
Sammanfattning 
 
Denna uppsats ämnar undersöka om ett företag som använder sig av sparsmakad marknadsföring 
ändå når ut med sitt budskap till sina kunder. Det företag vi valt att göra en fallstudie på är 
Filippa K, ett väletablerat klädföretag som inte använder reklam i någon större utsträckning, dels 
på grund av rädsla att varumärket ska överexponeras och förlora sitt grundläggande koncept och 
dels för att man från företagets sida anser sig ha tillräckligt god kännedom på den svenska 
marknaden. Främsta syftet med vår studie är att försöka ta reda på om kunder trots detta uppfattar 
Filippa K på samma sätt som företaget önskar. 30 stycken intervjuer med slumpvis utvalda 
kunder till Filippa K ligger till grund för vår studie, resultaten har vi sedan applicerat på fyra 
välkända teorier på området. Vi anser att vi kan dra slutsatsen att diskrepansen mellan profil och 
image är liten. Förvånansvärt många kunder förknippar Filippa K på precis samma sätt och med 
samma egenskaper. Dessa egenskaper är också de man från företagets sida främst vill bli 
förknippade med. Marknadsföring för att etablera kännedom för vad varumärket står för skulle 
enligt denna aspekt inte vara nödvändig att utöka. En anledning kan vara att Filippa K varit 
konsekventa när det gäller det grundläggande konceptet över tiden.  
 
Filippa K anser det viktigare att nå ut till redan existerande kunder än så många som möjligt då 
man bedömer att man redan har en tillräckligt stor kundkrets. Riktar man sig inte nämnvärt till att 
skaffa nya kunder blir lojalitetsaspekten viktig. Här visade vår undersökning att ingen av de 
tillfrågade egentligen kände någon lojalitet eller samhörighet med Filippa K. Marknadsföring till 
redan existerande kunder behöver inte främst bestå i reklam för att påminna kunder om att välja 
just Filippa K utan kan innefatta mer lojalitetsskapande åtgärder samt försöka ge mervärden i 
jämförelse mot liknande varumärken. Vikigt är då att veta vad kunderna efterfrågar, i vår 
undersökning fick vi bland annat svar som medlemsklubbar, modevisningar, specialerbjudanden 
till medlemmar, något som i dagsläget saknas. Då konkurrensen på marknaden är stor kan, trots 
att kännedomen om Filippa K är god samt att diskrepansen mellan profil och image är mycket 
liten, kommunikation och integration vara av betydande för att kunder inte ska välja 
konkurrenter.    
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Abstract 
 
Key words: brand identity, brand image, profile, Filippa K 
 
 
In this paper we will analyze the importence of marketing when it comes to customers perception 
of Filippa K. Brand identity describes how the company perceives its brand and brand image 
explains how the customers perceive it. Profile refers to the image that the company wishes to 
create for its brand. 
 
Identity and image can easily differ and the marketing strategy of the company can be an 
important tool for achieving increased similarity between the two. By doing a survey with 
customers and using well known theories in this paper we invesigate if this is the case for Filippa 
K which is a company that has no developed marketing strategy and a rather low level of 
commercial activities. 
 
Our conclusion is that, despite the absence of a clear marketing strategy, the brand identity of  
Filippa K mostly complies with the brand image, the consistancy of the brand's qualities over 
time can be one explanation.  
 
Although brand image and identity seem to be aligned to a great extent we found that Filippa K 
has weak brand loyalty among the customers in our survey. This may be a consequence of Filippa 
K not being perceived as offering something unique compared to competing brands. 

 2



Innehållsförteckning 

 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. 2 

1. INLEDNING............................................................................................................................................ 5 

1.1 PROBLEMBAKGRUND OCH DISKUSSION .............................................................................................. 5 
1.2 FRÅGESTÄLLNING/PROBLEMFORMULERING....................................................................................... 7 
1.3 SYFTE .................................................................................................................................................. 7 

2. METOD.................................................................................................................................................... 8 

2.1 FALLSTUDIE – FILIPPA K..................................................................................................................... 8 
2.1.1 Filippa K - Avgränsning .............................................................................................................. 9 

2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT................................................................................................ 9 
2.2.1 Kritik mot hermeneutik .............................................................................................................. 10 

2.3 UNDERSÖKNINGSMETOD................................................................................................................... 11 
2.3.1 Val av undersökningsmetod....................................................................................................... 11 
2.3.2 Kritik mot kvalitativ ansats ........................................................................................................ 12 

2.4 DATAINSAMLING............................................................................................................................... 12 
2.4.1 Primär- och sekundärdata vid studien av Filippa K ................................................................. 13 

2.5 URVAL............................................................................................................................................... 13 
2.5.1 Urval av kunder ......................................................................................................................... 13 
2.5.2 Urval Filippa K ......................................................................................................................... 14 
2.5.3 Kritik till urval ........................................................................................................................... 14 

2.6 INTERVJUGENOMFÖRANDE................................................................................................................ 14 
2.6.1 Förberedelser inför kundintervjuernas genomförande.............................................................. 15 
2.6.2 Intervju med Caroline Ericsson på Filippa K ........................................................................... 15 

2.7 TILLFÖRLITLIGHETSDISKUSSION....................................................................................................... 16 
2.7.1 Trovärdighet .............................................................................................................................. 16 
2.7.2 Äkthet ......................................................................................................................................... 18 

2.8 ÖVRIG LITTERATUR OCH FORSKNING INOM OMRÅDET ..................................................................... 18 

3. FILIPPA K: S DISKREPANS MELLAN PROFIL OCH IMAGE .................................................. 20 

3.1 VARUMÄRKETS IDENTITET................................................................................................................ 20 
3.2 KAPFERERS PRISMATEORI ................................................................................................................. 20 
3.3 KÄRNIDENTITET – UTVIDGAD IDENTITET.......................................................................................... 25 

3.3.1 Brand equity .............................................................................................................................. 28 
3.3.2 Organisationsattribut och produktattribut ................................................................................ 28 

3.4 RELATIONEN MELLAN IDENTITET, PROFIL OCH IMAGE ..................................................................... 29 
3.4.1 Filippa K:s integration enligt Holms modell ............................................................................. 30 

3.5 VARUMÄRKETS IMAGE...................................................................................................................... 33 
3.6 KELLERS IMAGETEORI....................................................................................................................... 33 

3.6.1 Styrkan hos associationerna ...................................................................................................... 33 
3.6.2 Favoriserade associationer ....................................................................................................... 34 
3.6.3 Unikhet hos associationerna...................................................................................................... 34 
3.6.4 Sammanhängande associationer ............................................................................................... 34 

3.6 SAMMANFATTANDE ANALYS ............................................................................................................ 35 

4. SLUTSATS ............................................................................................................................................ 40 

 3



5. KÄLLFÖRTECKNING ....................................................................................................................... 44 

6. BILAGOR .............................................................................................................................................. 46 

6.1 FRÅGOR TILL KUNDER....................................................................................................................... 46 
6.2 FRÅGOR TILL FILIPPA K .................................................................................................................... 48 

 4



 

1. Inledning 

1.1  Problembakgrund och diskussion 

Varumärkesfrågan har under det senaste årtiondet blivit allt viktigare och tagit en allt större plats 
i företagens agenda. Det handlar inte längre om att marknadsföra vissa produkter, det handlar om 
företagets varumärkeskapital, företagets rykte och dess långsiktiga utveckling och överlevnad. 
För några år sedan ansåg många att varumärket var synonymt med dess logotyp och att 
varumärkesfrågan ägdes av marknadsavdelningar och reklambyråer. Idag är varumärkesfrågan 
ofta flyttad till ledning och styrelse, då man insett att varumärket är en av företagets viktigaste 
tillgångar. (Rawet et al. 2002) Det påverkas inte enbart av den planerade externa 
kommunikationen, utan också av hur företaget agerar, kvaliteten på de fysiska produkterna, i 
vilka sammanhang företaget syns, vilka partner de väljer att samarbeta med osv. Allt företaget 
gör och säger, eller inte gör och inte säger, påverkar varumärket. Varumärkena har även fått en 
allt viktigare innebörd hos konsumenterna. De ger inte bara trygghet ”man vet vad man får”, utan 
det är även ett sätt att uttrycka sig och bygga upp ett eget personligt varumärke. Genom de kläder 
man bär eller produkterna man konsumerar, så visar man vem man är. Ett varumärkes image kan 
i vissa fall vara lika viktigt eller till och med viktigare än själva produktegenskaperna. Detta 
styrks i en undersökning som genomfördes i form av ett blindtest mellan Coca Cola och Pepsi 
Cola. Det visade sig att 60 % sade sig gilla Coca Cola framför Pepsi Cola men ändå valde 
merparten Pepsi Cola vid blindtestet. (Hollensen, 2004) Det visar att imagen och vad man vill bli 
förknippad med för varumärken har stor betydelse för kunders köpbeteende.  
 
Att arbeta med varumärken har blivit allt större och viktigare för företag idag. Konkurrensen har 
blivit hårdare och på de flesta marknader konkurrerar allt fler företag om samma kunder med i 
stort sätt samma produkter. Tidigare avsatte företagen stora resurser till att marknadsföra 
specifika produkter och tjänster. Då allt fler konkurrenter etablerade sig på marknaden och då 
produkterna i sig inte kunde ge kunderna mervärden jämfört med konkurrerande produkter blev 
företagen tvungna att finna andra lösningar för att differentiera sig på marknaden. Något som 
med tiden växte fram var marknadsföring av varumärken vilket kom att betraktas som ett 
självständigt konkurrensmedel och en framgångsrik differentieringsmetod. (Melin, 1999) Att 
skapa och bygga varumärken är en lång och omfattande process. Utöver ett givet namn samt ett 
visuellt uttryck, en logotyp som ska ge kunderna associationer till varumärket, tilldelas även 
företaget eller produkten ett innehåll, en betydelse för såväl företaget som dess omgivning. 
Processen är tidskrävande och äger rum genom kommunikation och interaktion med omvärlden. 
Målet med de märkesbyggande åtgärderna är att logotypen och namnet ska kännas igen, inte 
enbart som ett märke, utan att befintliga och potentiella kunder ska associera varumärket med ett 
unikt eller särskilt budskap, en innebörd, ett löfte som är relevant och trovärdigt för dem. 
(Håkansson, 2004) Företaget måste sedermera uppfylla de förväntningar som kunderna får 
genom aktiviteterna. Vi kan därmed se att varumärket i sig innehåller mer än enbart produkters 
eller tjänsters funktionalitet, vilket företag tidigare differentierade sig med. Det innehåller även 
emotionella faktorer som kunderna har i form av känslor, minnen, associationer samt relationer 
vilket påverkar kunderna och deras köpbeslut.  
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Då ett företag etablerat sitt varumärke på marknaden fortsätter arbetet med att föra ut budskap 
med förhoppningen att kunderna ska associera och uppfatta varumärket som företaget önskar. De 
flesta företag har en uppfattning om vad de vill förmedla till sina kunder, vilka känslor, bilder, 
attityder och uppfattningar de vill bli förknippade med av sin omgivning. Med andra ord har 
många varumärken en profil som de vill förknippas med. Profilen bör grundas på den identitet 
som företaget har men företaget måste även vara lyhörd mot omgivningen och dess värderingar 
och uppfattningar. Om företaget inte lyssnar på potentiella och befintliga kunders önskemål och 
uppfattningar riskerar de att gå miste om kunderna helt. Identiteten bygger ofta på ett företags 
grundläggande värderingar, dess filosofi och kultur. Image är den bild av ett varumärke som 
uppstår i kundens medvetande. Det är en sinnebild, associationer och känslor som omvärlden har 
av den specifika produkten eller företaget. (Rawet et al. 2002) I många fall spelar det ingen roll 
vad företaget anser att de eller varumärket står för, i slutänden är det marknaden och dess syn på 
varumärket som avgör. Via kommunikation och marknadsföringsåtgärder profilerar sig företag på 
marknaden, dvs. de för ut de bilder och uppfattningar av varumärket som företaget önskar att 
kunderna ska ha om densamma. Företaget har för avsikt att med aktiviteterna minimera 
diskrepansen mellan profil och image, där företaget och kunderna i stort sett har samma 
uppfattning om varumärket. Anledningen till att man vill uppnå detta förhållande är för att 
kunderna får det företaget utlovar, vilket ökar märkeslojaliteten och ger upphov till mervärden. 
Ett fullständigt integrerat förhållande är dock omöjligt att uppnå. (Holm, 2002) 
 
Många anser att krävs omfattande marknadsföringsåtgärder och reklam för att företag och dess 
varumärke ska existera i kundernas medvetande, differentiera sig mot konkurrenterna samt 
minimera diskrepansen mellan ett varumärkes profil och image. Reklamen har som uppgift att 
informera, övertyga och påminna kunderna om en märkesprodukts konkurrensfördelar. (Melin, 
1999) Det är dock svårt att nå fram och göra intryck på konsumenterna idag i och med det allt 
ökade informationsflödet. Under det senaste årtiondet har såväl gamla medier som nya utvecklats 
explosionsartat. Detta har skapat en hel ny situation till att kommunicera. Idag finns det inte 
längre något dominerande medium, utan det finns en mångfald av medier att välja bland. (Rawet 
et al. 2002) 
 
På klädmarknaden har det visat sig än viktigare att via märkesbyggande reklam differentiera sitt 
varumärke mot konkurrenternas, då denna marknad präglas av mycket hård konkurrens, med 
många aktörer som säljer liknande produkter och som därmed i stort konkurrerar om samma 
kunder. Vid marknadsföring av konsumentvaror, då även av kläder, använder allt fler företag, 
som vi tidigare nämnde, varumärket för att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar på 
marknaden. Märkesbyggande reklam betraktas ofta som en nödvändig förutsättning för ett 
varumärkes framgång. (Melin 1999) Men är reklamen verkligen en nödvändighet för att ett 
varumärke ska överleva på marknaden och för att kunderna ska uppfatta varumärket i enlighet 
med hur företaget önskar bli uppfattade? Måste varumärken konstant figurera i media och 
företaget sprida reklambudskap för att överhuvudtaget existera i kundernas medvetande? Vi är 
intresserade av att studera hur saknaden av marknadsföring påverkar integrationen mellan 
företagets profil och dess image. Är det så att bristen på reklam resulterar i en större diskrepans 
mellan ett varumärkes profil och image? Kan kunderna ändå uppfatta varumärket på det sätt som 
företaget önskar bli uppfattade eller kan detta enbart inträffa då företaget sprider reklambudskap 
om hur de vill uppfattas?  
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1.2 Frågeställning/Problemformulering 

Vi kan efter ovanstående formulera två övergripande frågeställningar/problemformuleringar som 
vi är intresserade av att studera.  

