
 
Oliv naturell - ekologisk skönhet[…] Vi har med ett unikt recept låtit den uråldriga 
skönhetsoljan komma till sin rätt genom Åhléns egen ekologiska hudvårdsserie 56 

 
 
4.1.3 Varumärket som Person 

Åhléns vänder sig till en bred publik som ”aktivt följer med sin tid” vilket blir synligt genom 

företagets satsningar på ny design. Kunderna ska vara positiva och nyfikna och uppskatta en 

lättillgänglig shoppingmiljö. Nyfikenheten som lyfts fram i kundprofilen tillfredsställs genom 

att Åhléns eftersträvar att kontinuerligt förändra sig och uppdatera sitt produktutbud. 

Modeintresset hos företagets kunder är viktigt både på herr- och damsidan. Åhléns garderar 

sig genom att påpeka att alla deras kunder är ”evigt unga” till sinnet. Däremot är det mycket 

begränsat med marknadsföring på såväl hemsidan och deras medlemstidning som i 

reklamkampanjer, på annonspelare och i in-storemarknadsföring som riktar sig mot män. I en 

artikel i Dagens Handel konstaterar Susanne Rosberg, konsult inom retail management och 

mellan 2003 och augusti 2005 ansvarig för strategi och varumärken på Åhléns AB, apropå hur 

man gick tillväga då man förändrade Åhléns som varumärke, att: 
Åhléns har valt att fokusera på kvinnor eftersom åttio procent av alla inköp påverkas av kvinnor 
57 
 

Vidare konstaterar hon: 
[Kvinnor] har ett mer emotionellt shoppingbeteende än män. De går gärna runt och tittar i 
butiker och handlar ofta för att göra sin vardag roligare. Kvinnor har stora behov av förnyelse, 
samtidigt som de ansvarar för att familjens basbehov tillfredsställs 58 
 

Detta skrivs dock aldrig ut i text direkt från företaget. 
Åhléns ska vara ett naturligt val för kvinnor och män med intresse för mode... När det gäller 
herrkläder är målgruppen den moderne mannen med en ledig klädstil 59 
 
Åhléns vänder sig till en bred publik. Den typiska kunden är en till sinnet ung person, man eller 
kvinna, som aktivt följer med sin tid. Det är en nyfiken person, som finner glädje i att shoppa 
och vill ha positiva upplevelser förknippade med val av varor och inköp 60 
 
 

                                                 
56 www.ahlens.se 
57 Forne, D. Modet att följa modet, Dagens Handel, 2004-08-30 
58 Ibid 
59 www.ahlens.se 
60 Ibid 
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Vårt utbud präglas av starka varumärken, god kvalitet, tydlig profil samt hög nyhets- och 
modegrad 61 
 

Vi tolkar detta som att Åhléns i sin marknadsföring främst vänder sig till kvinnor som väl på 

plats i varuhuset skall lockas att köpa ”allt” dvs. även handla till mannen och barnen. 

Åhléns är en modern, kvalitets- och miljömedveten, varumärkes- och designintresserad aktiv 

person som till sinnet är evigt ung.  
Vårt utbud präglas av starka varumärken, god kvalitet, tydlig profil samt hög nyhets- och 
modegrad 62 
 
[Åhléns ska] vara den bästa kedjan för modern shopping för den evigt unga kunden 63 
 
Den typiska kunden är en till sinnet ung person, man eller kvinna, som aktivt följer med sin tid. 
Det är en nyfiken person, som finner glädje i att shoppa och vill ha positiva upplevelser 
förknippade med val av varor och inköp 64 
 
Oliv naturell - ekologisk skönhet[… ]Vi har med ett unikt recept låtit den uråldriga 
skönhetsoljan komma till sin rätt genom Åhléns egen ekologiska hudvårdsserie 65 

 

Intresse finns för det skandinaviska i allmänhet och det svenska i synnerhet. Det aktiva draget 

syns extra tydligt genom affischprofilen Blossom som även har lanserat sin egen serie för den 

aktiva kvinnan För det lite mer glamorösa står den andra aktuella affischprofilen Izabella 

Scorupco tillsammans med WERA-serien.  
Wera – en sofistikerad basgarderob av hög kvalitet som bjuder på säkra stilkort för hela dagen 
– introduceras tillsammans med modellen och skådespelerskan Izabella Scorupco[…] En 
självklar garderob som passar alla tillfällen – arbete som fest.66 

 

Serien lanserades på Åhléns under hösten 2005 efter att ha köpts av NK Trend och blir 

därmed ett direkt led i att attrahera den kundkrets som söker en exklusivare känsla med lägre 

priser.  
Här [Wera] ryms allt från den perfekta basen till den mer flärdfulla kostymen för vardaglig lyx. 
67 

 

                                                 
61 www.ahlens.se 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Angelin, K. Wera Stockholm, Åhléns Klubb, Åhléns Klubb, Mars 2006, Sid. 9 
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4.1.4 Varumärket som Symbol 

Företagets nya logotype utvecklades tillsammans med omdaningen av 

företaget under 90-talet. Texten är rak, stilren och kanske skandinavisk? 

Den klara röda färgen gör att den blir tydlig och modernare än deras tidigare. 
Under 1990-talet påbörjades den genomgripande omvandlingen av Åhléns till en modern 
detaljhandels-kedja i hög internationell klass[… ]Våra kunder möts idag av en ny företagsprofil 
som markeras av den nya Åhléns-logotypen. 68 

 

Det var dock viktigt att behålla kopplingen till den tidigare logon och företagets historia men 

samtidigt markera det nya. Logotypen utanför Hembutikerna har ersatts med endast Å vilket 

betyder att själva ”å” lyckats bli i sig själv en tydlig symbol för Åhléns som varumärke. 

Åhléns Citybutikens pappersmaterial och kassar skiljer sig från de övriga butikerna i och med 

att texten är svart på en silverfärgad bakgrund. Intrycket kan tyckas vara aningen exklusivare.  
 

4.1.5 Identitetsstrukturen 

Kärnidentiteten 

Det mest centrala för Åhléns ligger i deras position som varuhus, där konsumenten har 

möjligheten att finna allt det han eller hon söker under ett tak. Åhléns kärnvärderingar bygger 

på deras affärsidé som ska genomsyra hela företaget och butikerna ända fram till 

konsumenterna. Den hanterar de grundläggande värderingar som företaget strävar efter att 

uppnå och erbjuda sina konsumenter. 
Åhléns affärsidé är att vara den bästa kedjan för modern shopping för den evigt unga kunden 
genom att utveckla och driva detaljhandelskoncept inom skönhet, hem, media och ode baserat 
på design, trendkänsla och prisvärd kvalitet. 69 

 

För att ytterliggare bygga på kärnvärderingarna har varje eget koncept tagit fram egna 

värderingar som ska eftersträvas inom just respektive specifikt område.  
Åhléns Skönhet är inriktat på hög kvalitet när det gäller så väl produkter och miljö som 
medarbetare.70 
 
Åhléns Hem inriktar sig på att erbjuda konsumenten vardagsvaror tillsammans med 
trendprodukter baserade på skandinavisk form med egen design.71 
 
Åhléns Media ska vara först med det senaste och erbjuda ett konkurrenskraftigt sortiment 
avseende aktualitet, kvalitet, tillgänglighet och pris.72 

                                                 
68 www.ahlens.se 
69 Årsredovisning Åhléns AB, 2004, Sid. 5 
70 www.ahlens.se 
71 Ibid 
72 Ibid 
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Den utvidgade identiteten 

De värderingar som fulländar identiteten utgörs av bland andra företagsetik.  
Företaget bedriver ett omfattande arbete för att säkerställa att produkterna inte innehåller 
ämnen som är skadliga och att de är tillverkade i fabriker med god arbetsmiljö. Drivkraften är 
tanken om det goda företaget, där Åhléns är en länk mellan producent och konsument.73 

 

Vidare byggs detta på med en miljöpolicy som slår fast att företaget aktivt ska arbeta med 

miljöhänsyn för att minimera skadlig miljöpåverkan. 
[…] Det betyder att kunderna ska erbjudas miljömärkta alternativ när sådana finns. 
Källsortering är regel på samtliga varuhus. 74 

 

Utöver detta visar Åhléns ett aktivt engagemang i samhället med en ickevåldspolicy som 

återspeglar sig i sortimentet och exponeras i marknadsföringen. 
Som i ett led i Åhléns generella policy att inte sälja produkter som kan inspirera till våld […] 
har försäljningen av fyrverkerier upphört. 75 

 

Värdelöftet 

Värdelöftet beskriver de fördelar som Åhléns varumärke erbjuder sina konsumenter, dessa 

sammanfattar i stora drag deras identitet. 

• Ett hus, tusen möjligheter 

• En inspirerande shoppingmiljö med nyskapande design 

• Varje besök på Åhléns ska kännas som ett nytt och lockande möte 

• Prisvärd kvalitet 

• Positiva upplevelser för kunden i samband med köpet 

• Åhléns eftersträvar att ”leva med kunden” 

• Den typiska kunden är en till sinnet ung person som finner glädje i att shoppa 

• Åhléns ska vara trendigt, modernt och erbjuda ny design 

 

4.2 Åhléns konsumentimage  
Vi har i denna analys försökt extrahera de mest framträdande dragen i våra intervjuer. Vi inser 

bristerna i detta förfaringssätt då materialet kan anses bli väl subjektivt behandlat samt då 

olika respondenters tankar värderats olika på grund av exempelvis varierad verbal förmåga 

eller andra situationsbetingade, försvårande omständigheter. 

                                                 
73 www.ahlens.se 
74 Ibid 
75 Ibid 
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Ett binärt träd visar på en 

kommunikationsprocess mellan två 

människor.76 Holm pekar på den 

”arsenal” av kunskap, erfarenheter 

och tankar som påverkar och 

formger det budskap som skickas. 