1. Kan företag trots sparsmakad marknadsföring lyckas föra fram sitt budskap till 
konsumenterna så de uppfattar varumärket på samma sätt som företaget vill uppfattas. 
Stämmer imagen överens med profilen hos dessa varumärken?  

2. Kan företag, trots låg marknadsföringsbudget, existera i kundernas medvetande och nå ut 
till kunderna med den bild och känsla de vill förmedla. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om ett företag, trots sparsmakad marknadsföring, lyckas nå 
ut med den bild företaget har av varumärket till kunderna samt om kunderna uppfattar 
varumärket på ett enhetligt sätt som stämmer överens med hur företaget vill uppfattas. Syftet är 
vidare att undersöka om marknadsföring är nödvändig för att kunderna ska uppfatta varumärket 
som företaget önskar. 
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2. Metod 
 
Vi kommer att inleda detta kapitel med en redogörelse för vårt val av fallstudie och vetenskapligt 
förhållningssätt. Vidare kommer vi att beskriva vår undersökningsmetod, datainsamling, urval 
och hur vi gått tillväga vid intervjugenomförandet. I detta kapitel kommer vi även att diskutera 
studiens tillförlitlighet. 

2.1 Fallstudie – Filippa K 

Fallstudier kan användas som underlag för forskning. De fall som forskaren använder sig av i 
studien ger empiriska data som sedan analyseras och tolkas. Metoderna används oftast för att 
förstå fenomen där kunskap om ett område helt eller delvis saknas. (Gustavsson, 2004)  
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra en fallstudie på ett företag som idag inte använder sig 
nämnvärt av marknadsföring, nämligen Filippa K. Filippa K är ett svenskt företag som grundades 
1993 av Filippa Knutsson, Patrik Kihlborg och Karin Segelblom. Till en början koncentrerade sig 
företaget på kläder för kvinnor men 1998 lanserades den första kollektionen för män. Företaget 
driver idag profilbutiker i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna samt har över 600 
återförsäljare runt om i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Filippa K: s filosofi bygger på 
enkelhet, stilfullhet och kvalitet som ska kombinera tidlös design med modern prägel. Filosofin 
genomsyrar, enligt Filippa K, hela företaget, allt från klädernas design till butikernas utformning, 
marknadsförning och service. Filippa K har idag inga dokumenterade strategier för hur man 
arbetar med varumärket. I Sverige marknadsför sig Filippa K mycket sparsmakat. Man vill inte 
överetablera varumärket utan selektivt välja ut de medier man vill synas i. Filippa K: s 
marknadsföringsplan bygger på att använda tre huvudenheter i marknadskommunikationen; 
annonsering, PR samt Filippa K: s butiker. Annonsering använder företaget sig knappt av idag, då 
de inte anser att det finns lämpliga medier att annonsera i. De satsar därmed mer på PR och 
redaktionella texter. Detta för att skapa trovärdighet om varumärket och dess produkter. Kärnan i 
markandsföringen handlar om att bygga ett starkt varumärke samt att stärka företagets koncept. 
 
Anledningen till att vi valde Filippa K som fallstudie är att varumärket är inarbetat på den 
svenska marknaden men de använder sig ändå inte nämnvärt av marknadsföring. Vi vill därmed 
undersöka om Filippa K, trots sparsmakad markandsföring och avsaknaden av en 
varumärkesstrategi, lyckas föra fram sitt budskap så kunderna uppfattar varumärket på samma 
sätt som företaget önskar bli uppfattade. Behöver företaget använda omfattande resurser på 
marknadsföring för att existera i kundernas medvetande och för att kunna nå ut till kunderna så 
att de uppfattar varumärket på ett sätt som företaget önskar att varumärket ska uppfattas? Den 
bild som kunderna har av företaget och dess produkter utgörs ju givetvis av något, eftersom 
Filippa K inte marknadsför sig enligt någon planerad strategi och faktiskt inte marknadsför sig 
speciellt mycket alls vill vi se om kunderna trots detta har en tydlig och enhetlig bild av 
varumärket. Om detta är fallet vad förutom marknadsförande reklam bidrar till denna effekt? 
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2.1.1 Filippa K - Avgränsning 

I denna studie har vi valt att undersöka kundernas syn på företaget, dvs personer som redan har 
kännedom om varumärket samt en relation och en åsikt om det. Kundernas bild, känsla och 
åsikter om varumärket skiljer sig med stor sannolikhet från de potentiella kundernas. Vi har även 
valt att endast fokusera på den svenska marknaden i centrala Stockholm. Vi har inte som 
ambition att kunna dra några allmänna, generella slutsatser om folks uppfattningar då vi valt att 
genomföra djupgående intervjuer med 30 personer. Det antalet är inte tillräckligt för att kunna 
generalisera till en större population. De resultat som vi fått av de personer som ingår i studien 
ger endast en uppfattning om attityder som finns hos dessa men ger en förklaring till varför de 
uppfattar Filippa K som de gör.  
 
Vi vill också poängtera att vi i vår studie tittat på Filippa K:s varumärke som helhet. Vi har inte 
gjort separata studier för Filippa K samt Filippa K man. I februari startade och lanserade även 
Filippa K en helt ny konceptbutik i Stockholm samt en ny kollektion som går under namnet Ease. 
Ease är en kollektion med betoningen på mjuka, sköna och sensuella kläder som ska kunna 
användas mestadels hemma men även till vardags. Kollektionen lanserades då vi redan påbörjat 
studien om varumärket, så vi valde att helt bortse från varumärket Filippa K Ease. Då 
kollektionen är så pass ny tror vi inte att den hunnit befästa sig på markanden så att kunderna har 
tillräckligt med kunskap och information för att besvara frågor kring varumärket.  
 
Under den period då vi arbetade med Filippa K och deras varumärke skedde det stora 
förändringar i organisationen. I mitten av mars anställdes en Brand Director för att arbeta mer 
aktivt med varumärket. Arbetet har vid skrivande stund påbörjats internt. Externt kommer detta 
arbete synas mer till höstens kollektion. I vår studie har vi enbart sett till hur Filippa K arbetar 
med varumärket idag, inte hur de kommer att arbeta i framtiden. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den vetenskapsteori som ligger till grund för vår undersökning är hermeneutik. Den bygger på 
tolkning och förståelse och innebär tolkning av människors handlingar. I och med att 
människan/forskaren inte kan stå i ett opåverkat förhållande till verkligheten är man dömd till 
tolkning. Man fokuserar inte på förklaring utan på förståelse av människors beteende. Att förstå 
är att finna en betydelse, en mening. (Andersson, 1979) I och med att vi har genomfört en 
kvalitativ undersökning med riktat öppna frågor och öppna svarsalternativ har vi fått en mängd 
olika svarsalternativ, men inom vissa ramar. Dessa har vi försökt tolka efter bästa förmåga. 
Tolkningen blir givetvis påverkad av oss som personer och den förförståelse som vi hade innan 
studien började. Tolkningen blir subjektiv eftersom vi väljer de fakta som vi tycker är viktigt att 
ta med. Genom att tolka dessa har vi försökt att skapa oss en förståelse av hur människor tänker 
och deras beteende. Vi har alltså inte sökt förklaringar utan förståelse. 
 
Hermeneutiken avvisar positivismens mest centrala tes, att vetenskapen ska vara en avbild 
verkligheten, och menar att vetenskapen är en tolkning av verkligheten i och med att 
forskaren/människan påverkas av den. Enligt hermeneutiken råder det en enhet mellan fakta och 
värderingar, vilket visar teorins subjektivism. Hermeneutiken menar att det inte finns några rena 
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fakta, utan fakta är redan från början formade i enighet med värderingar. (Ibid.) I och med att 
fakta är formade i enighet med värderingar blir vårt val av fakta subjektivt. Vi har försökt att inte 
påverka deltagarna under intervjuns gång, men sedan när vi gör vårt val av fakta blir de 
omedvetet påverkade av våra värderingar, åsikter och attityder.  
 
Hermeneutiken avvisar positivismens krav på distans och ställer motkravet: forskarens 
förhållande till studieobjektet ska präglas av inlevelse och engagemang. Forskaren ska vara en 
deltagare i undersökningen. Detta krav på engagemang och deltagande inlevelse är en 
förutsättning för att man ska kunna förstå ett socialt fenomen. Partiskhet är en viktig del inom 
hermeneutiken. Det innebär att forskaren tar med sig sin historia och sin personlighet in i 
tolkningen. (Ibid.) Vi har varit väldigt engagerade i det vi undersökt. Vi har alltså varit deltagare i 
den miljö vi har studerat. Vi har både varit på Filippa K:s huvudkontor och ute i butikerna.  
 
Hermeneutiken betonar förändring som ett vetenskapligt kriterium, man vill förstå förändringar 
och man vill skapa förändringar. Enligt hermeneutiken råder det enhet mellan vetenskap och 
personlighet på alla nivåer i forskningsprocessen. Man inte kan bedriva en tolkande verksamhet 
på distans, utan det krävs engagemang och inlevelse och därmed tar också forskaren med sig sin 
historia och sin personlighet in i undersökningsfältet. Man skiljer alltså inte mellan forskarroll 
och medborgarroll. (Ibid.) 
 
Självklart blir vår roll som forskare påverkad av våra övriga livsområden. När vi går in i rollen 
som forskare är vi fortfarande samma personer som innan med samma erfarenheter, historia och 
personlighet. Inom hermeneutiken anses det vara en vetenskaplig merit om forskaren har 
personlig erfarenhet av det han studerar. Det ses till och med som ett krav. Om undersökningen är 
vetenskaplig är svårt att svara på. Självklart tar man omedvetet med sig sin personlighet i allt man 
gör. Enligt hermeneutiken är den vetenskaplig, men enligt vissa teorier är det tvärtom, om man 
låter sin personlighet och sina värderingar påverka blir undersökningen inte vetenskaplig.  
 
2.2.1 Kritik mot hermeneutik 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt, självklart finns det andra förhållningssätt bla 
positivism. Dessa två är varandras motsatser. Det hermeneutiska synsättet är ingalunda det 
självklara eller rätta, det beror på forskarens politiska, moraliska och filosofiska 
ställningstaganden och vad man gör för typ av undersökning. Självklart har hermeneutiken som 
allt annat sina brister. Kritiken som riktas mot hermeneutiken enligt positivismen är bl.a. att 
forskaren blandar in sina egna värderingar och uppfattningar, undersökningen blir därmed inte 
vetenskaplig. Man ska skilja mellan vetenskap och personlighet, personliga värderingar har inget 
värde, fakta är neutrala. Man kan också kritisera hermeneutikens tolkande sätt. I och med att 
forskaren tolkar den intervjuades svar blir tolkningen subjektiv. Eftersom forskaren gör sitt val av 
data, alltså väljer det som han anser vara viktigt för undersökningen, blir inte undersökning 
objektiv. Det innebär att man inte får en avbild av verkligheten och undersökning får därmed 
inget sanningsvärde enligt positivismen. Om undersökningen inte är objektiv blir den inte 
vetenskaplig. I och med att hermeneutiska forskare är partiska försvinner ett av de viktigaste 
kriterier på vetenskaplighet enligt positivismen, nämligen opartiskhet. Det innebär att om man tar 
med sig sin historia, personlighet och erfarenhet in i undersökningen blir den inte vetenskaplig, 
undersökning ska vara neural och representativ, vilket den inte blir om man tar med sig sin 
personlighet mm in i undersökningen.  
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Man kan även vända sig mot hermeneutikens strävan efter förståelse av ett fenomen. Man bortser 
helt och hållet från förklaring av ett visst fenomen och från att försöka påvisa kausala samband 
mellan fenomen. Att se kausala samband (orsak och verkan) är väldigt viktigt när man analyserar 
verkligheten och vill uppnå vetenskaplighet. (Andersson, 1979) 
Som sagt, hermeneutiken har en del brister och vi kan bli beskyllda för att vara partiska, 
subjektiva, tolkande, personliga, värderande mm. Men eftersom vi har intagit detta 
förhållningssätt ser vi inga negativa sidor av vårt tillvägagångssätt. Vi tycker att det har fungerat 
väl och att vårt sätt att arbeta har gett en sann blid av verkligheten.  
 

2.3 Undersökningsmetod 

Val av metod grundar sig på studiens problemformulering och syfte. Den kvantitativa ansatsen 
används ofta för att studera och förklara attityder och beteenden hos en större population som inte 
är direkt observerbara. Fördelen med kvantitativa undersökningar är att man har möjlighet att 
uttala sig om förhållanden som gäller för en större population samt att det som studeras kan mätas 
och presenteras numeriskt, vilket gör att materialet blir lättare att analysera och dra slutsatser 
ifrån. Nackdelen med metoden är man inte kan gå in på djupet och undersöka vissa attityder eller 
känslor. (Malhotra, 2006) Den kvalitativa metoden används när man vill analysera vissa fenomen 
mer djupgående och där syftet är att öka förståelsen av ett undersökningsobjekt. Den kvalitativa 
metoden har även en förmåga att ge en helhetssyn över en situation, jämfört med kvantitativa 
studier där man vid insamlandet av data använder avgränsande variabler som enbart ger svar på 
delar av en situation.  
 
2.3.1 Val av undersökningsmetod 

Vi har utifrån arbetets problemformulering och syfte valt att använda oss av en kvalitativ ansats.  
Det innebär att vi inriktar oss mer på ord än siffror. Vi använder oss av ett induktivt angreppssätt. 
En induktiv teori innebär att teorin är ett resultat av en forskningsansats. Den induktiva processen 
innebär att man drar generella slutsatser på grundval av observationer. Kvalitativ forskning är 
tolkande – tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten som deltagarna i en viss 
miljö tolkar. (Bryman, 2004) 
 
Anledning till att vi har valt att använda oss av denna ansats är att vi vill undersöka om kundernas 
syn på varumärket Filippa K stämmer överens med företagets syn på densamma. Vi vill utifrån 
fallstudien se om omfattande marknadsföringsåtgärder är nödvändiga för att företag ska kunna nå 
ut med sina budskap så att kunderna uppfattar varumärket på samma sätt som företaget önskar bli 
uppfattat. Information om varumärket Filippa K får vi bäst genom att genomföra ett antal 
djupgående intervjuer med kunder, för att på så sätt få reda på individernas uppfattningar, 
attityder och åsikter om varumärket men framförallt för att man i kvalitativa intervjuer får 
djupare förståelse till de uppfattningar som finns. Därigenom får vi också reda på hur individer 
tolkar eller (uppfattar) varumärket. I och med att det kommer att handla om individens subjektiva 
föreställningar är metoden lämplig. Genom att använda en kvalitativ metod kan vi föra samtal 
med respondenterna och låta dem själva berätta vad de har för attityder, känslor och åsikter om 
varumärket. Respondenterna blir då inte begränsade i sitt sätt att svara som de kan bli då man 
använder sig av tryckta frågeformulär med bundna svarsalternativ, där respondenterna får svara 
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på attityder som vi förutspått att denne kan ha. Den kvalitativa metoden ger oss också möjlighet  
att fördjupa oss i de områden som vi finner intressanta genom att ställa följdfrågor till 
respondenterna. Detta kan vi heller inte göra om vi använder oss av kvantitativa metoder med 
färdigtryckta frågeformulär och bundna svarsalternativ.  
 
2.3.2 Kritik mot kvalitativ ansats 

Kvantitativa forskare kritiserar kvalitativa undersökningar för att vara alltför subjektiva. Det 
innebär att kvalitativa resultat i stor utsträckning bygger på forskarens ofta osystematiska 
uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära förhållandet till 
undersökningspersonerna. (Bryman, 2004) Detta gäller även vår undersökning. Vi skulle kunna 
kritiseras för att vara subjektiva vid val av frågeställningar, men även för närheten till 
undersökningspersonerna. Denna närhet kan påverka undersökningspersonerna. De öppna 
frågorna och tämligen ostrukturerade intervjuerna kan göra det oklart för många vad vi är ute 
efter. 
 
Kvantitativa forskare hävdar att det är svårt att replikera en kvalitativ intervju eftersom den är 
ostrukturerad och beroende av forskarens intressen och subjektiva bedömningar. (ibid.) 
Undersökningen skulle vara svår att replikera eftersom andra forskare förmodligen skulle ha ett 
annat tillvägagångssätt samt andra frågor och urval. Datainsamlingen beror på forskaren och 
hans/hennes intressen och uppfattningar om vad som är viktigt. Om andra forskare skulle göra 
om samma undersökning skulle datainsamlingen se annorlunda ut.    
 
Vi kan också bli kritiserade för att inte kunna generalisera resultaten utöver den situation i vilken 
de produceras. (ibid.) Eftersom vi har ett litet urval på endast 30 personer, kan dessa inte 
representera hela populationen. Detta stämmer i och för sig, urvalet är inte representativt. Det är 
dock inte meningen att resultaten ska generaliseras till andra miljöer och situationer, utan 
meningen är att dem ska generaliseras till teori.   
 
Kvantitativa forskare kan också kritisera undersökningens transparens (genomsynlighet) dvs. 
informationen om hur undersökningen genomfördes och planerades. (ibid.) Denna kritik tycker vi 
dock är obefogad. Vi har på ett noggrant och tydligt sätt klargjort för hur vi har planerat och 
genomfört undersökningen. Vi har också beskrivit hur vi har gått tillväga vid val av urval, metod, 
datainsamling, analys mm. Vi anser att undersökning har god transparens.  
 

2.4 Datainsamling 

Det finns två typer av data man kan ta del av vid datainsamling, sekundärdata och primärdata. 
Sekundärdata är material som redan samlats in av andra och som har ett annat syfte än det vi 
ämnar undersöka (Jacobsen, 2002). Denna typ av data ger snabbt och ekonomiskt god 
bakgrundsinformation. Det är dock viktigt att alltid kritiskt utvärdera källan och de data man 
erhållit. Det finns två typer av sekundärdata, intern- och externsekundärdata. Intern sekundärdata 
samlas in inom en organisation medan extern sekundärdata samlas in utanför en organisation, 
genom exempelvis databaser eller via syndikerade tjänster (Malhotra, 2006). Primärdata samlas 
in efter att sekundärdatan analyserats och är information som organiseras av forskaren för det 
specifika ändamålet med det specifika syftet. 
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2.4.1 Primär- och sekundärdata vid studien av Filippa K 

Innan vi genomförde vår studie av Filippa K tog vi del av en del sekundärdata. Till vår studie har 
vi enbart tagit del av intern sekundärdata, detta i form av en tidigare fokusgruppsundersökning 
som Columbo Strategi genomförde 2002 åt Filippa K:s räkning. Columbo Strategier undersökte 
då kundernas syn på Filippa K. Samma år genomförde Filippa K en butiksmätning vilket 
resulterade i en tydligare målgruppsbeskrivning. Vi är väl medvetna om att undersökningarna är 
relativt gamla och att en del har hänt med såväl företaget som dess kunder, men vi anser ändå att 
undersökningarna givit oss kunskap och information om hur Filippa K:s kunder såg ut för fyra år 
sedan samt deras attityder och åsikter om företaget. Då Filippa K:s grundtankar om kvalitet och 
enkelhet genomsyrat verksamheten under flera års tid, tror vi att Filippa K:s kunder och dess syn 
på företaget inte ändrats nämnvärt. Vi har även använt materialet för att få idéer och uppslag till 
vår egen studie och de tidigare undersökningarna har även inspirerat oss i vårt fortsatta arbete. 
Våra primärdata utgörs av den information vi erhållit genom företagsintervjuer där vi intervjuar 
en anställd på företaget, samt genom de kundintervjuer vi genomfört.  
 

2.5 Urval 

2.5.1 Urval av kunder 

Vi valde att genomföra djupgående intervjuer utanför ett antal Filippa K butiker runt om i 
Stockholm. De personer som tillfrågades var Filippa K:s kunder. Tanken var till en början att 
göra ett kvoturval där vi ville fylla kvoterna med män respektive kvinnor. Kvoterna skulle fyllas 
genom bekvämlighetsurval. Anledningen till valet av urval var att kunna göra en jämförelse 
mellan män och kvinnors syn på varumärket och se om det finns någon skillnad i åsikter. Vi 
upptäckte dock snart, då vi genomförde våra intervjuer, att det var fler kvinnor som besökte 
butikerna och hade möjlighet att avvara några minuter och besvara våra frågor. Vi valde därmed 
att intervjua de personer som fanns tillgängliga de dagar och tider som vi genomförde 
undersökningen. Då vårt syfte huvudsakligen är att se till kundernas, inte kvinnor respektive 
mäns syn på varumärket, tycker vi att vi kunde ändra vår urvalsstrategi under undersökningens 
gång. Vi vill dock poängtera att det skulle vara mycket intressent att titta närmare på om kvinnor 
respektive mäns åsikter skiljer sig i dessa frågor. Vi valde istället att välja respondenter genom ett 
bekvämlighetsurval, de personer som fanns tillgängliga vid intervjutillfällena. Vi frågade de 
personer som var på väg in eller ut från Filippa K:s butiker. 
 
När man gör studier som denna är det alltid svårt att säga hur många respondenter man ska ha 
med i sitt urval. Det beror på vilket syfte studien har och vad intervjuerna ger för resultat. Då vi 
inte har för avsikt att generalisera eller dra några allmänna slutsatser om folks uppfattningar valde 
vi att genomföra 30st intervjuer. Även om det inte är tillräckligt många för att kunna generalisera 
Filippa K:s kundkrets ger det ändå förklaringar till varför just dessa kunder uppfattar Filippa K 
som de gör. Under intervjuernas gång märkte vi att de svar vi mottog var snarlika varandra. 
Variationen i svaren var inte så stor, vilket gav oss en antydan om hur märket associeras. Vi tror 
därför att vi hade mottagit liknande svar även utanför just denna grupp av kunder som vi talade 
med. De intervjuer vi genomfört har givit oss mycket information om kundernas attityder och 
åsikter om varumärket, uppgifter som ligger till grund för vår vidare analys.  
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2.5.2 Urval Filippa K 

För att få information från företaget valde vi att göra strukturerade intervjuer med företagets 
marknadskoordinator, för att få information om företagets syn på varumärket, för att sedan kunna 
jämföra det med kundernas syn på densamma. Även om det är svårt att generalisera resultatet 
eftersom det inte är representativt, bygger vi vårt urval på uppfattningen att representativitet inte 
är lika viktigt vid en kvalitativ undersökning. Målet för oss är att göra en ingående analys. 
 
2.5.3 Kritik till urval 

Filippa K har de flesta butiker på Östermalm i Stockholm, där det rör sig en viss typ av 
människor. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat de svar vi erhållit. Å andra sidan så 
vänder sig Filippa K till kunder som ofta är bosatta eller rör sig i dessa kretsar. Mot bakgrund av 
vår frågeställning och syfte vill vi undersöka Filippa K: s kunder, därmed anser vi inte att detta 
påverkar eller vinklar resultatet, utan vi får en tydligare bild av kundernas uppfattningar. Det 
finns en risk med att göra bekvämlighetsurval vid ”på-stan intervjuer”. Risken består av att det 
kan vara en viss typ av människor som har tid att stanna upp och svara på frågor, mammalediga, 
studerande, pensionärer, arbetslösa etc. Det som vi även kan uppmärksamma när det gäller 
urvalet är att vi genomförde våra intervjuer dagtid under två vardagar. Vi valde att stå utanför 
flera butiker vid olika tidpunkter under de två dagarna, allt för att nå en så bred målgrupp som 
möjligt. Men vi är medvetna om att det är många av Filippa K: s kunder som vi inte kunnat nå, då 
de inte varit i närheten av någon av Filippa K:s butiker under dessa dagar. Vi anser ändå att vi 
intervjuat en bred skala av Filippa K: s kunder och tycker därmed inte att urvalet har någon 
negativ påverkan på resultatet av studien. 
 

2.6 Intervjugenomförande 

Mot bakgrund av vårt syfte vill vi att Filippa K:s kunder ska ge relativt samlade svar inom ett 
frågeområde som vi därefter ämnar jämföra med de svar som vi får från företaget. Då vi vill att 
kunderna ska ge ett relativt samlat svar inom en övergripande fråga eller ett frågeområde så kan 
intervjuerna inte vara helt öppna. De kan heller inte vara halv- eller semistrukturerade då 
respondenterna blir relativt styrda av intervjuaren och de frågor denne ställer. Larsåke Larsson 
menar att det finns en fjärde strategi som kallas ”riktat öppna” som är en mellanform mellan den 
öppna och den halvstrukturerade intervjun. (Ekström, et al, 2000) En personlig intervju är 
vanligen halvstrukturerad eller riktat öppen och baseras på teman/frågeställningar som studien 
utgår ifrån. Vi anser att den riktat öppna strategin lämpar sig bäst för vår studie då det finns ett 
antal områden som vi är intresserade av att få besvarade, men då vi samtidigt inte vill styra 
respondenterna på något sätt. Vi genomför våra intervjuer med kunderna genom att ha en lista 
över teman som ska beröras (sk intervjuguide), där personen har frihet att utforma svaren på sitt 
eget sätt. Det är meningen att få så fylliga och detaljerade svar som möjligt och genom denna 
metod ger det större möjlighet för respondenten att prata fritt om vad denne känner eller anser om 
varumärket. Vår intervjuguide baserar sig på de teorier vi har valt att använda i vår studie. I 
guiden finns frågeområden som vi önskar behandla och vilka teorier som grundar sig på 
respektive område.  Intervjuprocessen är flexibel men man avgränsar intervjun till vissa områden 
som är intressanta för undersökningen. Det innebär att vi inte använder oss av en i förväg 
utformad bild av den sociala verkligheten. Vi ser hela undersökningen med deltagarnas ögon, det 
är deras uppfattningar som styr studien. (Bryman, 2004)  
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2.6.1 Förberedelser inför kundintervjuernas genomförande 

Innan insamlingen av data startar krävs en del förberedelser. De förberedelserna som vi gjorde 
var att först komma överens om hur vi skulle ta kontakt med respondenterna, vilka dagar och 
tider intervjuerna skulle genomföras, genomförande av provintervjuer samt hur vi skulle 
dokumentera informationen. Vi bestämde till en början att intervjuerna skulle ske den 20 samt 21 
april 2006. Vi bestämde att stå utanför butikerna på Grev Turegatan (ej utanför den nya butiken 
Filippa K Ease), Biblioteksgatan samt i anslutning till Filippa K:s butiker på NK. Tiderna skiljde 
sig mellan de olika dagarna. På torsdagen genomfördes intervjuerna mellan kl. 15.00-19.00 och 
på fredagen mellan kl. 11-15. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna under två 
dagar och under olika tider var för att nå så bred publik av Filippa K:s kunder som möjligt. Vi 
beslutade även att vi skulle presentera oss som studenter vid Stockholms Universitet och att vi 
arbetar med en studie av Filippa K:s varumärke och vore tacksamma om kunden kunde avvara 
några minuter för att besvara några frågor. Genom att tala om att vi studerar tror vi att fler känner 
sig mer tillmötesgående och villiga att svara på våra frågor. Vi talar då även om att vi inte 
genomför undersökningen på uppdrag av Filippa K, vilket kan få respondenterna att prata 
öppnare och mer ärligt om varumärket.  
 