Under processen sorteras en mängd 

information bort och meddelandet 

skickas sedan till mottagaren via någon kanal, i detta fall genom djupintervjuerna. På samma 

sätt används denna ”arsenal” till att uppfatta, tolka och förstå det skickade meddelandet. 

Budskapet breddas då den egna kunskapen och de egna erfarenheterna adderas på 

meddelandet menar Holm. Vi har ändå känt att vår tolkning av det empiriska materialet blivit 

värdefull för vårt syfte eftersom materialet varit tillräckligt rikt för att med hjälp av vår 

förförståelse kunna skönja drag. Samtliga citat i analysen nedan är plockade ur respektive 

grupps intervjumaterial.  

 
4.2.1 Brand Awareness 

Åhléns City 

Samtliga respondenter kände väl till citybutiken och flertalet nämnde den tidigt under 

intervjuerna efter att vi informerat att ämnet var Åhléns. Här kan även nämnas att tendenser 

framkom till att Åhléns Citybutiken ofta jämfördes med andra Åhlénsbutiker före omdaningen 

av företaget under 90-talet. 

 

Åhléns övriga stockholmsbutiker 

Flertalet av respondenterna kände även till en eller flera av de andra butikerna i innerstaden. 

Någon respondent hade svårt att alls erinra sig om de övriga butikerna i innerstaden utan 

kunde endast nämna Citybutiken, Kista och Solna. 

 

                                                 
76 Holm, O. Strategisk Marknadskommunikation – Teorier och Metoder, Liber Ekonomi, 2004, Sid. 213 
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4.2.2 Brand Image 

Types of brand Association 

 

Benefits 

Åhléns City 

En respondent påpekade snabbt hur Åhléns kändes ”lyxigt och folkligt” samtidigt, och hur 

hon inte kände sig malplacé när hon shoppade där. Denna konsument fortsatte med att 

konstatera hur Åhléns fungerade väl för ”Svensson med guldkant på tillvaron” vilket kan 

tolkas som att shopping på Åhléns City för henne gav en viss känsla av exklusivitet. Samtidigt 

menade denna konsument att man även kunde komma ”bösig efter jobbet” och fortfarande 

inte känna sig obekväm. Flera respondenter framhöll skillnaden mellan Åhléns egna märken 

och de övriga designermärkena som säljs men inga slutsatser kan dras om skillnader i deras 

upplevda värdering av de olika märkena. 

 

En respondent påpekade att hon inte gärna ville slå in presenter köpta på Åhléns i Åhléns eget 

papper. Hon menade att ”det skulle kännas roligare om det vore NK.”  

 

Åhléns övriga innerstadsbutiker 

Våra respondenter på de övriga stockholmsbutikerna tenderade att mer konsumera specifika 

produktgrupper på ”sin” Åhlénsbutik. Det framkom begränsat med information om känslor av 

välgörande effekter från produkternas attribut. Det välgörande kan här ses som mer kopplat 

till den funktionella dimensionen i och med att konsumenterna i högre utsträckning tenderade 

konsumera ur en specifik produktgrupp. 

 

Gällande logon menade en respondent att Åhléns var ”tråkig och med fantasilöst typsnitt”.  

 

Attitudes 

Åhléns City 

Den övergripande attityden kring Åhléns var positivt. En respondent kallade Åhléns City för 

”det bästa varuhuset”. Särskilt positiva aspekter som lyftes fram var att varuhuset upplevdes 

som öppet och ljust. Många respondenter påpekade varuhusets generösa öppettider och det 

fördelaktiga läget. Det framkom även på flera ställen att många konsumenter verkade ha 

upplevt en tydlig förbättring av citybutiken på de senaste åren. Möjligen kunde skönjas en 
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tendens att ett par konsumenter verkade ha negativa känslor för Åhléns eget varumärke på 

kläder, vilket kan vara en av anledningarna till att de huvudsakligen handlar på just 

citybutiken där utbudet av andra varumärken är större. 

 

Många respondenter nämnde att de ofta gick till Åhléns Citybutik om de inte letade efter en 

specifik produkt eller särskilt letade efter presenter. Fördelen med Åhléns ligger då i 

varuhusets stora och varierade utbud. En konsument menade specifikt att det var skönt att 

slippa gå till flera butiker för att leta om man inte vet exakt vad man vill ha. En fördel med 

just citybutiken, menade flera respondenter, är möjligheten att titta på flera olika märken 

samtidigt och bekvämligheten i att slippa prova plagg flera gånger.  

 

Åhléns övriga innerstadsbutiker 

”Man behöver inte gå till flera olika ställen, speciellt om man har lite bråttom ibland.” Detta 

nämndes även som en av fördelarna med de övriga stockholmsbutikerna av en respondent, 

även om konsumenterna verkade tendera att i större utsträckning köpa specifika produkter på 

de övriga stockholmsbutikerna jämfört med citybutiken. 

 

En respondent menade att folket som handlade på citybutiken troligen var yngre och 

trendigare och menade att i Skanstullsbutiken, som hon mestadels handlade i, var det fler 

förortsmammor som hon menade inte hade samma tid eller intresse för shopping. En annan 

konsument som huvudsakligen också handlade på Skanstull menade att känslan hon fick av 

varumärket var ”medelsvensson” vilket för övrigt var en åsikt som också delades av 

respondenter som huvudsakligen handlade på citybutiken. Även här gjorde dock jämförelser 

mellan Åhléns eget märke och övriga märken. Övervägande verkade våra respondenter 

huvudsakligen konsumera andra varumärken än Åhléns eget. 

 

Non-product related Attributes  

Åhléns City 

Gällande användningstyp verkar återkommande ha varit att konsumtionen sker för 

vardagsbruk. Åhléns beskrevs angående produktutbudet som ”ett säkert kort – utan att vara 

jättetrendigt”. 
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Under användartyp framkom benämningen ”Svensson” vid flertalet tillfällen, eventuellt även 

”med guldkant på tillvaron”. Vidare nämndes konsumenttypen ”genomsnittskvinna, ålder 35, 

2,5 barn” eller ”överviktig medelålders tant”. Samtidigt menade en konsument att Åhléns 

typkund var ”Stina, 42, tvåbarnsmamma från Hagsätra som var för gammal för H & M och 

kände att Åhléns var tryggt och trendigt.”  

 

Angående prisbilden beklagade sig en konsument över deras nya väsksortiment som hon 

menade såldes till överpriser och som dessutom var det enda som lyftes fram i varuhusets 

skyltning. ”Man kan bli besviken om man ser att de är skyltat med de dyrare grejerna, men de 

kanske man inte har råd med […] Det kan ju vara en nackdel om man först ser nåt snyggt och 

dyrt…då gör det ju att det andra känns mindre kul.” För denna konsument var priserna en 

begränsande faktor och hon medgav att hon, om hon hade mer pengar, skulle gå till ”mer 

boutiquer på Götgatan” som hon kallade för ”mini-Åhléns”. Generellt verkade de flesta 

konsumenter konstatera att priser generellt har med kvalitet att göra och Åhléns kvalitet är 

godkänd. En respondent förklarade angående Åhléns priser: ”inte dyrast som NK, men inte 

billigast som H & M.” Jämförelsen med H & M gjordes även av en annan konsument men 

denne konstaterade att prisförhållandet dock inte gällde citybutiken där priserna verkade 

uppfattas som högre än övriga Åhlénsbutiker eftersom de sålde ”D & G [Dolce & Gabbana] 

och en del andra svindyra jeansmärken”. 

 

Åhléns övriga innerstadsbutiker 

Snittåldern på skanstullsbutiken uppskattades av en respondent vara ”kanske 15-35” och även 

här användes liknande terminologi som av citykonsumenterna t.ex. ”roliga morsor, 

kärnfamilj, helylle”. En respondent föreslog att ”folket på city nog är yngre och trendigare 

[…] Skanstull kanske är förortsmammor som inte har tid.[…] mindre trendmedvetna”. Vidare 

trodde denna konsument att Åhléns vände sig till folk i åldern ”från 20 upp till vad som 

helst... lite äldre”. En annan konsument sade angående konsumenttyp ” vem som helst – en 

Jonas Svensson – fast mest kvinnor”. 

 

Då samtalen kom in på prisbild konstaterade en konsument som huvudsakligen köpte textilier 

att Åhléns var lite dyrare än IKEA vilket verkar liknande den jämförelse andra konsumenter 

gjort med H & M angående klädavdelningarna. Vidare konstaterar samma respondent att hon 

egentligen önskade köpa dyrare produkter ”för att komma ifrån det allmänriktade... man 
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skulle köpa mer speciella kläder… och dyrare skor.” För andra verkade inte priset generellt ha 

någon verkligt avgörande roll. Angående husgeråd menade en konsument att ”de är ju snygga 

och inte alltför dyra. Jag är ju begränsad av min budget, men även om jag vore mycket rik 

skulle jag inte lägga hur mycket som helst.” Då konsumenttypen ”förortsmamman” kom upp 

konstaterade en respondent att ”det inte finns lika mycket pengar att lägga på utseende.”  En 

studerande menade att det för henne är viktigt med priset då ”kvantitet råder över kvaliteten”.   

 

Product related Attributes  

Respondenterna kom själva med begränsad information om just specifika produkter och vi 

ansåg att det inte skulle gynna undersökningens syfte att diskutera attributen hos enskilda 

produkter varpå detta ämne ej introducerades. Detta då Åhléns bredd gällande produktutbud, 

prisbild och varumärke gör det svårt att sortera en konsuments åsikter om en produkt till att 

gälla varumärket Åhléns som helhet. Konsumenterna på de övriga innerstadsbutikerna 

verkade tendera att mer konsumera från en smalare produktgrupp än citykonsumenterna vars 

konsumtion sträckte sig över större områden. Men då andra varumärken än Åhléns 

förekommer i bägge fallen blir det svårt att dra slutsatser utifrån specifikt produktrelaterade 

attribut. 

 
Uniqueness, Favourability and Strength of Brand Association 

 

Åhléns City 

Utifrån informationen om respondentens konsumtionsmönster har vi här velat poängtera de 

dimensioner som verkade vara viktiga för respondenten själv och som påpekades som unika 

för just Åhléns.  

 

En differentierande faktor som nämndes av flera respondenter verkade vara det fördelaktiga i 

att man just kunde hitta ”massa saker på samma ställe”.  Vidare förklarade en konsument att 

”när jag handlar i Liljeholmen besväras jag av att behöva gå in i flera butiker för att inte alla 

har allt - man kan lägga till lite [pengar] för att veta att man får allt”. En annan konsument 

konstaterade att ”de har det mesta, om det är något speciellt man vill ha”. Man behöver inte gå 

till olika ställen, speciellt om man har lite bråttom ibland.” Ett exempel gavs av en 

respondent: ”idag när jag skulle köpa topp och kjol på Åhléns kändes det skönt att jag kunde 
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gå in på In Wear och ta en kjol och vandra vidare till Tiger och så vidare och ta ett annat 

plagg, samla på sig det och sen gå och prova allt”. 

 

För en konsument verkade känslan av att passa in vara viktig generellt i 

konsumtionssituationer. Hon nämnde flera gånger att hon oavsett hur hon såg ut inte kände 

sig malplacé på Åhléns. Den enda fördel som nämndes av en annan respondent är att ”Åhléns 

är bra om man har bråttom”. Det framstod inte som ett väldigt viktigt skäl för att välja just 

Åhléns men däremot verkade denne konsument värdera ett stort utbud högt vilket hon nämnde 

som en av de stora fördelarna med Åhléns. En kund som ofta fönstershoppade och gick runt i 

affärer utan att handla något påpekade att en av fördel med Åhléns var att det var praktiskt, då 

”allt finns under samma tak”.  

 

Åhléns övriga innerstadsbutiker 

För den textil- och heminredningsintresserade konsumenten, som jämförde Åhléns med 

IKEA, ansågs närheten till sitt Åhléns-varuhus vara en tydlig fördel, men då detta inte gällde 

själva varumärket tolkar vi det inte som en unik differentieringsfaktor för Åhléns. Däremot 

verkade även här komma fram åsikter om Åhléns bredd ”de klarar av mycket samtidigt. Man 

kan handla mycket på en gång.” Det stora utbudet blev då en differentierande faktor trots att 

våra konsumenter huvudsakligen verkade handla specifika produkter. En annan konsument 

sammanfattade sina associationer kring varumärket Åhléns som ”bra utbud – har allt”, vilket 

verkade som en klar fördel. 

 

En konsument förklarade att hon besvärades av att hon ofta lockades att köpa saker hon inte 

hade tänkt men verkade ändå dras till situationer där hon utsatts för frestelser. Hon verkade 

känna att hon då såg saker hon behövde men som hon inte hade tänkt på vilket fick henne att 

uppleva det stora utbudet på Åhléns som någonting positivt. En konsument beskrev sig själv 

som en ”shopaholic” som alltid mådde bra av att konsumera och som ofta gjorde impulsköp, 

men verkade inte se det som något besvärande utan gick gärna till Åhléns just för att de har 

”allt”. 
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4.3 Åhléns Identitet, Image och Profil 
 

4.3.1 Åhléns centrala teman 

I vår analys av Åhléns identitet, profil och image har vi valt att fokusera på de teman som vi 

tolkar som de tydligast framhållna i både identitetsanalysen och i intervjumaterialet, dvs. de 

temana som är uttalat viktiga både för konsumenten i sin värdering av ett varumärke och 

viktiga för företagaren i sin kommunikation med sina kunder. 

 

De fyra teman vi anser har varit tydligast framhållna är: 

1. Åhléns kärnvärde och kundernas helhetsattityd som inryms i deras motto ”Allt under 

ett tak”  

2. Åhléns värdelöften eller fördelar som ligger i varumärket  

3. Varumärket Åhléns personlighetsdrag och användar- eller användningstyper. 

4. Åhléns produkters priser och kvalitet. 

 

Identiteten 

Motiveringen till det urval vi gjort, utifrån vår identitetsanalys, är att dessa fyra teman fått 

tydlig placering i vårt empiriska val material i exempelvis årsredovisningar och på hemsidan. 

Vidare omnämns dessa fyra teman även tydligt i verkställande direktörens ord i 

årsredovisningen, vilket gör att vi valt att se dessa som de centrala temana i Åhléns identitet 

och de centrala egenskaperna som företaget önskar sända ut, dvs. så som företaget önskar 

profilera sig; 
Vi vill erbjuda en helhetsupplevelse och en helhetslösning […]Åhléns viktigaste utmaning ligger 
i att hela tiden förstå kunden och ”leva med kunden”.[…]att vara den bästa kedjan för modern 
shopping för den evigt unga kunden.77  

 
Fokus läggs på kedjans vilja att erbjuda just en helhetslösning och att alltid kunna erbjuda nya 

och spännande produkter samt att hålla dörrarna öppna för alla storters konsumenter.  

 

De teoretiska argumenten för vårt urval av teman gällande identiteten görs via Aakers modell.  

Aaker menar i sin identitetsmodell att kärnidentiteten går ner på djupet och representerar 

varumärkets själ och tidlösa mening och vidare att den innehåller de associationer som är 

                                                 
77 Mumm, B. Årsredovisning Åhléns AB, 2004, Sid. 4 
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mest troliga att följa med när varumärket ger sig in på nya marknader. 78 Det medför att är den 

av stor vikt att formulera ut till konsumenten på ett tydligt sätt vilket blir vårt första centrala 

tema. Värdelöftet, det andra temat, beskriver, enligt Aaker, de fördelar som är de mest 

centrala delarna i det värde varumärket erbjuder sina kunder. En varumärkespersonlighet kan 

skapa ett starkare varumärke genom att det byggs upp en kontakt mellan konsumenten och 

varumärket som gör det möjligt för användaren att uttrycka sin egen identitet. Denna blir vårt 

tredje tema. Det fjärde temat motiveras genom att själva produkterna är en viktig länk för att 

skapa en stark koppling mellan varumärket och konsumentens associationer gällande 

varumärket. 

 

Imagen 

Utifrån imageanalysen genomförd med hjälp av Kellers teori har vi upptäckt tydligt 

återkommande teman i intervjumaterialet som har verkar ha varit av extra stor vikt för 

respondenterna. Fyra teman har visat sig tydligt markerade i identiteten och profilen och visat 

sig även kunna motiveras i empirin gällande imagen, dvs. i intervjuerna. Ur det empiriska 

materialet har dessa fyra teman tett sig som tydligt poängterade av våra respondenter. Många 

av temana har tagits upp av respondenterna själva utan att intervjuaren sökt det specifikt, till 

exempel nämnde flera av citybutikens konsumenter hur mycket de uppskattade möjligheten 

att finna ett så stort urval av olika sorters varor under samma tak – dvs., ”allt under samma 

tak”.  Dessa teman har också valts då våra konsumenter lyft fram ämnena som något unikt för 

just Åhléns 

 

Teoretiskt kan dessa teman också motiveras via Kellers modell över konsumentbaserat 

varumärkesvärde. Det första temat blir attityderna till ett varumärke som enligt Keller 

definieras som konsumentens helhetsvärdering av varumärket, liknande Aakers 

kärnvärdebegrepp. Fördelarna en konsument får av att konsumera ett visst varumärke blir till 

en välgörande effekt på ett symboliskt, erfarenhetsmässigt och funktionellt plan och fungerar 

således som det andra centrala temat. Det tredje temat utgörs av användar- och 

användningstyper som hos Keller ligger under de icke-produktrelaterade attributen. Detta i 

den mening att de beskrivs som de externa kvaliteter som påverkar konsumentens självkänsla 

och får henne att vilja associera sig med det specifika varumärket snarare än själva produktens 

                                                 
78 Aaker, D. Building Strong Brands, The Free Press, 1996 
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fysiska attribut. Prisbilden, enligt Keller, är ett led i konsumtionsprocessen och blir på så sätt 

närmare kopplad till varumärket än till själva produkten och blir därför det fjärde temat.  

 

4.3.2 Jämförelse  

Nedan ses en sammanställning av våra fyra teman som samtliga har poängterats i 

profilmaterialet och som ingår som tydliga dimensioner i Åhléns varumärkesidentitet. Temana 

har också varit tydliga i att de poängterats i imageempirin. Temanas innebörder har 

överensstämt till olika grad. 

 

Kärnvärde och Attitudes 

Analysen av Åhléns identitet visar tydligt att företaget lägger stor vikt vid sin position som 

just varuhus dvs. att allt ska finnas att finna under samma tak. Detta verkar även vara den 

generella bilden av respondenterna på citybutikerna där flera just påpekat de stora fördelarna 

med Åhléns breda utbud av olika sorters varor. Däremot har vi i vår analys av intervjuerna 

tolkat att de konsumenter som huvudsakligen handlar på någon av de övriga 

innerstadsbutikerna främst gör det pga. att de söker en specifik produkt eller produktgrupp, 

även om flera av dem även framhållit det breda utbudet. Konsumenterna på de övriga 

innerstadsbutikerna har i lägre utsträckning än konsumenterna på citybutiken hävdat att de går 

till Åhléns när de inte har en bestämd idé om vad de letar efter. Detta tolkar vi som att Åhléns 
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citybutik ligger närmare varumärkets identitet och profilering på just detta område än de 

övriga innerstadsbutikerna. 