Innan intervjuerna startade genomförde vi ett antal pilotundersökningar för att testa om 
intervjuguiden fungerade, om det finns teman/områden som vi borde fördjupa oss i, om det 
uppkommer områden som saknas i intervjuguiden som kan vara intressanta för studien samt för 
att vi som intervjuare ska träna på att få ett flyt under intervjuerna. Genom pilottesterna upptäckte 
vissa brister i formuläret som vi justerade, bland annat frågor som pilotpersonerna hade svårt att 
uppfatta/förstå.  
 
Slutligen bestämde vi även att varje intervju skulle genomföras av två av oss i gruppen. En av oss 
kunde då koncentrera sig på vad respondenten svarade för att fördjupa sig i frågan/området och få 
ett flyt i intervjun medan den andre dokumenterade respondentens svar genom att skriva ner 
svaren på papper. Vi valde att inte banda intervjuerna. Vi tycker inte att det lämpar sig att spela in 
respondenternas svar då man genomför ”på-stan intervjuer”. Vi tror att det hämmar 
intervjupersonerna att svara ärligt på frågor och vi tror heller inte att de pratar lika fritt kring 
ämnena. Respondenten vet inte hur inspelningen kommer att användas och kan då istället avstå 
från att delta i studien. Vi valde därför att en av oss skulle koncentrera sig på att noggrant skriva 
ner alla svar som respondenterna gav under intervjuerna. Efter varje intervju gick vi igenom 
svaren och medan det fanns färskt i minnet utvecklade vi och, där det behövdes, skrev rent 
anteckningarna. Rollen som intervjuare och den som skriftligen dokumenterade respondenternas 
svar cirkulerade mellan samtliga i gruppen så alla var delaktiga i intervjuprocessen.  
 
2.6.2 Intervju med Caroline Ericsson på Filippa K 

När det gäller intervjun hos Filippa K stämde vi träff med Caroline Eriksson som arbetar som 
Marknadskoordinator på företaget. Vi träffade Caroline den 7 mars 2006 på Filippa K:s 
huvudkontor på Repslagargatan. Mötet gav oss bakgrundsinformation och uppgifter för att arbeta 
vidare och undersöka Filippa K:s profil med dess image. För att få mer information om hur 
företaget vill uppfattas av omgivningen och lättare kunna jämföra svaren med kundernas, valde vi 
att maila ett frågeformulär till Caroline. Anledningen till att vi valde att maila frågor till henne 
var för att hon själv skulle kunna bestämma när och hur hon ville svara på våra frågor. Det var 
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annars svårt att finna en tid då vi kunde träffas och ställa frågorna personligen, då företaget håller 
på att omorganiseras samt sitter i stora planeringsmöten inför höstens kampanjer. 
 

2.7 Tillförlitlighetsdiskussion 

Begreppen validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier för en kvantitativt inriktad forskare. 
Många kvalitativt inriktade forskare har dock haft en diskussion om hur pass relevanta dessa 
begrepp är för kvalitativa undersökningar. Kvalitativa forskare har antagit ett antal ståndpunkter i 
denna fråga. En ståndpunkt är att man anpassar begreppen validitet och reliabilitet i den 
kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra begreppens betydelse men däremot lägga mindre 
vikt vid frågor som rör mätning. Det finns dock en annan ståndpunkt när det gäller frågan om 
reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Vissa författare har föreslagit att kvalitativa 
studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra kriterier. Lincoln och Guba (1994) föreslår 
två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar: trovärdighet och 
äkthet.  
 
Vi har valt att använda oss av den andra ståndpunkten i vår undersökning. Anledningen till att 
många är tveksamma rörande direkt tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterier handlar om 
att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den 
sociala verkligheten. Lincoln och Guba menar istället att det kan finnas fler beskrivningar av 
denna verklighet. Om det kan finnas många beskrivningar av en social verklighet, är det 
trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass 
acceptabel den är i andra personers ögon. (Bryman, 2004) 
 
2.7.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet inom kvantitativ 
forskning: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  
 
Tillförlitlighet (motsvarar intern validitet): att skapa tillförlitlighet i resultaten inbegriper både att 
man har säkerställt att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns och att man 
rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten som har studerats 
för att dessa ska bekräfta att forskaren har uppfattat den verkligheten på att riktigt sätt. Detta 
kallas respondentvalidering. (Bryman, 2004) Tillförlitlighetskriteriet anser vi vara uppfyllt till 
viss mån. Vi har agerat i enlighet med de regler som finns. Dessutom kommer vi att rapportera 
tillbaka till Filippa K när arbetet är klart. Eftersom vi har fått känslan av att våra respondenter har 
varit ärliga och till och med kritiserat företaget på vissa punkter anser vi att tillförlitligheten är 
hög. Vi har även dubbelkontrollerat resultaten från intervjun med Caroline Ericsson, där alla 
inom gruppen hade antecknat samma saker.  
 
Överförbarhet (motsvarar extern validitet): innebär att en fyllig redogörelse eller ”tät” 
beskrivning kan förse andra personer med en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass 
överförbara resultaten är till en annan miljö.(Ibid.)Ur en kvantitativ synvinkel är resultaten från 
vår undersökning inte överförbara till en annan situation eller miljö. Istället handlar det om hur 
fyllig eller ”tät” beskrivning man har gjort. Den statistiska generaliseringen (överförbarheten) är 
svår att uppfylla i vår studie, eftersom vi har intervjuat ett begränsat antal personer, urvalet är inte 
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representativt för en hel population, vilket i sin tur gör det svårt att tillämpa resultaten från vår 
studie i andra sammanhang/kontexter. Däremot går den analytiska generaliseringen 
(överförbarheten) att uppfylla. Det innebär att det gör att generalisera från en enda intervju. En 
enda intervju kan alltså vara representera vad andra tycker. Ur den synpunkten går det att 
generalisera vår undersökning till att gälla även i andra situationer och miljöer.  
 
Pålitlighet (motsvarar reliabilitet): innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av alla faser (problemformulering, val av undersökningspersoner, 
fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och resultat) av 
forskningsprocessen. (Ibid.) Vi har under arbetets gång haft ett kritsikt förhållningssätt mot vår 
egen datainsamling och kontinuerligt arbetat för att höja pålitligheten.  
 
Det finns en del risker med att genomföra intervjuer på stan. En risk är att respondenterna är 
stressade och inte känner att de hinner tänka igenom sina svar ordentligt utan vill skynda på 
intervjun så snabbt som möjligt. Vi är dock mycket överraskade av att de kunder som vi talade 
med hade gott om tid för att svara på våra frågor. Kanske hade det att göra med att vi 
presenterade oss som studenter vid Stockholms universitet, som vi talade om tidigare. Det är 
också lätt hänt att man inte uppfattar allt som respondenten säger, då man ofta befinner sig i 
bullriga miljöer eller att man kanske missuppfattar respondenternas svar. Detta har vi försökt 
minska genom att upprepa de svar vi fått från respondenterna. Då kan den intervjuade direkt säga 
till om vi inte tolkat eller hört svaren rätt.  
 
Vi som intervjuare kan också ha påverkat undersökningens resultat. Vi riktar viss kritik mot oss 
själva. Våra värderingar och personligheter kan även ha påverkat respondenternas svar. Vi har 
försökt att inte vara subjektiva vid själva intervjugenomförandet, subjektiviteten kommer först in 
vid valet/tolkningen av data. Även om vi har försökt att inte påverka respondenterna när de 
svarade på våra frågor kan vi undermedvetet ha gjort det, genom att ställa frågorna på olika sätt 
eller betona frågorna olika till olika typer av människor, av ett visst kön eller ålder. Även om vi 
ställde nästan identiska frågor, svarade kunderna och företaget ibland helt olika. Det kan bero på 
att kunderna och företaget tänker på helt olika sätt och är insatta i ämnet i olika grad. För att 
minimera risken att vi skulle påverka respondenterna vid intervjutillfället genomförde vi vissa 
provintervjuer där vi upptäckte om någon eller några frågor var vinklade på något sätt, om vi 
betonade frågorna annorlunda till vissa typer av människor eller om våra värderingar vävdes in i 
sättet att ställa frågorna etc. Efter genomförda provintervjuer kunde vi justera de brister som vi 
upptäckte när vi ställde frågorna. Genom att vi varit medvetna om dessa problem och brister har 
vi även kontinuerligt arbetat för att inte påverka respondenterna vid intervjutillfället vilket gör att 
pålitligheten för vår studie ökar. 
 
Genom att vi presenterade oss som studerande, utan anknytning till företaget Filippa K, tror vi att 
respondenterna vågade svara mer ärligt och öppnare om vad de anser om företaget, dess 
marknadsföring etc. Under intervjuerna stod som tidigare nämnt en av oss och antecknade 
respondenternas svar. Efter varje intervju gick vi igenom svaren och skrev rent anteckningar för 
att minimera risken att man inte skulle förstå anteckningarna eller tolka svaren fel när vi senare 
skulle analysera dem. Nu när svaren analyserats kan vi inte försäkra att eventuella feltolkningar 
gjorts, men vi har på bästa sätt arbetat för att minimera dem. Vi kan konstatera att inga 
feltolkningar gjorts på grund av otydliga anteckningar. Vi anser att pålitligheten är god i vår 
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undersökning. Vi har redogjort för alla faser på ett noggrant och utförligt sett. Vi har gjort det på 
ett sätt så att andra personer lätt kan förstå och granska studien.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera (motsvarar objektivitet): innebär att forskaren, utifrån 
insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker 
säkerställa att han eller hon agerat i god tro. (Ibid.) Vi anser att möjligheten att styrka och 
konfirmera är svårt att uppfylla i vårt fall. Däremot har vi agerat i god tro när vi genomförde 
intervjuerna och inte medvetet låtit våra personliga värderingar påverka utförande av och 
slutsatserna från vår undersökning.  Detta skedde först senare när vi tolkade de intervjuades svar.  
 
2.7.2 Äkthet 

Äkthet består av fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet.  
 
Rättvis bild: innebär att om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 
uppfattningar hos personer som har studerats, är den äkta. (Bryman, 2004) Vi anser att 
undersökningen ger en rättvis bild. Det som respondenterna har svarat under intervjun, alltså 
deras åsikter och uppfattningar har vi återgett på att autentiskt sätt.  
 
Ontologisk autenticitet: om undersökningen hjälper personer till bättre förståelse av sin sociala 
situation och sociala miljö, är den äkta. (Ibid.) 
 
Pedagogisk autenticitet: om undersökningen har bidragit till att ge deltagarna en bättre bild av 
hur andra personer i miljön upplever saker och ting, är den äkta. (Ibid.) 
 
Katalytisk autenticitet: om undersökningen bidrar till en förändring i deltagarnas situation, är den 
äkta. (Ibid.) 
 
Taktisk autenticitet: om undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de 
åtgärder som krävs, är den äkta. (Ibid.) 
 
De fyra ovanstående kriterierna har inte haft något större inflytande i vår undersökning, eftersom 
den inte har påverkat någon deltagare i någon större utsträckning. Av praktiska skäl har vi inte 
varit intresserade av vare sig den ontologiska, pedagogiska, katalytiska eller den taktiska 
autenticiteten. Vi har istället fokuserat på trovärdigheten i undersökningen. 
 

2.8 Övrig litteratur och forskning inom området 

För inspiration och idéer för vår uppsats har vi bland tagit del av andra fallstudier som inte 
överrensstämmer direkt med vårt syfte eller bransch (modebranschen) men som ändå kunnat ge 
oss en klarare bild av hur man kan gå tillväga när man gör fallstudier som har att göra med 
begreppen identitet, profil och image.  
 
 

 18



Varumärken i tjänsteföretag: Fallstudier av Step-In och Piteå Dansar och Ler; Jatko, Sofia, 
Petersson, Malin, Luleå Universitet 2002: Denna studie ger en inblick i hur två tjänsteföretag 
arbetar med att skapa starka varumärken, ett företag försöker arbeta med att stärka det genom 
produktutveckling medan det andra arbetar mer med att behålla den kraft varumärket redan har. 
När det gäller att behålla sitt redan starka varumärke är image och identitet viktigt, något vi även 
ser är av stor vikt även i vår fallstudie. 
 
 
Varumärkesidentitet och image: En jämförelse mellan varumärkesidentitet och image hos 
hemglass; Anna Airila, Johan Lundmark, Shelly Wu, Stockholms Universitet 2003: Denna 
fallstudie av Hemglass undersöker i stort sett samma fenomen som vi gör, det vill säga hur väl 
företagets identitet och image stämmer överens. Denna uppsats har därför fungerat som en 
inspirationskälla samt gett oss idéer till olika vinklingar. Eftersom Filippa K och Hemglass verkar 
inom helt skilda branscher finns dock stora skillnader i hur vi arbetat samt tolkat vårt material.  
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3. Filippa K: s diskrepans mellan profil och image 
 
I detta avsnitt beskriver vi först de teorier som vi har använt oss av för att beskriva varumärkets 
profil och image. För att beskriva varumärkets profil har vi använt oss av Kapferers 
identitetsprisma och Aakers identitets teori. Trots att det är profilen vi är intresserade av att få 
information om anser vi att vi kan använda dessa teorier. Vi kan med hjälp av teorierna 
utvärdera hur företaget önskar bli uppfattade istället för hur de egentligen är. För att beskriva 
varumärkets image har vi använt oss av Kellers imageteori. Vi har även beskrivit relationen 
mellan identitet, profil och image, med hjälp av Olof Holms integrationsmodell. Till sist kommer 
vi att göra slutgiltig analys över samtliga teorier. Vi kommer att binda ihop alla teorier och det vi 
kommit fram till i vardera analys. 
 