 

Värdelöfte och Benefits 

Åhléns eget formulerade tilltänkta värdelöfte till konsumenten och de fördelar de vill att 

kunden ska känna av att handla just på Åhléns ligger mycket i den nyskapande designen och 

att de hela tiden ”lever med kunden” och utvecklar och förnyar sitt produktutbud. 

Citykonsumenterna har i vår imageanalys visat sig sätta stort värde och lägga stor vikt vid de 

fördelar de känner av att de kan finna nya produkter och uppdaterat utbud. Detta gäller i stor 

utsträckning även för konsumenterna på de övriga stockholmsbutikerna som finner sina 

produktgrupper mycket tillfredställande och lagom moderna. Vi tolkar detta som att Åhléns 

har lyckats i sin vilja att vara ”den bästa kedjan för modern shopping” och att kunderna i stort 

sett alltid blir nöjda med det värde och de fördelar som varumärkets produkter erbjuder.  

 

Varumärket som person och User imagery/ Usage imagery 

Åhléns har enligt vår identitetsanalys valt att hålla sin varumärkespersonlighet väldigt bred. 

Den återkommande terminologin är den aktiva, kvalitetsmedvetna kunden som är ung i sinnet. 

Det framkommer mycket begränsad information om både kön och ålder vilket verkar vara 

något som både våra citykonsumenter och konsumenterna i de övriga innerstadsbutikerna har 

haft ganska tydliga bilder av. Exempelvis har nästan samtliga respondenter varit av den åsikt 

att Åhléns vänder sig specifikt till kvinnor och en stor del verkar ha haft en ganska klar bild 

av de konsumenttyper som syns i butikerna. Detta gör att vi tolkar resultatet av denna del i 

undersökningen som att Åhléns kundtyp är smalare än deras avsikter. Nämnvärt här att detta 

inte verkar utgöra ett hot då många av våra respondenter särskiljt sig från deras uppfattning 

om konsumenttypen men detta till trots ofta själva handlar på Åhléns. 

 

Varumärket som produkt och Price/ packaging 

Åhléns ska erbjuda en bredd av produkter med god kvalitet och bra priser. Våra respondenter 

har alla varit nöjda med såväl produkternas kvalitet som produktutbudet. Prisbilden verkar 

ligga i ett mellansegment då flera respondenter gör jämförelser såväl uppåt som nedåt. 

Produkternas uppfattade attribut och prisläge verkar stämma väl överens med det avsedda 

läget enligt vår analys.  
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4.3.3 Gapanalys 

Denna modell blir alltså en sammanfattning av 

gapet mellan Åhléns identitet/profil gentemot 

Åhléns Citybutiken och de övriga butikerna i 

Stockholms innerstad. Nedan följer en 

beskrivning av respektive område i modellen.  

 

• Område A: De 50 % av Åhléns 

identitet/profil som stämmer överens 

med både Åhléns Citys och de övriga 

butikernas image av företaget. Den del som stämmer överens består alltså av de två 

temana; Värdelöfte och Benefits och Produkt och Price/packaging.  

 

• Område B: De 25 % av Åhléns Citys image som endast stämmer överens med Åhléns 

identitet/profil. Den del som stämmer överens består alltså av temat; Kärnvärde och 

Attitudes.  

 

• Område A+B: De 75 % av Åhléns Citys Image som överensstämmer med Åhléns 

Identitet/profil. Den del som stämmer överens består alltså av temana; Kärnvärde och 

Attitudes, Värdelöfte och Benefits samt Produkt och Price/packaging.  

 

• Område C: De 25 % där varken Åhléns övriga butiker eller Åhléns City stämmer 

överens med Åhléns identitet/profil. Alltså: Varumärket som person och User/usage 

imagery. 

 

• Område A+C: De 75 % av Åhléns övriga butikers image som stämmer överens med 

Åhléns Citys image. Den del som stämmer överens består alltså av temana; Kärnvärde 

och Attitudes, Värdelöfte och Benefits samt Produkt och Price/packaging. 

 

• Område Z: De 25 % av Åhléns identitet/profil som inte överens stämmer med någon 

konsumentimage. Alltså temana; Varumärket som person och User/usage imagery. 
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• Område X: De 25 % av Åhléns övriga butikers image som inte stämmer överens med 

Åhléns Citys image. Dessa består av temana; Kärnvärde och Attitudes. 

 

• Område Z+B: De 50 % av Åhléns identitet/profil som inte stämmer överens med 

Åhléns övriga butikers image. Område X+C: Vice versa. 

 

• Område Y: På grund av cirkelmodellens utformning uppstod en liten yta som inte 

representerar någonting.  

 

Utifrån våra fyra valda teman, vår tolkning av Åhléns Identitet/profil samt våra respondenters 

åsikter har vi kommit fram till att Citybutikens image verkar ligga närmare Åhléns önskade 

identitet/profil än övriga stockholmsbutikers image. Den största skiljepunkten verkar dock 

vara Åhléns medvetet breda kundgruppsprofil som inte har uppfattats på samma sätt av våra 

konsumenter. En annan skiljepunkt är under temat Kärnvärde och Attitudes där de olika 

butikernas konsumenter har något olika bild främst gällande det heltäckande i Åhléns som 

varuhus. 
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5.0 Slutsats 
 

 

Syftet med detta arbete var att genom en fallstudie på varumärket Åhléns undersöka 

problematiken i företagets kommunikation av dess identitet/profil och konsumenternas 

imageuppfattning av varumärket. Vår slutsats av arbetet blir att våra konsumenters 

uppfattning om varumärket Åhléns skiljer sig beroende på vilken butik de handlar i. Vidare 

stämmer våra konsumenters uppfattning om varumärket endast delvis överens med Åhléns 

avsedda identitet/profil. Dock är vår analys att trots att det föreligger ett gap utgör inte detta 

ett hot mot Åhléns verksamhet då gapet utgörs av delar av imageuppfattningen som är av vikt 

för konsumenten men som ändå inte verkar vara avgörande för deras köpbeslut. Trots att 

respondenterna angett dessa faktorer som viktiga har de bristande delarna inte lett till att de 

har valt ett annat varumärke.  

 

Vi menar att den absolut största styrkan i varumärket Åhléns ligger i det breda produktutbudet 

och att de vinner mycket på sin stora skala och det stora antalet butiker i innerstan. Det 

genomgripande konceptet är ”ett hus – tusen möjligheter” och det verkar vara avgörande för 

deras framgång. 

 

Styrkan i varumärket Åhléns har således byggts upp till att bli starkt från företagets perspektiv 

vilket verkar gynna verksamheten. Konsumenternas olika imageuppfattning ryms alla i huset. 

Åhléns är aningen speciellt på marknaden då deras styrka finns just i bredden på ett unikt sätt. 

Dock kan resultaten av denna undersökning ändå på ett bidragande sätt visa på svårigheterna 

att matcha identitet, profil och image för att gynna alla inblandade parter. Vi anser inte att 

våra respondenter varit talande för hela Åhléns konsumentgrupp men att deras åsikter varit 

riktningsvisande i att illustrera hur imagebilder byggs upp och för vårt syfte agerat 

vägledande. 
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6.0 Förslag till fortsatt forskning 
 

 
Vi har i vårt syfte ämnat undersöka om det finns skillnader i uppfattningen av ett varumärke 

mellan olika konsumenter samt om det finns ett gap mellan den identitet/profil som företaget 

sänder ut och den image som konsumenterna har av företaget. Här anser vi att vidare 

forskning i hur ett gap mellan identitet/profil och image kan uppstå vore intressant.  

 

Vidare kan även en djupare studie göras över vilka specifika omständigheter som bidrar eller 

motverkar en sådan utveckling. Dessa aspekter kan sedan sättas i relation till enskilda falls 

ekonomiska lönsamhet för att se det kan härledas ett samband, eller generell regel, mellan 

särskilda åtgärder och ökad försäljning.  

 

Att sedan beskåda fenomenet från ett konsumentperspektiv och analysera helt utifrån deras 

håll vore även det av intresse. Finns det möjligen marknadsföringsåtgärder som 

konsumenterna reagerar starkt negativt på som företaget inte vet om och på så vis skadar 

varumärket? Vilka effekter får det? 

 

Avslutningsvis skulle en jämförelseanalys mellan att ett mindre och större företag samt 

Åhléns, som är fallet i denna undersökning, kunna ge spännande svar. Kan man finna likheter, 

och i så fall vilka? Finns det branschöverskridande regler eller åtgärder för byggandet av 

starka varumärken?  
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8.0 Modell- och figurförteckning 
 

 

Figur 3.1: Teoriförhållande 
Författarnas egen modell 
 
Figur 4.1: Åhléns Identitet, Profil och Image 
Författarnas egen modell efter Olof Holms Cirkelmodeller, Strategisk 
Marknadskommunikation – Teorier och Metoder, Liber Ekonomi, Kristianstad 2004 
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9.0 Appendix 
 

 

City 
Jenny 
31 år  
Museiassistent 
Sambo 
Månadsinkomst 18 500 
Jag köper mat till flera, min sambo, men prylar köper jag bara till mig själv. Det är svårt att köpa kläder till andra. Man kan tro… 
Hur handlar  du annat än mat t.ex. kläder? 
Denna månad har jag gjort ett stort inköp, 2nd hand-grejer. Annars kanske ungefär 1 störe inköp i månaden. Köper ofta men ett specifikt 
plagg i huvudet, har en mental bil av vad jag vill ha och kan bli irriterad eller stressad om jag inte hittar. Ska iväg och behöver något men har 
lite pengar 
Din relation till Åhléns 
Åhléns är det bästa varuhuset. Jämfört med Åhléns i Karlstad som känns instängd och mörkt. Jag menar bara Åhléns city när jag pratar om 
Åhléns har lyckats speciellt de senaste åren. 8 år sen jag flyttade hit från karlstad. Nk var lyx för  år sen när jag kom hit med parfymeriet…. 
Nu tycker jag NK känns instängt och tråkigt. Det roliga med Åhléns är att det är folkligt och lyxigt samtidigt, jag känner mig inte malplacé 
när jag handlar där. Det är ett sånt vitt spektra av folk, det är öppet och ljust  och de har roliga jippon. De skyltar om oftare på nedervåningen, 
man vill prova på och det är roligt för stamkunder också. Det ligger centralt men är inte bra bara för turister men också för dom som är med i 
klubben 
De har så många olika avdelningar.  
Saknas någon avdelning 
Tänker.. kan det saknas någon avdelning. Någon för utomhusgrejer t.ex. 
De skyltar ofta med dyrare grejer som förs fram. Man kan bli besviken om man ser att de dyrare grejerna är skyltat med men det kanske man 
inte har råd med. Jag tror de försöker lyfta fram sig som folkliga och lyxiga. Jag har sett ett nytt sortiment av väskor som kostar mer än 1000 
kronor och dyra solglasögon. Jag lockas ju av glitteraccessoaren, men det tror jag alla tjejer gör, men de har överpriser, de tenderar att ha mer 
och mer lyxigare grejer. Jag har inte råd att köpa dem då. 
Hur kan det kännas? 
Det kan ju vara en nackdel om man först ser nåt snyggt och dyrt då gör det ju att det andra känns mindre kul. Man ser priset… shit vad 
dyrt…. De har nått sin nivå med priser.. 
Vad ser du för folk på Åhléns? 
Jag ser en blandad klientel, det funkar bra om man både antingen vill glida lite eller snyggshoppa. Men kan identifiera sig med båda eller om 
man kommer bösig efter jobbar kan de i diskarna kolla på en. Det här är ju mest med nedre planet. De blir ju dom som hälsar välkomna. De 
har ju musik som spelar roll för hur man identifierar sig. Om man kan känna sig mer utstuderad beror ju på musiken typ Diesel. 
Berätta mer om hur du upplever bottenvåningen 
Det kan vara stressigt på bottenvåningen med alla besökarna. Och husgerådsavdelningen kan vara stressigt.  
Är du intresserad av husgeråd? 
Det är ju viktiga saker till hemmet. De har ett helt annat sortiment än IKEA t.ex. knivar och grytor. Det är ju bra med Åhlénskortet. Man kan 
välja olika priser 
Vad känner du för Åhléns vs IKEA 
Det skiljer i kvalitet och sortiment… sen har jag ju Åhlénskortet 
Vad betyder kvalitet för dig? 
Jag vill ha en viss standard, att de inte ska gå sönder. Man ser ju tydligt på grejerna om de är massproducerade. Det är skillnad på t.ex. en 
gjutjärnsgryta, den vill man ju använda många år. Åhléns ger riktigt vardagslyx 
Vad har du handlat på Åhléns de senaste gångerna? 
Mest kläder, och smink och några presenter. Jag har fikat någon gång och skivor och lite mat. 
Vilka känner du handlar på Åhléns. 
Tänker lite….. som Svensson….fast med guldkant på tillvaron…. 
Är du sån? 
…..ja…jag är sån. Jag är en vanlig svensson. Dom flörtar ju med Svensson, De ska vara lite finare, lyfta fram åt sin nivå. De kanske börjar gå 
ifrån sitt eget koncept. Jag kan bli besviken…det är tråkigt…varför kan de inte göra billigare… 
Hur är Åhléns som person? 
Det som är bra med Åhléns är att man inte behöver bli stressad, de har ju så bra öppettider. Det gör mycket med två timmar mer än andra. 
Man kan gå som i sin egen lilla värld, man behöver inte stressa, stressa, stressa. Man kan säga att det är ……..avslappnande i sin storhet eller 
utformning….pga. av öppettiderna. Entrén känns tillmötesgående, det är inte för stort och ingen dörr man behöver öppna. Det är bra att de 
försöker variera sig men de borde inte ha för många märken - det blir för lite av varje - typ 10 produkter av samma märke. Det känns ljust 
och rymd. 
Just för presenter. Man kan ha dålig fantasi om man ska köpa presenter kan man gå runt på Åhléns. Det finns ju massa saker på samma ställe 
- man kan gå runt å titta. Det är bra med toaletterna och att man kan hänga av sig om man ska gå länge… 
- det låter ju som om jag går runt hela livet på Åhléns…. Men jag har ju inte så stora resurser. Om jag hade mer kanske jag skulle gå till mer 
boutiquer på Götgatan eller.. det blir som ett mini-Åhléns….men med andra priser så klart… 
Skulle du vilja kunna handla någon annan stans? 
Åhléns är bra för mig… det ligger så bra… eller det ligger ju på ett skitställe men nära tunnelbanan och så… 
Har du några tankar kring Åhléns och reklam.. 
Tänker…har inte tänkt så mycket på kläder. Får ju medlemstidningen i brevlådan. Om man ser affischer på stan är det mer Lindex och Kapp-
Ahl. Åhléns har ju mer grejer, mer prylar, de försöker liksom ska miljöer i sin reklam. Nästan som om de härmar IKEA 
Lockas du av reklamen då? 
Jag lockas sällan, men det är ju bra om man får viss procent. I reklamen är det inte så flådiga grejer. Det är inte extravagant… 
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Det verkar som du är väldigt insatt och intresserad av din konsumtion 
Jag är ju estetisk… jag är väldigt seende person. Det vore intressant att höra med ledningen hur de tänker… vissa produkter finns ju här men 
ingen annanstans. Produkter på spat till exempel. 
Brukar du köpa dem där då? 
Ja…..det är ju bra med procenten på det som annars bara finns i boutiquer…. 
Du tänker mycket på din konsumtion? 
Ja…men det finns ju typ Willys som är ett skitmärke…. Jag lägger gärna lite extra… kläder är ju lite slit och släng….,man kan köpa second 
hand…. Men lägger gärna extra på en bra tvål… eller en bra penna…..sådanadär grejer… 
Fortsätt… 
T.ex. när jag handlar i liljeholmen besväras jag av att behöva gå in i flera butiker för att inte alla har allt… man kan lägga till lite för att veta 
att man får allt…men när jag köper presenter kan jag känna att jag inte vill slå in det i Åhléns papper….men om det vore NK skulle det ju 
kännas roligare… 
 