 
I samband med respektive teori har vi beskrivit de resultat som vi har fått från 
kundundersökningen (varumärkets image) och från intervjun från Filippa K (varumärkets profil). 
Därefter analyserar vi resultaten och jämför profilen och imagen med varandra för att se hur väl 
de stämmer överens. Först efter att empirin och teorin analyserats kan vi uttala oss om hur pass 
integrerade profilen och imagen är och om marknadsföringen har betydelse för kundernas och 
företagets syn på varumärket. 

3.1 Varumärkets identitet 

Varumärkets identitet ska inte förväxlas med dess image. Med varumärkesidentitet menas de 
associationer som företaget bakom varumärket aspirerar på att skapa och upprätthålla på 
marknaden. Identitet är alltså de signaler som företaget sänder ut. Identiteten är inriktad på vad 
företaget har för intention med varumärket. Image är konsumenternas tolkning av varumärket, 
den bild av varumärket som uppstår i kundernas medvetande. När man talar om varumärkets 
identitet svarar man på frågor om; vad man står för, hur man vill bli uppfattad, vilka 
personlighetsdrag man vill projicera och vilka relationer som man uppfattar som viktiga. 
 
Varumärkesidentiteten kretsar kring fyra perspektiv som alla på olika sätt bygger strategisk 
mening och associationer kring märket. Dessa är: produkt, organisation, person, symbol. (Uggla, 
2001) För att varumärket ska fortsätta att vara starkt måste de vara trogna den egna identiteten. 
Identitetskonceptet är mycket viktigt främst av tre orsaker; varumärket måste vara bestående, ha 
sammanhängande homogena budskap och vara realistiskt. (Kapferer, 1997) 
 

3.2 Kapferers prismateori   

Kapferer gör en åtskillnad mellan varumärkets image (brand image) och dess identitet (brand 
identity). Varumärkets image är enligt honom på mottagarens sida och refererar till den bilden 
som mottaggaren får av varumärket. Varumärkets identitet däremot är på avsändarens sida och 
refererar till varumärkets betydelse, dess syfte och själv – image. Det är att vara sig själv, att ha 
personliga mål som är både annorlunda andras mål och motståndskraftiga till förändring. Ett 
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varumärke definierar sitt eget kompetensområde, potential och legitimitet och vet till vilka 
områden det inte ska gå. 
 
Varumärkets identitet måste enligt Kapferer föregå dess image. Innan dess image projiceras till 
mottagaren måste avsändaren veta vad som ska projiceras. Om man fokuserar för mycket på 
imagen följer man bara kundens uppfattning och får ingen möjlighet att styra varumärket mot en 
viss riktning. (Kapferer, 1997) 
 
Kapferer beskriver varumärkets identitet ur ett avsändarperspektiv och ur ett mottagarperspektiv. 
Han har utvecklat en modell med vilken man kan fånga varumärkets identitet. Modellen kallas 
”brand identity prism” eller identitetsprisma. Den delar in varumärkets identitet i sex olika 
dimensioner. Dessa dimensioner eller sidor är: varumärkets fysik, personlighet, kultur, relation, 
reflektion och självbild. 
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Mottagarens bild 
fter Kapferer, 1997) 
finns tre dimensioner som syftar till att projicera ut och externalisera 
ch reflektion.. Dimensionerna till höger hjälper på olika sätt att föra 
t i företaget och i kundernas medvetande. Avsändaren kan bara 
 varumärkets fysik och personlighet. Fysiken är den mest uppenbara 
lt. De inre aspekterna av avsändarperspektivet, varumärkets själ och 
 med personligheten. Varumärkesinnehavaren kan bara styra fysiken 

 att påverka mottagarperspektivet, med dess reflektion och självbild. 
prisman, relationen och kulturen. Relationen hjälper till att föra ut 
från företaget och utåt, och kulturen hjälper till att föra in 
rganisationen och i kundernas medvetande. (Uggla, 2001) 

e sex olika dimensionerna och därefter beskriva varumärkets image 
imensioner.  Detta kommer vi att göra genom att kartlägga svaren 
h intervjun från Filippa K.  

av dess materiella utformning. De produkter som representerar 
ärg, form, förpackning mm. (Kapferer, 1997, Uggla, 2001)  När vi 
ande för Filippa K:s kläder och design svarade kunderna bra kvalité, 
el anser även att Filippa K är tidlöst och klassiskt men ända modernt 
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och att kläderna är bekväma och användbara. Många tyckte också att det var typiskt svenska 
kläder, enkla men snygga.  
På samma fråga svarade Caroline Eriksson, marknadskoordinator på Filippa K, att det som 
utmärker Filippa K:s design är att kläderna är stilsäkra utan onödiga detaljer.  
 
2. Personlighet 
Varumärkets mänskliga karaktärsdrag utgör dess personlighet och har skapats genom 
varumärkets sätt att tala om sina produkter. En känd person är det snabbaste sättet att ge ett 
varumärke en personlighet. (Ibid.) De flesta tillfrågade förknippar Filippa K med Filippa 
Knutsson. Några svarade att de inte förknippar Filippa K med någon speciell person. Några 
svarade Caroline Winberg (modell) och en svarade Kalle Lindquist (modell). Vi har även tagit 
del av svar från tidigare fokusgrupper som Filippa K arrangerat. Där fick respondenterna besvara 
frågan: Om Filippa K var en person, vem skulle det vara då? Genomgående svar var för en 
manlig Filippa K, Mark Levengood, Claes Åkesson och Bo Kasper och den för den kvinnliga 
Filippa själv eller Kristin Kaspersen och Alice Bah. Generellt beskrivs dessa personer som 
modemedvetna men neutrala. Enligt Caroline förknippas varumärket med Filippa Knutsson, 
vilket stärker varumärket.  
 
3. Kultur 
Ett varumärke härstammar även från en kultur som uttrycker dess värderingar och utgör en källa 
till inspiration. Kulturen är en av de kraftfullaste dimensionerna. Den representerar de unika 
värderingar och skillnader som skiljer ut ett varumärke från ett annat. (Ibid.) När vi frågade vad 
som gör Filippa K unikt och vad som skiljer dem från andra varumärken svarade många att det är 
bra kvalité, kläderna håller länge och blir inte omoderna. Några svarade att det är bra bas kläder 
som är användbara. Många svarade att det är enkelheten som skiljer dem från andra. Några 
svarade att designen på kläderna skiljer dem från andra. De är välsydda och enkla. Någon menade 
att de skiljer sig från andra varumärken genom att vara något dyrare än andra märken med samma 
kvalité. Det som gör Filippa K unikt är enligt Caroline just att Filippa Knutsson grundlägger allt 
kreativt arbete och att hon står för varje produkt.  
 
4. Relation 
Ett varumärke kan också beskrivas som en relation och talar om hur varumärket uppträder 
gentemot sin omgivning. Nokia tex förenar människor. (Ibid.) De flesta tillfrågade svarade att de 
inte har någon speciell relation till företaget. Några svarade att de är medlemmar i kundklubben. 
Några svarade att de tyckte att de hade en relation till företaget genom att de handlar där mycket, 
de vet att de gillar kläderna och att de har bra kvalité mm. Många svarade däremot att det skulle 
vara kul att vara klubbmedlem, att få inbjudningar till reor, klubbkvällar och modevisningar.  
Den relation Filippa K har till kunderna är enligt Caroline att de försöker förmedla en 
okomplicerad känsla av stil, enkelhet och kvalitet i allt de gör.  
 
5. Reflektion. 
Ett varumärke är också en reflektion som återspeglar en bild av målgruppen. Det är inte en 
reflektion över vilka som är de verkliga konsumenterna utan snarare en idealbild över hur 
målgruppen är. (Ibid.) När vi frågande vilken de trodde den typiska Filippa K kunden är fick vi 
relativt lika svar. När det gäller åldern var spridningen dock ganska stor. 7 av 30 trodde att den 
typiska Filippa K kunden är mellan 25 – 35 år. De andra svarade allt från 20 – 40 år. De flesta 
trodde också att den typiska kunden är en kvinna som är utbildad och har god ekonomi. Jobbar på 
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kontor eller liknande. De flesta trodde också att den typiska kunden är en storstadsbo, som inte 
har familj utan är ensamstående eller sambo. Många trodde också att den typiska kunden är en stil 
- och trendmedveten person som bryr sig om sitt yttre.  
Enligt Caroline är idealkunden en kund som på många sätt är lik Filippa K själv. Hon är en 
”världsmedborgare” som bor både i Stockholm och i Paris. Detta gör att det blir lätt att rikta in 
sig på storstadsbon. Att hennes privata intressen är arkitektur, resor och design speglar sig i all 
utformning och gör att personer med samma intressen dras till varumärket.  
Idealkunden är en modern, välutbildad storstadsmänniska mellan 25 – 30 år, som har stort 
intresse för design samt värdesätter stil, smakfullhet, kvalitet och bra passform. 
 
6. Självbild 
Varumärket är en självbild av konsumenten som talar om hur denne betraktar varumärket i 
förhållande till sig själv. Självbilden beskriver kundens interna spegel. Konsumenten visar vilka 
värderingar han står för då han tex väljer ett miljövänligt märke. (Ibid.) Alla tillfrågade svarade 
att deras klädval avspeglar vem de är. De flesta känner sig välklädda, men inte för uppklädda när 
de bär Filippa K kläder. Många känner sig fina, men ända vardagsklädda och jordnära. Man 
känner sig lite exklusiv men man sticker inte ut. De flesta känner sig också bekväma. Många sa 
att det de har på sig förmedlar vem de är, och då är det inte bara ett plagg från t ex Filippa K, utan 
de blandar det med andra kläder för att skapa sin egen stil. Enligt Caroline är Filippa K – kläder 
basen, sedan får personen som bär dem själv sätta sin prägel ihop med accessoarer och en 
blandning av andra plagg och märken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personlighet 
Filippa Knutsson, Caroline 
Winberg (modell), Kalle Lindqvist 
(modell) 
 
Filippa Knutsson 

Reflektion 
Kvinna, 20-40 år, statsbo, 
kontorsarbetare, ensamstående/sambo, 
trendmedveten, bryr sig om sitt yttre. 
 
Lik Filippa själv. 
Modern, välutbildad, 
stortstadsmänniska, 25-30 år, intresse 
för design, värdesätter stil, 
smakfullhet, kvalitet och bra passform 

Relationen 
Har ingen relation med företaget 
Önskar bli inbjudna till 
modevisningar, kundklubbar, reor 
etc. 
 
Försöka förmedla en okomplicerad 
känsla av stil, enkelhet och kvalitet i 
allt de gör. 

Fysik 
Kvalitet, enkelhet, stilrenhet, tidlöst, 
klassiskt men modernt, bekväma, 
användbara kläder 
 
Stilsäkert utan onödiga detaljer 

Självbild 
Val av kläder avspeglar vem man är. 
Välklädda men inte uppklädda. 
Bekväma. 
 
Filippa K är basen – den som bär 
kläderna får själv sätta sin prägel på 
dem ihop med associarer. Blanda 
kläderna med andra plagg och märken. 

Kulturen 
Bra kvalitet, hållbara, blir inte 
omoderna, användbara baskläder, 
designen, enkelheten. 
 
Filippa Knutsson grundlägger allt 
kreativt arbete och hon står för varje 
produkt. 

 
Figur 2: Varumärkets image och profil (bearbetad från Kapferer). Profilen står i kursiv stil. 
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Vidare kan vi nu analysera och jämföra Filippa K:s profil med dess image utifrån Kapferers 
identitetsprisma. När det gäller fysiken stämmer imagen och profilen relativt bra överens. Synen 
på varumärkets materiella utformning, dess kvalité, form och funktion är ungefär lika för såväl 
företaget som kunderna. När det gäller personligheten är en känd person det snabbaste sättet att 
ge varumärket en personlighet. De flesta förknippar Filippa K med Filippa K själv, som både är 
en känd person och äger företaget. Företaget vill också förknippas med Filippa Knutsson. Här 
stämmer imagen och profilen väl överens. Kulturen utgörs av de unika värderingar och skillnader 
som skiljer ett varumärke från ett annat. Här skiljer sig kundernas uppfattning från företagets. På 
frågan vad gör Filippa K unikt och vad som skiljer det från andra varumärken har kunderna 
svarat att det har bra kvalité, kläderna håller länge och blir inte omoderna, medan Caroline har 
svarat att det som gör Filippa K unikt är att Filippa Knutsson grundlägger allt kreativt arbete och 
att hon står för varje produkt. Men detta behöver dock inte betyda att imagen och profilen inte 
stämmer överens utifrån kulturen, det kan vara så att parterna uppfattat frågan på olika sätt och 
därför har vi fått olika svar. Den filosofi som genomsyrar verksamheten utgör även en del av 
varumärkets kultur. Egenskaper som kvalitet, stilrenhet och enkelhet är grundtankar och 
grundvärden i företaget och därmed även en del av kulturen. Utifrån detta kan vi trots allt påstå 
att uppfattningarna kring varumärkets kultur överensstämmer mellan kunderna och företaget. 
Frågan är dock om dessa egenskaper är unika värderingar som särskiljer Filippa K från andra 
varumärken? Dessa egenskaper, speciellt kvalitet, anser vi att många varumärken strävar efter att 
uppnå idag, vilket gör att Filippa K:s kultur inte är nämnvärt unik. Relationen handlar om att föra 
ut varumärket från företaget till kunderna. Här skiljer sig imagen från profilen, alltså kundernas 
uppfattning skiljer sig från företagets. De flesta tillfrågade kunderna menar att de inte har någon 
speciell relation till företaget, det finns alltså inget som binder ihop dem med företaget, medan 
Caroline menar att den relation Filippa K har till kunderna är att förmedla en känsla av stil, 
enkelhet och kvalitet i allt de gör. Vi kan här konstatera att relationen mellan företaget och 
kunderna är britsfällig. Det företaget försöker förmedla genom sina produkter når inte fram till 
kunderna så de uppfattar att de via kläderna har en relation till varumärket. Relationen måste 
byggas på ett annat sätt. När det gäller reflektionen stämmer imagen och profilen väl överens. Det 
gemensamma är att idealkunden eller den typiska Filippa K kunden är mellan 25-30 år, 
välutbildad, bor i en stor stad och har ett stort intresse för mode och design. När det gäller 
självbilden har vi fått relativt samstämmiga svar. Imagen och profilen stämmer bra överens. Alla 
menar att deras klädval avspeglar vem de är. Caroline menar också att klädena ska avspegla vem 
man är, och inte bara genom att använda Filippa K kläder utan att man blandar det med andra 
plagg för att skapa sin egen stil.  
 