 
Åhléns Övriga Stockholmsbutiker 
Kerstin 
28 år  
Museiassistent 
Singel, ensamboende 
Månadsinkomst ca 22 000 
Handlar du ofta större saker t.ex. kläder eller husgeråd…alltså inte mat….? 
Ja,…kanske 2 dagar i veckan….köper kläder och kosmetika….saker till hemmet eller köket. Jag tycker om att köpa skor framförallt 
Vad är det som får dig att gå och handla?(om du förstår frågan…) 
Hm…om man har ett behov av en specifik produkt. Jag går ofta in och impulsköper….jag är en sån som ofta köper sånt som står vid 
kassan….typ köp två betala för en och sånt….. 
Vad kan det vara för saker? 
Just nu linne och t-shirtar som hänger vid kassan 
Handlar du till andra ibland? 
Ja det klart….presenter eller kläder till min kille…. 
Är han inte intresserad? 
Jag är mer road…tycker om att köpa saker som han ska ha… presenter eller småsaker….överraskningar…. 
Du verkar ganska shoppingintresserad? 
Ja men det är jag verkligen….inte direkt trender och sånt…men jag tycker det är roligt att handla…. Vilket fruktansvärt shoppingbeteende 
egentligen….. 
Hur känns det när du shoppar? 
Man mår ganska bra… men ibland lämnar jag tillbaka….om man ångrar dig… 
Går det mycket pengar? 
Inte så mycket egentligen….sist skulle jag måla om…då blir det ju bara en gång men det kostar ju en del… 
Vad har du för relation till Åhléns? 
Jag handlar på Åhléns ganska ofta… köper mycket textilier, tyger och badrumsartiklar….inte så mycket smink…..de har bra basplagg. 
Speciellt senaste åren…det är ju inte så dyrt… men dyrare än IKEA. 
Vad är skillnaden mellan IKEA och Åhléns? 
Det är ju mycket lättare att ta sig till Åhléns… IKEA kan man ju inte ta sig ut till… Jag bestämmer ofta i förväg vad jag ska ha… priset…får 
ju inte vara för dyrt. Det beror inte på priset men om jag hade mer skulle jag ju lägga mer… 
Fortsätt 
Åhléns känns ju kvalitet. Heminredning, lampor, textilier, kuddar, Egentligen ett ganska basic utbud  men de har bra priser. Lite schysstare 
än IKEA. 
Hur tänker du angående Åhléns och IKEA 
Åhléns är lite dyrare än IKEA 
Vad tänker du när du pratar om kvalitet 
T.ex. vad gäller tyg….svårt att hitta ord….”slitstarkt”…robust kanske man inte kan säga om tyg… Kvalitet är att det inte går sönder helt 
enkelt. De har ju stort utbud av heminredning och duschkrämer och sånt. De har bra saker…..mycket olika saker….man får tag på mycket. 
Är det bra med mycket saker? 
Man ser saker man behöver… jag går ju på erbjudanden… om det står ”passa på” t.ex. 
Vilka Åhléns-butiker handlar du på? 
Oftast…eller nummer 1….är skanstull…. Mest eftersom jag bor där i närheten. Egentligen är det kanske lika långt till Odenplan. Ofta på 
Åhléns Odenplan också. Jag tycker om det ganska små Åhlénsbutikerna…de handlar jag oftare på än City.. Det är för mycket folk på City. 
Berätta lite om butiken i Skanstull 
Det är lätt att få hjälp. De har stor kosmetikaavdelning men ganska rörig klädavdelning. Speciellt skorna. De har i och för sig många 
märken…den kunde dom ta bort helt eller? 
Det brukar vara lite folk. Det tycker jag om. Jag rör ju mig i kvarteren eftersom jag bor där….då kan man slinka in. 
Vad tänker du angående märken på skorna? 
Dom har t.ex.…..Don & Donna….t.ex. en del schyssta…vet inte om de har några egna märken. Skor är viktigt tycker jag. Jag gillar att köpa 
skor. Men de ska inte kännas risiga. 
Vad betyder risig för dig? 
Risig….plastig, ser billig ut, sprickor…… 
Vad är kvalitet för dig? 
Med skor och kläder är det mycket känslan. Just skor syns det ganska mycket på om det är bra kvalitet. 
I vilka situationer köper du kläder? Till ett tillfälle eller? 
Köper mycket kläder till en tillfälle…..men annars också…. 
Köper du nånsin teknik? 
Nej….CD-skivor och sånt köper jag inte på Åhléns... Inga tekniska prylar. En gång köpte jag en fickradio. 
Vilka tror du handlar på Åhléns i Skanstull? 
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Skanstull….ganska ungt… 
Fortsätt 
Ja…kanske 15-35, det är väl rätt gammalt kanske.. Det finns ju matvaror i källaren.. Köpcentret Ringen ligger ju bredvid. De klarar av 
mycket samtidigt….man kan  handla mycket på en gång… 
Gör du det också? 
Jag kan leta efter kläder….och  köpa smink och hygienartiklar samtidigt.. Det brukar vara mycket barnvagnar där… 
Är du en av de här kunderna du beskrivit? 
Om jag är representativ för deras kundgrupp?.... Ja, jag tror det. Jag ligger nog i medelåldern… Jag går dit för att leta efter ett plagg.. och tar 
sen liten sväng då kommer mna på att man behöver andra grejer. Jag brukar strosa lite. Men annars är det nog alla möjliga typer. Och alla 
kön.. 
Du har nämnt att du inte har så stor budget att handla för. Hur skulle du handla om du hade mer pengar? 
Jag skulle köpa dyrare märken…så att man kommer ifrån det allmänriktade. Man skulle köpa mer speciella kläder… och dyrare skor… 
Hur tänker du om folk på stan har likadana kläder som du? 
Man vill ha plagg som inte alla har…men om jag hittar en grön jacka som jag vill ha köper jag den…. Men jag reagerar om jag ser nån med 
samma…. 
Om du ser det på stan eller så? 
Ja…..haha….låter ju som jag kollar jättemycket…men jag reagerar… 
Har du några tankar kring Åhléns och reklam? 
Jag tycker Åhléns reklam känns väldigt ”rakt-upp-och-ner”. Typ en tjej som ligger rakt uppochner med en bikini och så….pris och produkt. 
Typ sån reklam som IKEA har 
Utveckla... 
Man tänker på hur det ser ut….plagget….själva produkten i stillbildsreklam tycker jag är viktigare än känslan….med tv är det ju 
annorlunda… 
Kopplar du någon känd svensk till Åhléns marknadsföring? 
Hm…tänker….om jag skulle koppla någon skulle det vara någon lite helylle och fräck typ som Pernilla Wahlgren…. Lite roligare än 
konsum. Åhléns är ju väldigt familjeinriktade… typ ”roliga morsor” 
Vad menar du när du säger helylle? 
Tänker…..kärnfamilj. unga par som just blivit sambo….okomplicerat 
Vem är Pernilla Wahlgren för dig? 
Hon representerar typ glas och pigg och fräsch. Flerbarnsmamman som vill ha det lite roligare med lite mer kvalitet. 
Är du helylle och fräck? 
Ja. Jag är lite helylle….inga konstigheter. Lite lagom och inte för extrem. Jag tycker inte att det är så jätteviktigt att hänga med…. 
Men du är ändå road av shopping? 
Jag tycker det är roligt… tillfredsställande… 
 
 
Åhléns Övriga Stockholmsbutiker 
Teresa 
29 år  
Museiassistent 
Singel, ensamboende 
Månadsinkomst ca 26 000 
Hur ser ditt shoppingliv ut. Hur ofta handlar du annat än mat? 
Kanske handlar 2 ggr i månaden. Då blir det mest kläder och smink.  
Kollar du i affären emellan då eller? 
Jo. jag kollar ju fler gånger… alltså det är inte alltid 2 gånger. Ibland är det ju fler. Beror mycket på hur mycket tid jag har… 
Varför köper du? 
Mest för att jag behöver något så klart… men om det är synd om mig eller som en belöning också… om jag handlar för mer än vad jag skulle 
från början. Jag har lite svårt att inse att tillgångarna är begränsade. Det är inspirerande att kolla på kläder. 
Handlar du för specifika tillfällen då eller? 
Jo,,,,men inför sommaren eller hösten….jag köper nya skor…men sen har man ju tröttnat så klart. Men inför ett tillfälle också…innan en 
date. 
Du sa att du handlar mycket smink. Berätta. 
Ja men det är ju när det tar slut så köper jag nytt. 
Är det olika märken på sminket? 
 Jag tycker inte att det så viktigt med märken. Jag går vidare till en annan butik om märket inte finns på vissa saker. 
Har du någon relation till Åhléns? 
Jag handlar där…mest smink eller presenter. Dom har ju kläder….men det kan vara så otrligt mycket folk…speciellt runt jul. Men vi kan 
bestämma mötesplats vid Åhlens. De har en bra sminkavdelning. De har det mesta. 
Handlar du på olika Åhléns? 
Skanstull mest….eftersom jag bor i närheten. Det finns ett stort val av sminkgrejer. Eftersom jag inte är så märkesintresserad…tex läppstift 
kan jag vilja ha Lancome…det kan hända… Men skanstull är ju närmre. De har nog mycket mer på city. City är snyggare med snyggare 
montrar. Ibland står det folk där och sminkar en och så.. 
Har du gjort det? 
Nej 
Vill du? 
Nej, jag sminkar mig bäst själv 
Vilkar är de andra som handlar på Åhléns då? 
Jag har inte tänkt så mycket på folket som handlar där. Om jag tänker efter….. folket på City är nog yngre och trendigare. Skanstull kanske 
är förortsmammor som inte har tid eller som inte vill lägga ner på den perfekta makeupen. Dom köper nog mer på vägen förbi. 
Vad är trendig för dig? 
Tänker… som lägger ner pengar och mer tid….man ser ju på dem…välmakade tjejer. 
Hur är då förortsmamman? 
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Men om man har barn hinner man ju inte…..kläder och sånt 
Berätta mer om Skanstull 
Skanstull har bara egna märken… dom är ”inget vidare”.. tantigt. 
Fortsätt 
Men…ingen bra passform…..för att vara inte hotta kläder skulle de kunna vara billigare…inte för att det är dyrt men… det är ju många som 
gillar deras kläder. Det är lite som H&M fast dom är ju lite ungdomligare… 
Ungdomligare? 
Vilka dom riktar sig till? Impuls tror jag riktar sig till tonåring upp till 30. 
Åhléns då? 
Från 20 upp till vad som helst…lite äldre. 
Du har inte pratat så mycket om kläder… 
Jag är inte så märkesintresserad….. 
Vad tycker du om för märken då? 
HVILA, Object, Twist & Tango 
Som inte säljs på Åhléns? 
Jag tror inte de finns där på Åhléns….då går jag inte till Åhléns…möjligtvis böcker och skivor. 
Husgeråd? 
Dom är ju snygga…och inte alltför dyra. Jag är ju begränsad av min budget…men även om jag vore mycket rik skulle jag inte lägga hur 
mycket som helst… 
Vad skulle du köpa på Åhléns då? 
Jag har köpt….tänker….skålar och vinglas. Jag tittar en del…jag gillar den avdelningen. City har snygga grejer, det är snyggt uppställt. Det 
blir inspirerande. Jag kan mer titta runt där. Jag kan byta ut grejer…nu skulle jag behöva bestick… 
Hur vill du att de ska vara? 
? 
Vad är viktigt för dig när det gäller bestick? 
Att de ska vara snygga…. Enkla och inte alltför dyra. 
Har du några tankar kring Åhléns och reklam? 
Tyst…..tänker…vet inte….jag försöker komma på om jag sett någonting. Tänker på Izabella Scorupco med grejen att svenska kvinnor skulle 
vara jävligt smarta. 
Ja, berätta om Izabella 
Inte den smartaste kanske, jag skulle välja någon annan. Inte för att hon är jätte osmart men….jag har sett henne i tidningar och på affischer 
på stan. Satt och läste Elle här tidigare… 
Vem handlar på Åhléns? 
Konsumenttyper eller?...Kvinna!... 
Varför känner du så? 
Tror att husgeråd lockar kvinnor generellt, de har ju mer kläder för kvinnor. Smink definitivt för kvinnor. Åldrar är det nog hela spektrat 
Du pratade förut om förortsmamman och den unga trendiga. Vilken grupp tillhör du? 
Tänker….jag kanske är en förortsmamma om några år…jag bor i bagarmossen. Jag menar inte att de är mindre trendmedvetna….men det 
finns inte lika mycket pengar och tid att lägga på utseende. Jag tror också att inkomster skiljer sig mellan förorter och city. Typ Farsta 
centrum, 
Om Åhléns vore en person eller en produkt…. 
Allround…om man handlar på Åhléns. Saker som passar alla. Ganska mainstream. 
Vad menar du med mainstream? 
Inte så space-iga kläder…kvinnor i min ålder… husgeråden är också mainstream, Man går och tittar eller slinker in. Jag tycker det är kul att 
duka snyggt. Det är mer inspirerande på City än på skanstull. På city husgeråd ser man allt tillsammans; skålar, kuddar och gardiner…allt 
tillsammans. Skanstull är saker bara framställda rakt uppochner. Men det har ju med yta att göra också….det ör ju mer plats på City. 
Vad betyder kvalitet för dig? 
Kvalitet kostar. Man vill ha kvalitet om man köper något så vill man att det ska hålla länge. Men det ska ju inte kosta för mycket. Skulle 
aldrig köpa en tröja för 1000 spänn. En gång köpte jag för 800,,,den var snygg i och snyggt marknadsförd. Men jag vet inte vilket märke… 
Åhléns kläder har ingen kvalitet.. de tappar passformen. Man kan inte ha dem länge.  
Husgeråd då? 
Kvalitetsbegreppet är svårt med husgeråd….  
 