Utifrån Kapferers identitetsprisma kan vi se att det finns vissa skillnader i hur kunderna uppfattar 
företaget och hur företaget profilerar sig, men överlag kan vi konstatera att uppfattningarna om 
varumärket är väl integrerade.  
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3.3 Kärnidentitet – utvidgad identitet 

David Aaker presenterar en modell för hur varumärken ska skapa en varumärkesidentitet. 
Varumärkesidentitet är synonymt med de unika associationer som innehavaren av varumärket 
aspirerar på att bygga upp. Identitet är det som man vill vara, men inte nödvändigtvis den man är. 
Aaker utgår från att varumärkesidentiteten ska bestå av tre olika huvuddelar: kärnidentitet, 
utvidgad identitet samt ett värdelöfte. Vi ska nu analysera hur Filippa K vill föremedla dessa tre 
delar och sedan jämföra det med hur kunderna uppfattar samma delar. Det är nämligen, enligt 
Aaker, viktigt att kunderna och företaget har samma syn på dessa för att lyckas med den 
varumärkesidentitet man vill förmedla.  
 
Kärnidentitet är grunden i modellen vilket består av företagets kärnvärderingar, det vill säga det 
varumärket står för. Kärnidentiteten ska ligga till grund för företagets agerande samt motsvara de 
associationer man vill skapa hos kunderna när de hör varumärket nämnas. Enligt Aaker är det 
viktigt att kärnidentiteten är bestående över en längre tid (Uggla 2001). Det Filippa K vill 
förmedla att de står för är kvalitet, enkelhet och stil men även trovärdighet, personlighet och att 
vara konsekventa i sitt koncept. Detta är något som genomsyrar hela företaget och som alla enligt 
Caroline, marknadskoordinator på Filippa K, arbetar efter. I de intervjuer vi genomfört med 
kunderna visar det sig att alla 30 kunder uppfattade minst att det var just en av dessa egenskaper 
som de förknippade Filippa K med. Egenskaperna enkelt, stilrent och kvalité var helt klart 
övervägande svar hos respondenterna. I många fall uppgav samma person alla dessa tre 
egenskaper. Det är intressant att svaren är så uppseendeväckande lika. En anledning till att 
kunderna uppfattar det på detta sätt skulle enligt Aaker kunna vara att Filippa K lyckats med att 
behålla sitt koncept och vara konsekventa över tiden. En indikator på det kan vara att just dessa 
egenskaper vi identifierar som Filippa K:s kärnegenskaper, det vill säga enkelheten, kvalitén, 
stilrenheten och tidlösheten är egenskaper som i många fall inte hade uppfattats som förändrade 
över tiden, speciellt kvalitén. Även om många tyckte att det skett vissa förändringar även när det 
gäller dessa attribut så är det ändå fortfarande de egenskaper som man förknippar varumärket 
med.   
 
Utöver kärnan finns det element i identiteten som kan förändras och modifieras på olika 
marknader för att varumärket lättare ska kunna anpassas till i tiden. Detta kallar Aaker för 
utvidgad identitet (Ibid.) I de fall där man upplevde förändring gällande Filippa K:s produkter 
bland våra respondenter handlade det oftast om hur kunden uppfattade att Filippa K följt med 
eller inte följt med i modet och vissa upplevde också att en del av kärnegenskaperna och då 
främst enkelheten minskat även om de flesta sa tvärtom, nämligen att den behållits.  
 
Den utvidgade identiteten kan ses ur fyra perspektiv, varumärket som produkt, organisation, 
personlighet och symbol. De fyra perspektiven innehåller i sin tur ytterligare 12 dimensioner som 
var och en bidrar till att bygga och dela in varumärkets identitet. Ett varumärke behöver inte 
använda sig av alla perspektiv men i byggandet av ett varumärke bör man ha dem i åtanke när 
man vill uttrycka vad varumärket ska stå för i kundens medvetande. Varumärkets identitetssyften 
är att etablera ett förhållande mellan varumärket och konsumenterna genom att skapa värdelöften 
som innehåller funktionella, emotionella eller självförverkligande element. Det finns dock inget 
varumärke som innehåller associationer till alla dimensioner. Personlighet är en mycket viktig 
dimension i byggandet av en stark varumärkesidentitet då den är utgångspunkt för relationen 
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varumärkesinnehavaren etablerar med kunder (Ibid.) Konsumenter väljer produkter som de vill 
synas med och som i sin tur speglar deras självbild. 
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flesta kunder vi intervjuat associerat varumärket med Filippa K själv och det skulle enligt Aaker 
betyda att Filippa K lyckats med att skapa en identitet bakom själva symbolen. Det vill säga att 
kunden till viss del vet vad som står bakom själva varumärket, vilka egenskaper som hela 
organisationen står för. Detta är något som enligt Aaker är en stor fördel för att ett varumärke ska 
kunna etableras djupare och lättare i kunders medvetande. Enligt Aaker är det ofta så att personer 
vill förmedla en bild av sig själva med hjälp av varumärken de använder och i och med det vad 
varumärket står för. Eftersom Filippa Knutsson själv är en storstadsmänniska som är intresserad 
av arkitektur, resor och design speglar det sig i all utformning. Det gör troligtvis att personer med 
liknande intressen och som vill identifiera sig med hennes livsstil lättare dras till varumärket. Det 
är också dessa personer som utgör den största delen av den målgrupp företaget vill nå.  
 
Varumärket som symbol hänger lite ihop med föregående aspekt då det har att göra med 
varumärkets härkomst men det har också att göra med vilken symbol man förknippar ett märke 
med. Val av logotyp avspeglas av den filosofi företaget har; enkelhet, kvalitet och stilrenhet. 
Logotypen ska avspegla produkterna och konceptet för Filippa K. De har därmed valt att 
använda sig av en svart/vit logotyp, färger som även återfinns i annonser samt inne i butikerna. 
Företaget vill att kunderna ska förknippa egenskaper som kvalitet och enkelhet genom 
logotypens utformning. Vidare vill de förmedla stilsäkerhet och pålitlighet genom logotypen.  
 
 
 
 

 
  

 
 
Figur 4. Filippa K:s logotyper 
 
Kunderna vi intervjuade visste överlag hur Filippa K:s logotyp ser ut, symbol mässigt verkar det 
alltså som att Filippa K är väletablerat hos kunderna. När vi frågade om vad kunderna förknippar 
med logotypen, vad de anser logon står för samt vad de har för känsla till den svarade 
majoriteten; stilrenhet/stilfullhet, enkelhet, strikthet, rent och snyggt samt ”less is more”. Många 
av de egenskaper som kunderna förknippar med logotypen förknippar de med varumärket som 
helhet. Den känsla av pålitlighet som Filippa K även vill förmedla genom logotypen har inte 
direkt uppfattats av någon av de kunder som vi talat med, men vi tror dock att kunderna indirekt 
uppfattar varumärket som pålitligt då de anser att kläderna håller god kvalitet och de återkommer 
till butikerna. En del kunder associerar Filippa K med egenskaper som rent och snyggt eller 
strikthet, egenskaper som ligger utöver de egenskaper företaget vill att kunderna ska associera till 
logotypen. Överlag har studien visat att egenskaperna som kunderna uppfattar av logotypen i 
stort stämmer överens med de egenskaper som företaget vill förmedla genom den.  
 
Kärnidentiteten och den utvidgade identiteten kan tillsammans skapa ett värdelöfte och 
trovärdighet för kunden. Det är detta som hela modellen går ut på. De funktionella fördelar vi har 
kunnat urskilja att Filippa K:s kunder uppfattar, handlar alltså främst om kvalitet, stilrenhet, 
enkelhet och tidlöshet. När det gäller emotionella fördelar som Filippa K har så har våra 
intervjuer i de allra flesta fall visat att man som kund inte upplever att man har någon speciell 
relation till företaget. Detta skulle kunna fungera som en nackdel för Filippa K då de flesta 
angivit att anledningen att man valt Filippa K främst har att göra med de egenskaper man 
förknippar varumärket med, men det gör också att konkurrerande varumärken som har samma 
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koncept kan ta marknadsandelar lättare om man som kund inte känner att man har en speciell 
relation, det vill säga lojalitet till varumärket. Den fördelen Filippa K främst har när det gäller att 
vara ”self expressive” är som vi ser det att de faktiskt har en person som står bakom varumärket 
och det är den person som de flesta kunder också förknippar märket med. Därmed är det lättare 
för kunden att veta vad varumärket står för och på så sätt förmedla en önskad bild av sig själv 
genom att bära Filippa K:s kläder.  
 
3.3.1 Brand equity 

Brand equity är, enligt Aaker, möjligheter som är sammankopplade till ett märkes namn eller 
symbol och som antingen gör att märkets upplevda värde stiger eller sjunker för företaget 
och/eller kunderna. De främsta kategorierna som kan åstadkomma detta är 1) Brand name 
awerness, 2) Brand loyalty, 3) Percieved quality, 4) Brand associations (Aaker, 1996). 
 
Dessa kan användas som en mall som ska sammankopplas med varumärket och på så sätt skapa 
värde både för kunden och för företaget internt. Aaker menar att det är viktigt att man 
kommunicerar med kunden med varumärkets identitet, det vill säga att positionera sig. (Ibid.) Det 
är då viktigt att veta vilken del varumärkets identitet som ska kommuniceras med kunden och på 
vilket sätt detta ska ske.  
 
Av dessa möjligheter har Filippa K enligt vår analys lyckats bra när det gäller name awerness i 
Sverige samt när det gäller percieved quality och brand associations. Deras största brist är 
loyalty. De flesta vi intervjuade kände inte någon speciell samhörighet till just Filippa K jämfört 
mot andra liknande klädmärken. För att kunder ska vara märkeslojala bör man enligt Aaker 
eftersträva att nå konkurrensfördelar gentemot liknande varumärken, detta kräver ofta att man 
samtidigt som man behåller sitt grundläggande koncept förädlar och förändrar sin produkt samt 
försöker skapa känslor och image kring varumärket beroende på marknaden och vad den 
efterfrågar. När det gäller Filippa K är det bland annat tidlös klassisk stil och enkelhet som 
kännetecknar varumärket och på så sätt skapar en konkurrensfördel därför kan det vara svårt och 
skadligt för varumärkesimagen att följa trender i för stor utsträckning. Andra sätt man kan 
använda sig av för att uppnå större lojalitet är exempelvis speciella förmåner för club medlemmar 
eller annat som får kunden att känna sig uppskattad och speciell, exempelvis inbjudningar till 
modevisningar etc beroende på intressen kundkretsen man riktar sig till har. Det handlar i grund 
och botten om aktiviteter för att uppnå en större lojalitet bland kunderna. Det visade sig att 
nästintill ingen av kunderna vi intervjuade upplevde att de hade någon relation till Filippa K.  
 
Det bör finnas en nära koppling mellan kärnidentiteten och värderingar inom organisationen samt 
vad som gör varumärket unikt. Aaker menar att man ska försöka ge varumärket en själ där 
grundvärderingar och kompetenser hos företaget kommer fram. Vissa företag har slogans där de 
försöker nå ut med sitt budskap men det går ofta inte att få ut ett så komplext budskap genom 
bara en slogan menar Aaker, det kan däremot hjälpa till att få ut en del av budskapet. (Ibid.) 
  
3.3.2 Organisationsattribut och produktattribut 

När fokus ligger på organisationen bakom varumärket snarare än på själva produkten som skapats 
av människorna i företaget och dess kultur och värderingar så är dessa ofta mer konstanta och 
hållbara och svårare att imitera än produktattribut. Detta sker mest när varumärket ingår som en 
del i kärnidentiteten.  
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Aaker betonar ofta vikten av att skapa en personlighet kring varumärket, detta kan ske genom 
metaforer, karaktärer, visuella symboler som bara genom att synas ska skapa associationer till 
varumärket. (Aaker 1996) Ur denna aspekt skulle alltså Filippa K ha utomordentliga möjligheter 
att nå konkurrensfördelar. Den bild som företaget vill ge av sig själva stämmer enligt Aakers 
modell väl överens med den bild kunderna har av företaget.  
 

3.4 Relationen mellan identitet, profil och image 

För att presentera relationen mellan ett företags identitet, profil och image har vi valt att använda 
oss av Olof Holms integreringsmodell (Holm, 2003). Modellen analyserar hur elementen 
identitet, profil och image sammanfaller och integrerar med varandra.  
 