 
City 
Ann 
40 år  
Museiassistent 
Sambo 
Månadsinkomst 10 000 
Handlar du till din sambo någonting? Överhuvudtaget? 
Ja ibland, mat förståss, kanske presenter ibland. Inte kläder.  
Är det du som handlar huvudsakligen mat och sånt hemma? 
Nej, vi dela på det. Men det är kanske mer jag än han.  
Hur ofta går ni och handlar? Går ni och handlar tillsammans? 
Handlar oftast var för sig, beror på tiden, kommer hem olika tider. 
Var bor du? 
Ör, Sundbyberg. 
Vad finns det där? Solna centrum? Vad är närmast? 
Hallonbergs centrum är närmast. Där jag handlar mat iaf. En konsum affär, det är närmast. 
Köper du mycket kläder generellt?  
Ja när jag har pengar. Då köper jag väl ibland, kanske inte så jätte mycket när man pluggar. 
Men kollar du i affärer mycket emellanåt? 
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Ja det har jag gjort. 
Berätta lite om vad du kollar. Brukar du fönstershoppa? 
Ja det gör jag väl också ibland. Ja man går i affärer och tittar lite.  
Brukar det vara något du letar efter eller går du runt och letar bara för letandets skull? 
Nu blir det mest att man handlar när man behöver något speciellt, annars har man inte råd. 
Din kille tjänar mer? 
Ja han tjänar mer. 
Han handlar till dig istället? 
Haha 
Åhléns? Du får berätta lite om er relation. 
Tycker att det är ett ganska bra varuhus. Dom har det mesta. Om det är något speciellt man vill ha. Man behöver inte gå till olika ställen, 
speciellt om man har lite bråttom ibland. Dom har både kläder och heminredning och tyger. 
Finns Åhléns i Sundbyberg? 
Jo det finns det. 
Vad är det för någon butik? 
Den går jag inte så jätte ofta på faktiskt. Den har blivit mindre och mindre. Jag går väl mest på City. 
Vad är det för fel på den i Sundbyberg? 
Den är väl helt okej men bor lite utanför, åker inte förbi.  
Men dom andra butikerna i stan förutom City? 
Det är väl inte så ofta jag går på någon annan, det är nog den jag känner till. Sen finns det en i Kista och en i Solna som jag går på ibland.  
Men Åhléns city, ligger det på vägen eller åker du speciellt dit? 
Ofta åker man förbi eller är där omkring, kanske byter tåg eller ska till skola. Den ligger så bra till där. 
Brukar du gå runt på alla avdelningar där eller? Någon som är bättre än någon annan? 
Det är olika. Det kanske är den med husgeråd, att man är på den ibland. 
Det är väl rätt så dyrt men dom har allt. Om det är något man letar efter vet man att man kan hitta det där för att dom har ett stort sortiment. 
Olika märken osv.  
Om man ska ge bort något i present och inte riktigt vet vad man ska ha. 
Så du brukar köpa presenter där i alla fall? 
Ja det gör jag.  
Bra sminkavdelning också. 
Vad är bra med den? 
Det är stort, dom har i princip allting, om man ska ha något speciellt märke.  
Hur ser du på miljön där? 
Jag tycker att det är bra, lite rörigt där vid tunnelbanan. 
Vad är det som är bra? 
Man känner igen sig, dom har det uppdelat. Olika montrar för olika saker. Lätt att hitta det man ska ha. 
Du pratade lite om husgeråd också? 
Inte så road. Om det är något speciellt eller om man ska ge bort någonting.  
Dom har ganska bra bokavdelning också. Bra bokrea brukar dom också ha. 
Kläderna? 
Ibland handlar jag där, det är inte så jätte ofta men det händer att jag handlar kläder där.  
Berätta lite om ditt klädintresse. 
Jag handlar på andra butiker och postorder också. Har inget speciellt. Men Åhléns har bra egna märken också.  
Vad är viktigt när du köper kläder? 
Lite allt möjligt, kvalitet är viktigt.  
Vad är kvalitet på kläder för dig? 
Att det håller och inte tappar formen efter en tvätt. Att det håller länge.  
Hur länge har du kläder? Är det väldigt säsongsbetonat? 
Nej, ibland har jag något i flera, flera år. Så länge det är en stil som jag tycker håller.  
Har du någon åsikt om Åhléns och kvalitet? 
Jag tycker att dom har rätt bra kvalitet. Jag har vissa saker som jag haft i många år som jag köpt där. Köper även basvaror där som vantar, 
strumpor osv.  
Du nämnde deras eget märke, berätta lite om klädavdelningen där.  
Har köpt några saker som inte är något speciellt märke, kanske deras eget. Bassortiment.  
Prisnivån då? 
Betalar hellre för kvalitet.  
Prisnivån på Åhléns då? 
Mellan, inte dyraste som NK men inte billigaste som HM.  
Har du varit i dom andra butikerna i sthlm överhuvudtaget? 
Har varit på Odenplan någon gång. Men det är mest på City men sen solna, kista och sumpan. 
Vad upplever du att det är för folk på City? 
Det är nog väldigt blandat tror jag. Den ligger så till så att många kan gå dit.  
Har du sett någon reklam för Åhléns? 
Ja 
Vad är det då? 
Smink annonser ibland. Och kläder ibland. Och sett isabella. 
Vad tycker du om Isabella? 
Hon är ganska bra. Har inte köpt något av dom märkena men.  
Vad är det för märke? 
Wera? Har sett kläderna när jag gått förbi men inte provat. 
Vad tror du att det är för kläder jämfört med resten av Åhléns? 
Kanske medelålders kvinnor. Bassortiment kanske. Dom har väl festkläder också. 
Du pratade om åldrar och sa att det var väldigt blandat på Åhléns? 
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Kanske inte dom allra äldsta personerna. Men folk som jobbar och så där. 
Varför inte dom allra äldsta?  
Kanske inte handlar så mycket överhuvudtaget. Tar mina föräldrar som exempel.  
 
 

City 
Anna 
27 år  
Ingenjörsstudent 
Sambo 
Månadsinkomst 5 000 
Hur ofta shoppar du? 
Inte så ofta och inte mycket.  
Hur mycket i pengar lägger du ner per månad på det? 
Hmm, ca 2 500, om man slår ut det  
Hur gör du när du går och shoppar? går du ut efter något planerat eller är du mer av en impulsköpare? 
Jag vet ju vad jag behöver, t.ex. nya jeans, då går jag och köper jeans eller två fast jag egentligen skulle köpa ett par och säkert något mer 
som jag inte skulle köpa, men jag går inte och shoppar när jag behöver jeans och kommer hem med en mp3 spelare istället. En mp3-spelare 
måste man planera och researcha innan man köper, alla elektroniska saker måste researchas ordentligt  
Om vi tänker oss mindre saker, sånt som vanligtvis står vid kassan? 
Ja jag brukar väl alltid ta typ tuggummi bara för att det finns där när man står i kön, så jag är ett äkta offer 
Om vi fokuserar på kläder en stund, vad tycker du är viktigt när man handlar kläder? vad letar man efter? 
Kvalitet. När det gäller själva plagget vill man ju inte att det ska falla sönder, sen om det är själva shopping upplevelsen så gillar jag när det 
är många olika butiker/avdelningar med olika märken bredvid varandra så man slipper gå till 10 olika butiker och prova kläder 
Kan du ge ett exempel på det? 
Idag när jag skulle köpa kjol och topp på Åhléns så kändes det skönt att jag kunde gå in på In Wear och ta en kjol och vandra vidare till 
Tiger osv. och ta ett annat plagg, samla på sig det och sen gå och prova allt men det var också mest för att jag inte hade så mycket tid… 
annars är det ju trevligt med concept stores 
Brukar det vara så att du har ont om tid? 
När jag shoppar, nej egentligen inte vanligtvis  
Om vi går tillbaka till kvalitet en stund, hur vet man om det är bra kvalitet? 
Man vet det om man har haft märket innan, erfarenhet….och ofta syns det i detaljerna  
Kan du beskriva det lite närmare? 
Basplagg, där tycker jag att man ska satsa på kvalitet, en del modegrejer däremot som man bara ska ha en säsong är det inte lika viktigt 
Hur stor roll har priset? 
Man kan ju inte anta att högt pris är lika med hög kvalitet, men man styrs säkert av det 
Hur mycket tänker du på priset när du shoppar? Väljer du bort affärer som är lite dyrare? 
Nej jag väljer nog bort affärer som är billiga då jag nog faktiskt ofta utgår ifrån att man får betala mer för bättre kvalitet 
Var sätter du t.ex. Åhléns på en dyr-billig skala? 
Åhléns City har ju en massa olika märken, de har ju D&G och en del svindyra jeansmärken, över medel är det definitivt… Åhléns egna 
märke däremot är skit, de är likvärdiga med h&m ung.  
Berätta mer vad du tycker om Åhléns eget märke 
Det är lite Lindex+H&M men lutar mer åt Lindex hållet dvs. mer tantkläder 
Hur ligger det till pris och kvalitets mässigt? 
Jag har inte så bra koll, men prismässigt så är det kanske medel, kvalitets mässigt kan jag inte säga men det ser ut att vara medel också 
Kosmetika och skönhetsprodukter... Var köper du det? 
Taxfree, Åhléns, N Keller H&M 
Heminrednings produkter? Köper du sånt? 
Köper inte mkt sånt, har köpt kuddar och lite sånt på Ikea  
Men inget på Åhléns? 
Jo glas har jag köpt där någon gång och julpynt 
Hur ser du generellt på Åhléns? Bra? Dåligt? 
Åhlens City är bra, har blivit mycket bättre de senaste åren men känns ändå inte lika exklusivt som NK fast många produkter är likadana  
Handlar du bara på City? 
Ja  
Varför inte de andra? 
De har inte ett lika bra utbud och ligger avsides  
Hur ser du Åhléns som företag? 
Deras årsrapport såg ju lovande ut  
Hur skulle du beskriva Åhléns om det vore en person? 
En diversifierad person med många intressen. I alla fall när det gäller Åhléns City, Åhléns i övrigt: en överviktig medelålders tant  
Som produkt då? 
Mångsidig skulle jag kalla Åhléns City, de har ju allt där, spa, restaurang, massa märkeskläder, böcker, mat -fast det är hemköp, inredning 
etc.  
Hur ser en typisk Åhléns kund ut? 
Kvinna, genomsnittsålder 35, 2.5 barn. Åhléns märket tror jag kvinna i medelåldern, ja överviktig medelålders tant  
Hur känner du dig när du bär Åhléns kläder eller kläder från Åhléns? 
Jag känner mig överviktig, nej men det känns bra, men det är ju inte Åhléns egna märke  
Har du sett någon reklam för Åhléns? 
Jag har sett, typ den här varan hittar du på Åhléns, alltså tv-reklam för typ en cd skiva  
Vad tyckte du om den reklamen? 
Man kan ju köpa produkten ngn annanstans, det är inget unikt för Åhléns och då köper man där det är billigast, det är inte direkt så man får 
lust att gå till Åhléns 
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Beskriv Åhléns logo, hur känns den? 
Den är tråkig 
 