Innan vi går vidare och beskriver Holms modell vill vi klargöra begreppen identitet, profil och 
image som vi använder i denna modell. Begreppet identitet står för den bild som företaget har om 
sig själva. Identiteten bygger ofta på företagets grundläggande värderingar, filosofi och kultur. 
Profil innebär den bild som organisationen vill förmedla om sig själv, hur de önskar bli 
uppfattade. Image är omvärldens, externa intressenters uppfattning/bild av företaget och 
varumärket.  
 
Holm beskriver i sin integreringsmodell sambanden mellan elementen identitet, profil och image. 
Han menar att dessa element kan sammanfalla i olika grader. En fullständig överensstämmelse är 
dock varken teoretiskt eller praktiskt möjlig, då företagens syn på ett varumärke aldrig kan vara 
densamma som kundernas syn på densamma. Holm skildrar den näst intill sammanfallande 
relationen med hjälp av tre cirklar i figur 5.  
 Identitet Profil  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5  Integrerad identitet-, profil-,  Figur 6 Desintegration mellan  identitet-, 

Image 

image-relation   profil-, image relation 
 
Den första figuren visar den mest optimala situationen där identitet, profil och image nästintill 
sammanfaller med varandra. En innebörd av denna skildrade situation, menar Holm (2002), är att 
företagets uppsatta mål i stort uppnåtts, att den bild som företaget önskat upprätta har etablerats 
samt att marknaden/omvärlden även uppfattat och godtagit denna föreställning. 
Motsatsförhållandet kan benämnas desintegration och situationen illustreras i Figur 6. Företagets 
profil korrelerar inte med imagen. Identiteten och profilen integrerar till viss del men imagen 
skiljer sig från dessa två. Företaget har ingen tydlig bild över hur man uppfattas på marknaden, 
men troligtvis uppfattas man inte som man skulle vilja. Hur ser då integrationen ut för Filippa K? 
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Innan vi redogör för resultaten av kundernas och företagens svar vill vi ytterligare klargöra teorin 
och vad som påverkar elementens grad av integration.  
 
 Identitet 

A 

C B 

Profil Identitet Profil 

Y 

Z 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 Image Image 
 
Figur 7. Partiell integration I  Figur 8. Partiell integration II 
  
Holm menar att elementen till viss del kan sammanfalla vilket illustreras i figur 7. Identitet, profil 
och image är då till viss del integrerade med varandra. Den största enskilda ytan utgörs av 
integration mellan de tre elementen. I figuren kan vi se tre situationer som avviker, nämligen 
fälten A, B och C. A innebär att företagets profil överensstämmer med identiteten, men 
sammanfaller inte med imagen. (ibid). I situation B stämmer företagets eftersträvade profil 
överens med hur kunderna och omgivningen uppfattar dem. Dock sammanfaller inte detta med 
verkligheten, företagets identitet. (ibid). I det sista markerade fältet, C, är omvärldens uppfattning 
om företaget helt korrekt. Profileringen har här varit misslyckad, då företaget ville uppfattas på 
ett annat sätt. 
 
Holm uppmärksammar ytterligare fält i modellen, nämligen X, Y och Z (Ibid). Se figur 8. Fält X 
utgörs av den del av identiteten som varken ingår i profileringen eller uppfattas av omvärlden. Y 
består av den del av profilen som inte tillhör den egentliga identiteten eller ingår i företagets 
image. Fältet Z visar omvärldens föreställningar om företaget. Det kan vara åsikter och 
uppfattningar som varken ingår i identiteten eller profileringen. Dessa tre fält kan uppstå utom 
företagets kontroll eller vetskap. 
Denna problematik kan kompliceras ytterligare, enligt Holm, då anställda i ett företag uppfattar 
dess identitet/verklighet olika. Inte heller företagets profil eller omvärldens uppfattningar har en 
entydig bild utan varierar från person till person (Ibid) 
 
3.4.1 Filippa K:s integration enligt Holms modell 

Med hjälp av Olof Holms teori vill vi nu titta på hur integrerade elementen är för Filippa K och 
dess kunder. Den identitet som Filippa K har kan utläsas genom den affärsidé som företaget tagit 
fram. Caroline Ericsson beskriver Filippa K: s affärsidé som: 
 

”En formsäker design som bygger på enkelhet, kvalitet och funktion. Kläder som i sin rena, 
enkla form håller säsong efter säsong och att kvaliteten i förhållande till priset skapar ett 
mervärde för kunden.” 
 

Caroline menar vidare att Filippa K har en filosofi som bygger på enkelhet, stilfullhet och 
kvalitet som ska kombineras med tidlös design med modern prägel. Enligt Caroline genomsyrar 
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denna filosofi hela verksamheten, från klädernas design till butikernas utformning, 
marknadsföring och service. Det är alltså dessa faktorer som företaget internt arbetar efter men 
även profilerar och marknadsför mot sin omgivning. Utöver dessa faktorer vill även Filippa K 
uppfattas som ett pålitligt företag, där man ska finna det man söker och det man finner ska hålla 
länge, både trendmässigt som kvalitetsmässigt. I Filippa K:s fall profilerar de sig alltså som ett 
pålitligt företag som säljer kvalitativa, enkla och stilrena kläder. För att kunderna ska återkomma 
till Filippa K måste de faktorer, som företaget profilerar, upplevas av kunden. Om företaget 
utlovar hög kvalitet och kunderna inte upplever kvaliteten som hög/god, resulterar det i en 
besviken kundkrets. Detta kan i sin tur medföra att kunderna inte kommer tillbaka till butikerna 
samt att de talar illa om företaget. Detta kan vara mycket skadligt för varumärket och det är 
därmed av extra vikt att ett företag kan hålla vad de lovar, att företagets profil grundar sig i dess 
identitet. 
 
Men hur uppfattar då kunderna varumärket? Är deras syn på företaget densamma som hur 
företaget uppfattar sig själva och som de även arbetar för att uppfattas? Vi frågade kunderna vad 
de associerar Filippa K med för egenskaper. Majoriteten av respondenterna svarade att de 
associerar enkelhet, stilrenhet och kvalitet med Filippa K. Vidare fick vi svar som välsydda 
kläder, lång livslängd, svensk design, baskläder, modernt samt exklusivt. Vi frågade vidare vad 
de anser att varumärket Filippa K står för? De svar vi mottog var i stort desamma som vid ovan 
nämnda fråga. De mest förekommande svaren var enkelhet, stilrent, rakt, bra kvalitet. En del 
kunder ansåg vidare att kläderna är tidlösa, klassiska, moderna med en svensk design. Ett fåtal 
nämnde faktorer som bra basplagg, jordnära samt på gränsen till tråkigt, lång hållbarhet med 
goda tvättegenskaper. Vi frågade även kunderna om vad de har för bild och känsla av 
varumärket. Även här svarade respondenterna som frågorna ovan. Ytterligare kommentarer som 
kom fram var bland annat bra färgval, säkerhet (man vet vad man får när man köper kläder från 
Filippa K), tidlöshet samt kvinnlighet i svensk tappning. 
 
Utifrån de svar vi mottagit från Filippa K respektive deras kunder kan vi med hjälp av Olof 
Holms modell, sammanställa hur pass integrerade elementen identitet, profil samt image är. 
Vi kan genom ovanstående uppgifter utläsa att elementen faktiskt är integrerade med varandra. 
Företagets identitet ligger till grund för hur de vill uppfattas av kunderna och därmed hur de 
profilerar sig mot omgivningen. Företaget har sedan starten 1993 arbetat efter att kläderna ska 
hålla hög kvalitet, vara enkla i sin design och på så sätt även stilrena. Det är de egenskaper som 
man vill att kunderna ska associera till företaget. Genom den undersökning vi genomfört har 
majoriteten av respondenterna svarat att de associerar Filippa K med och anser att de står för just 
kvalitet, enkelhet och stilrenhet. Vi kan därmed se att profilen i stort har täckning i identiteten 
och att de huvudsakligen uppfattas av kunderna (A).  Det som avviker här är att Filippa K 
profilerar sig som pålitliga, en egenskap som inte direkt uppfattas av kunderna men som grundar 
sig i identiteten. Ingen av respondenterna svarade att de uppfattar varumärket som pålitliga, men 
då de svarade att de anser att kläderna håller god kvalitet och då kunderna återkommer och 
handlar i butikerna, kan vi tolka det som att kunderna indirekt anser att företaget är pålitligt. Det 
kan också vara så att kunderna uppfattar företaget som pålitligt, men det är inte de främsta 
egenskaperna och känslorna som de har till företaget och därmed inte det första de kom att tänka 
på när vi ställde frågan om vad de associerar med Filippa K samt vad kunderna anser att 
varumärket står för. Hade vi istället frågat om kunden anser Filippa K som pålitligt hade kanske 
fler kunder svarat ja. Men vi kan ändå konstatera att företaget vill uppfattas som pålitligt men att 
kunderna inte har den direkta uppfattningen om varumärket. 
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Kunderna uppfattar huvudsakligen Filippa K på det sätt som företaget önskar bli uppfattade. 
Som vi nämnde tidigare så grundar sig profilen på företagets identitet och därmed uppstår inte en 
sådan avvikelse för Filippa K (B). Kvalitet, stil och enkelhet är de egenskaper som företaget vill 
förknippas med och det är även de egenskaper som majoriteten av respondenterna även 
förknippar med varumärket. Utöver dessa tre egenskaper har respondenterna angett andra 
faktorer hur de uppfattar varumärket, men de överensstämmer inte med företagets profil. Vi 
kommer att diskutera detta vidare nedan. Vi kan även genom vår undersökning se att omvärldens 
uppfattning om företaget till stor del överensstämmer med vad de faktiskt är (C). Några 
respondenter har även angett att varumärket har en tidlös design och är modernt, något som 
överensstämmer med företagets identitet, men som Filippa K inte profilerar sig med. Detta 
tillsammans gör att elementen inte kan integreras totalt.   
 
Det finns en faktor som Filippa K anser sig ha men som inte kunderna uppfattar, nämligen att 
företaget anser att kunderna erhåller mervärden genom att köpa Filippa K: s kläder (X). 
Kunderna nämner att kläderna är kvalitativa och hållbara, men inte en enda av de respondenter 
vi talat med talar om att man känner att man får något slags mervärde genom att köpa kläder från 
Filippa K. Vi kan vidare se att företaget gärna vill uppfattas som pålitliga (Y). Av de 
respondenter vi talat med har ingen direkt påpekat att de anser Filippa K som pålitligt. Vi tror 
dock att kunderna, som vi tidigare nämnde, indirekt anser att varumärket är pålitligt. Men vi kan 
i alla fall här se att Filippa K inte direkt når ut till kunderna med att de vill uppfattas som 
pålitliga. De flesta kunder anser, som vi tidigare nämnt, att företaget står för kvalitet, stilrenhet 
och enkelhet. Men vissa kunder lägger till andra egenskaper och associationer som de har till 
företaget. Egenskaper som inte överensstämmer med den profil och identitet som företaget har 
(Z). Modellen nedan visar visuellt hur pass integrerade elementen är, enligt vår åsikt. Vi har i 
modellen angivit vilka egenskaper och associationer som kunderna gett utöver de som 
överensstämmer med företagets profil och identitet. Vi visar även den identitet som företaget har 
men som inte profileras mot omvärlden eller uppfattas av kunderna samt den egenskap som 
företaget vill att kunderna ska förknippa med dem, vilket varken grundar sig i identiteten eller 
direkt uppfattas av kunderna.   
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3.5 Varumärkets image 

Image är den bild av varumärket som uppstår i kundernas medvetande. Ett företag eller ett 
varumärke kan alltså inte ”ha en image”, utan det är något som skapas av kunden. Image innebär 
hur de utsända signalerna, identiteten mm mottas och uppfattas hos betraktaren. Hur företaget gör 
i verkligheten och hur det uppfattas ses som två sammanknutna men dock åtskiljbara enheter. 
Imagen är det som hjälper till att bestämma hur kunden kommer att bete sig gentemot företaget. 
När det gäller produkten kan företaget redan innan produktutveckling bestämma vilken image 
produkten ska ha hos sin målgrupp. Det är enkelt att sända ut rätt imageskapande signaler. Det 
kan göras med hjälp av förpackning, skyltning, annonser mm. Företaget har alltså kontroll över 
produktens image. Förhållandet är dock inte det samma mellan företagets varumärkesidentitet 
och varumärkesimage som för produktens identitet och image. Företaget har liten kontroll över 
sin image. Identiteten bestämmer hur företaget sedan uppfattas. Det är alltså mycket svårare att 
manipulera och styra företagets image än produktens image. (Keller, 1998) 

3.6 Kellers imageteori 

Kevin Lane Keller definierar varumärkesimage på följande sätt: ”A positive brand image is 
created by marketing programs that link strong, favorable, and unique associations to the brand 
in memory.”  (Keller, 1998) 
 
Kellers definition av konsumentbaserat varumärkesvärde vilar på tre hörnstenar; särskiljande 
effekt, märkeskännedom och konsumenternas respons på olika marknadsföringsåtgärder. 
Konsumenternas respons på olika marknadsföringsåtgärder relaterar till vad kunden faktiskt 
minns av olika marknadsföringsinsatser. Det avgörande för varumärkeslojalitet blir enligt Keller 
den styrka, upplevda unikhet och favoriserbarhet som de olika märkesassociationerna har skapat i 
kundernas medvetande. En positiv varumärkesimage skapas av marknadsföring som kopplar 
starka, unika och favoriserande associationer till varumärket i minnet. (Uggla, 2001) 
Vidare kommer vi att beskriva styrkan, unikheten och favoriserbarheten hos associationerna för 
att sedan titta närmare på hur kunderna och företaget uppfattar dessa.  
 