 
Åhléns Övriga Stockholmsbutiker 
Jenny #2 
23 år  
Lärarstudent 
Singel, ensamboende 
Månadsinkomst 9 000 
Shoppar du ofta? 
En gång i veckan kanske. 
Vad handlar du då främst? 
Det varierar, kläder, smink, andra skönhetsprodukter, lite heminredningssaker 
Hur mycket pengar lägger du ner på det varje månad? 
Ca 1500 
När du går ut och shoppar, går du ut efter något specifikt eller gillar du att strosa runt?  
Det beror på vad man behöver, behöver man något specifikt går man ut efter det, men om det är något som mindre som ett linne t.ex. så kan 
det ju bli på impuls. Brukar bli mycket impuls faktiskt.   
Vad är viktigt för dig när man handlar kläder?  
Att det är snyggt, min stil så att säga. 
Kan du ge ett exempel på det? 
Något mittemellan, lagom. Något som passar mig.  
Hur viktigt är priset? 
Priset är viktigt som student då jag inte allt för stor budget, då kan det vara bra att satsa på kvantitet och inte kvalitet ibland, jag brukar lägga 
mest pengar på basplagg 
Skönhetsprodukter då? Var köper du det? 
H&M, Ica, Creme fraiche 
Och heminrednings produkter? Något för dig? 
Jag har väl köpt någon ljusstake någon gång men inte så mycket mer 
Vad tycker du generellt om Åhléns? Bra? Dåligt? 
Bra… bra priser, har allt, bra utbud, har alla märken och ett eget 
Var handlar du oftast? 
Farsta, Skanstull, Sickla… Julhandlar på City 
Bara julhandel på City? 
Ja jag åker oftast inte dit, ligger en bit bort från mig 
Hur ser du Åhléns som företag? 
Bra… antar jag… 
Kan du beskriva Åhléns med karaktärsdrag av en person? 
En Svensson, medel Svensson, en snäll butik dit alla kan gå, för alla 
Och en typisk Åhlénskund? 
Jonas Svensson haha… någon som vem som helst, men mest kvinnor 
Mest kvinnor? 
Ja det är väl 60-40 mellan kvinnor och män skulle jag tro. 
Okej, vad är denna kvinna för person då?  
Medelinkomsttagare, barnfamilj, studenter kanske? 
Är du en typisk Åhlénskund? 
Kanske, haha… inte tänkt på det  
Hur känner du dig när du shoppar på Åhléns? 
Bra! Alltid kul att shoppa… jag är nog en ”shoppaholic” 
Har du sett någon reklam för Åhléns? 
Ja, jag har sett någon reklam på någon pelare 
Vad tycker du om den då? 
Den duger… den påverkade mig inte direkt 
Beskriv Åhléns logo, hur känns den? 
Den är tråkig, jag gillar den inte, gillar inte rätt haha… finns ingen fantasi i logon, kanske skulle passa bättre i ett annat typsnitt, kanske svart 
på rött 
 
 
City 
Pernilla 
28 år  
Bankanställd 
Sambo 
Månadsinkomst ca 21 000 
Hur mycket shoppar du? 
En del, två gånger i veckan  
Vad handlar du mest? 
Kläder, smink accessoarer… det blir mycket olika, är rätt kläd- och modeintresserad 
Så du lägger ner mycket pengar på det varje månad? 
Ja, ca 4 000 
Hur gör du då när du shoppar? Planerar du mycket eller gillar du att impuls köpa mest?  
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Ofta planerar jag, det är då jag vet att jag behöver någonting, eller vill köpa något större… annars kan det bli mycket impuls också, mycket 
passa-på, få 3 för 1 eller så 
Bukar du gå själv eller flera? Fönster shopp mycket?  
Jag gillar att shoppa allmänt och när jag gör det blir det oftast med en kompis, och på så vis ännu roligare, man kan gå runt lite och sen ta en 
fika eller något sådant 
Vart går du då när du shoppar? Springer du in i någon butik du råkat gå förbi? 
Det är olika, ibland kan man ju springa in när man ser något i fönstret, sen har man ju vissa säkra kort som man oftast brukar gå till 
Vad är viktigt för dig när du handlar något? 
Att det är snyggt, att kvaliteten är bra, att jag själv tycker om det förståss, att det är någorlunda trendigt, att det är trendigt för mig, behöver 
inte vara den senaste Fendi toppen från Milano eller något men det får inte vara något som hörde hemma runt 98 
Hur viktigt är priset? 
Det beror på, jag vill ha kvalitet, och kvalitet kostar, jag köper hellre en snygg tröja på tre månader än massa skit  
Väljer du bort någon affär för att den är för dyr? Hade du handlat någon annanstans om du haft mer pengar? 
Nej jag brukar gå runt och kika det mesta, jag väljer inte direkt bort något… hade jag haft mer pengar hade jag handlat i samma affärer fast 
mer. 
Hur köper du Skönhetsprodukter då? 
Där kostar det lika mycket överallt så då brukar jag gå dit miljön är snyggast, eller om jag sett någon reklam för någon kampanj för något jag 
vill ha, då kan jag gå till en affär jag inte brukar 
Heminrednings produkter? Köper du sånt? 
Det skulle också vara om jag sett någon kampanj och fått någon idé, men just nu är det mest småsaker 
Åhléns då? Generellt bra eller dåligt? 
Bra tycker jag. Åhléns känns väldigt praktist, förutom City då, City är inte grå som resten av butikerna,  
Så du handlar bara på City? 
Ja det gör jag 
Vad är det som är dåligt med de andra? 
De har så mycket egna märken där, inte direkt det senaste eller trendtoppen. 
Hur ser du Åhléns som företag då? 
Jag vet inte, tänker inte så mycket på det 
Hur ser du Åhléns om det vore person? 
Stina 42, 2 barnsmamma, bor i Hagsätra och är för gammal för H&M men tycker att Åhléns känns tryggt och trendigt 
Och om Åhléns vore en produkt? 
Ett säkert kort, inte jätte trendigt men inte heller helt otrendigt 
Och en typisk Åhlénskund? 
Det är väldigt spritt, det är nog personer som söker prisvärda, någorlunda trendiga grejer 
Hur ser en typisk Åhlénskunds personlighet ut då? 
Praktiskt, söker sig till Åhléns för att där finns allt under samma tak 
Är du en typisk Åhlénskund? 
Nej 
Hur känner du dig när du handlar något på Åhléns eller använder det? 
Inget speciellt, känner mig inte lika lyxig som om jag köpt något i Sturegallerian, känns t.ex. lyxigare att handla smycken på Georg Jensen än 
att handla GJ smycken på Åhléns  
Varför det då? 
Därför att det är ett varuhus 
Har du sett någon reklam för Åhléns? 
Jag har sett någon TV reklam och någon i tunnelbanan  
Vad tycker du om de då? 
Tråkiga, basala om man kan säga så? Väldigt vanliga 
Har de påverkat dig? 
Inte direkt… om det har varit att du får den här DVD:n eller sminket billigare så kanske men annars nej 
Åhléns logo då? Vad tycker du om den? 
Har de en? 
Ja 
Väldigt anonym i så fall 
 