3.6.1 Styrkan hos associationerna  

Styrkan hos en varumärkesassociation beror enligt Keller på hur stark information omkring 
varumärket har processats och bearbetats i kundens medvetande och till vilken kvalitet. Både 
kvantitet och kvalitet är av betydelse här. Om marknadskommunikationen utformas enhetligt och 
konsekvent över tiden kan den göra ett mycket starkt intryck, det visar att kvantiteten, tydligheten 
och upprepningen har stor betydelse. Kvaliteten avgörs däremot av vilken relevans den nya 
informationen har för kunden. (Uggla, 2001) 
 
De flesta tillfrågade tycker att de inte har fått tillräckligt med reklam och information om 
varumärket. Några svarade att de tyckte att de hade fått tillräckligt med reklam och information 
om varumärket och att den har varit relevant för dem. De flesta säger också att de skulle vilja se 
mer marknadsföring i form av annonser i tidningar mm. De säger också att om de hade fått mer 
reklam så hade de förmodligen handlat mer. Vissa säger dock att det inte hade spelat någon roll 
om de fick mer reklam/information för de handlar redan mycket där. Mer reklam hade alltså inte 
påverkat dem att köpa mer. Det gemensamma verkar dock vara att marknadsföringen är 
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otillräcklig. Enligt Caroline bör Filippa K öka varumärkeskännedomen på alla nya marknader t 
ex Tyskland och Frankrike. Hon verkar däremot vara nöjd med varumärkeskännedomen i 
Sverige.  
 
3.6.2 Favoriserade associationer  

Favoriserade associationer är de som är önskvärda och uppskattade utifrån kundens perspektiv. 
Associationerna kan relatera till påtagliga, produktrelaterade faktorer eller till immateriell och 
abstrakt nivå som vädjar till användarens fantasi. Favoriserbarheten är viktig och förklarar varför 
människor ibland ignorerar varumärken i relation till vissa produktkategorier. Önskvärda 
associationer för konsumenterna är de som på ett lyckat sätt levereras av produkten och som 
uttrycks av marknadsföringsprogrammet för varumärket. Önskvärdheten och styrkan i 
associationerna bildar tillsammans varumärkets rykte. (Uggla, 2001) De flesta tillfrågade väljer 
Filippa K istället för ett annat varumärke med samma kvalitet och i samma prisklass pga. 
designen, passformen, kvaliteten, den långa hållbarheten, färgerna och att kläderna är 
användbara.  
 
Det som gör att man väljer Filippa K istället för ett annat varumärke är enligt Caroline att deras 
produkt lever längre, både trendmässigt och kvalitetsmässigt. Filippa K lägger inte till detaljerna, 
det får man göra själv.  
 
3.6.3 Unikhet hos associationerna 

Unikheten hos associationerna refererar till hur väl de skiljer sig från andra erbjudanden på 
marknaden. Keller beskriver hur en del associationer kan ha uppgiften att skapa identifikation 
med produktkategorin (points of party) och hur andra kan vara ägnade att skilja ut varumärket 
(points of difference). Associationerna måste alltså stå ut och vara unika i relation till 
konkurrenterna. Några märken med stark unikhetsfaktor i sin positionering är Amelia och Alfa 
Romeo 156. (Uggla, 2001) 
 
På frågan vad gör Filippa K unikt och vad skiljer det från andra varumärken svarade de flesta 
designen, kvalitén och enkelheten. Många sa också att Filippa K är typiskt svenskt, med en 
svensk modern design som skiljer sig från utländska märken.  Kläderna skiljer sig från andra 
genom den goda kvalitén, stilrenheten och den långa hållbarheten.  
 
Enligt Caroline är det unika med Filippa K att det är Filippa K själv som grundlägger allt kreativt 
arbete och att hon står för varje produkt. Företaget vill förknippas med enkelhet, kvalitet och stil. 
Caroline lägger även till tre andra faktorer som Filippa K står för, nämligen trovärdighet, 
personlighet och företagets förmåga att år efter år vara konsekvent i sitt arbete och sätt att 
profilera sig.  
 
3.6.4 Sammanhängande associationer 

Enligt Keller beror tydligheten i varumärkets image på hur väl varumärkesassociationerna 
inbördes stämmer överens med varandra. Ett tydligt varumärke har associationer som är 
sammanhängande. Om varumärkesassociationerna inte hänger samman med varandra kan det 
skapa stora problem för marknadsförarna. För det första kan konsumenterna bli förvirrade av 
varumärkets mening. Om konsumenterna inte har mycket tydlig information till vilken ny 
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information kan relateras, blir de nya associationerna eventuellt svagare och mindre önskvärda. 
För det andra, om associationerna inte delar mening med andra associationer, kan 
varumärkesassociationerna enklare förändras av konkurrenternas aktiviteter. (Keller,1998) 
 
När det gäller styrkan i associationerna finner vi stora skillnader i hur människor uppfattar 
företagets marknadsföring och hur företaget uppfattar det. Företaget verkar uppfatta det som att 
de har tillräckligt med marknadsföring i Sverige och den reklamen/informationen är relevant, 
medan de flesta tillfrågade verkar tycka att reklamen är bristfällig. Vissa hade till och med inte 
sett någon reklam alls för Filippa K. Detta beror på, enligt Caroline, att man inte vill överetablera 
varumärket utan selektivt välja vilka medier man vill synas i. Caroline förtydligar att det gäller att 
vara konsekvent i sina medieval och att kontinuerligt arbeta för att skapa trovärdighet. Filippa K:s 
önskemål  är att annonsera i livsstilsmagasin med ämnen som berör inredning, form och design 
som har ett samtida uttryck. Företagets marknadsföring handlar mer om att förmedla en känsla 
och skapa trovärdighet än att marknadsföra en viss produkt eller ett visst budskap. De fåtal 
annonser som Filippa K använder sig av produceras av företaget själva. Anledningen är att 
företaget vill behålla kontrollen så att varumärket syns och marknadsförs på ett korrekt sätt.  
 
När det gäller favoriserade associationer stämmer imagen och profilen väl överens. Det 
gemensamma är den goda kvalitén, den långa hållbarheten och den tidlösa designen.  
När det gäller unikheten i associationerna har vi fått något annorlunda svar från företaget och 
kunderna. Men det behöver inte betyda att imagen om profilen inte stämmer överens. Filippa K:s 
filosofi bygger på enkelhet, stilfullhet och kvalitet som ska kombinera tidlös design med modern 
prägel. Denna filosofi stämmer bra överens med kundernas svar på vad som gör Filippa K unikt.  
 
Utifrån Kellers imageteori finner vi att vi inte har fått helt samstämmiga uppgifter från företaget 
och kunderna. Särskilt när det gäller styrkan men även unikheten. Eftersom dessa associationer 
blir avgörande för varumärkeslojalitet är det angeläget att företaget arbetar för att förbättra sin 
styrka och unikhet. Ur företagets perspektiv är det dock inte nödvändigt att förbättra styrkan. 
Eftersom Filippa K inte vill överetablera sig, kommer de förmodligen inte att öka 
marknadsföringen i Sverige.  
 

3.6 Sammanfattande analys  

Filippa K har ett starkt utpräglat koncept när det gäller produkterna enligt företaget själva. Detta 
visar även vår undersökning då det enligt samtliga modeller verkar som att företaget nått ut med 
sitt grundläggande budskap, nämligen kvalitet, enkelhet och stilrenhet. Detta är kärnbegrepp som, 
enligt Filippa K, genomsyrar hela verksamheten allt från designen av kläderna till butikernas 
utformning och service. Det som vi anser är fascinerande och intressent är att begreppen är så 
klara hos de personer vi intervjuat trots att det inte är något som företaget direkt uttalar genom 
någon utarbetad marknadsföringsstrategi eller dylikt. Företaget använder ingen payoff eller 
liknande för att förstärka de associationer som företaget önskar att kunderna ska ha till 
varumärket. Ändå har man lyckats förmedla en tydlig och klar bild av varumärket och dess 
egenskaper, skillnaden mellan profil och image i vår undersökning är liten. Men hur kan då 
företaget lyckas föra fram företagets filosofi så de når ut till slutkonsumenterna, trots att man 
använder reklam i en relativt liten utsträckning? En förklaring, enligt de teorier vi använt, till att 
Filippa K lyckats med detta kan vara att de varit konsekventa i sitt arbete sedan starten 1993. 
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Genom att under drygt ett årtionde konsekvent arbetat efter samma filosofi och grundvärderingar 
har dessa egenskaper och associationer etsat sig fast i kundernas medvetande. Det är lättare att 
skapa en identitet som uppfattas på det sätt man vill om man har ett tydligt koncept över en 
längre tid. Detta ger en klarare bild över det budskap man vill förmedla samt mer tydlig bild av 
produkterna och dess egenskaper enligt de teorier vi tagit del av i vårt arbete. En förutsättning för 
att lyckas med detta är då att de förmedlade egenskaperna är riktiga och uppskattade från 
konsumentens sida vilket verkar vara fallet för Filippa K då en stor del av respondenterna uppger 
att det är just kvalité, stilrenhet och enkelhet som man förknippar företaget med samt som gör att 
man köper kläder av just Filippa K. Att företaget även kommunicerar stilrenhet och enkelhet 
genom sina butiker bidrar också till att man associerar varumärket med dessa egenskaper. 
Grundvärderingarna i sig är inga unika egenskaper som är svåra att uppfylla. Då företaget 
erbjuder en enkel och stilren kollektion kan dessa egenskaper lätt uppfyllas. Kvaliteten är dock 
svårare att uppfylla och  kräver kontinuerligt arbete för att uppnå. 
 
Även när det gäller varumärket som person verkar det som att Filippa Knutsson ger varumärket 
en innebörd bakom namnet. Detta är eventuellt något Filippa K inte når ut med i den utsträckning 
man önskar då kunderna inte verkar uppfatta att det faktiskt är hon som står bakom innovatitvitet 
och design för varje produkt. Detta anser nämligen företaget vara unikt men det är osäkert om 
kunderna faktiskt uppfattar detta. De flesta förknippar Filippa som person till varumärket då det 
var hon som startade företaget, men det är ytterst få som vet vilket arbete Filippa faktsikt utför. 
Marknadsföring som förmedlar detta saknas eller har inte nått fram i dagsläget.  
 
Frågan om marknadsföringen är otillräcklig enligt vår undersökning skulle alltså kunna besvaras 
genom att se hur hur de tillfrågade kunderna uppfattar marknadsföringen som gjorts även om den 
varit sparsam samt om varumärket som produkt finns väl etablerat i kundernas medvetande i 
jämföreslse med likanande varumärken. 
 
De flesta kunder vi har intervjuat kan inte minnas att de sett någon marknadsföring för Filippa K. 
Undersökningen visade att de allra flesta tyckte att informationen och reklamen i Sverige var 
bristfällig. Här finns alltså en viss diskrepans. Ur denna synpunkt skulle den marknadsföring som 
gjorts ej nått fram till våra respondenter i någon större utsträcknng. Vår undersökning visar dock 
att företaget och varumärket ändå existerar väl i dessa kundernas medvetande trots den 
sparsmakade marknadsföringen. Det finns dock anledning att tro att resultatet skulle blivit 
annorlunda om vi undersökt märkeskännedomen hos potentiella kunder. Det som kan diskuteras 
är om det skulle vara mer lönsamt ur försäljningssynpunkt att påminna nuvarande och potentiella 
kunder om att välja just Filippa K i större utsträckning. Detta kan göras på olika sätt, 
marknadsföring i utvalda medier eller genom att försöka skapa lojalitet till befintliga och/eller 
potentiella kunder. Då produkternas egenskaper också verkar förmedlats på ett korrekt sätt till 
våra respondenter, främst genom att Filippa K står för ett tydligt koncept, blir man från företagets 
sida uppfattade på ett önskvärt sätt. Detta är något som gör att det blir mycket lättare att skapa en 
lyckad marknadsföringsstrategi om man från Filippa K:s sida väljer att utveckla en sådan. Men 
efter samtal med Filippa K har vi förstått att företagets sparsmakade marknadsföring i Sverige 
även till viss del beror på att mycket tid och kraft idag läggs på att etablera varumärket på 
utländska marknader. De måste investera mer i marknadsföring på dessa marknader för att öka 
märkeskännedomen. Bearbetning av stora marknader i Europa hör till de viktigaste målen just nu 
enligt Filippa K:s ledning. Man vill skaffa sig en stark identitet på dessa marknader. Däremot 
anser företaget att Sverige är färdigetablerat. Det innebär att man inte kommer att öka 
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märkeskännedomen med hjälp av märkesbyggande reklam i Sverige. Rädslan för att överetablera 
och slita ut varumärket på den svenska marknaden samt företagets omfattande arbete med 
nytableringar utomlands resulterar i att Filippa K inte marknadsför sig nämnvärt i Sverige.  
 
Försäljningen har enligt Filippa K själva ökat i för hög takt i Sverige det senaste året, något som 
de anser inte är bra för företaget i längden. Filippa K anser istället att man ska göra saker mer 
genomtänkt och i lugnare tempo och i och med det expandera i lugnare takt då varumärkets 
image annars kan bli lidande. Det är enligt denna filosofi mer lönsamt att satsa på att ha ett tydligt 
och konsekvent koncept som vinner i längden snarare än att försöka maximera försäljningen för 
stunden.  Expanderar verksamheten för snabbt riskerar man nämligen att överetablera varumärket 
och slita ut det. Det kan resultera i att trovärdigheten för varumärket försämras och därmed även 
företagets image. Den snabbt ökande försäljningen har därför lett till att företagets 
marknadsföring har varit sparsam. Företaget har istället valt att se till varumärket först och 
främst, och att bygga ett varumärke på ett trovärdigt sätt tar lång tid. Företagets filosofi går ut på 
att skapa ett starkt varumärke som andas nordisk enkelhet och renhet och förknippas med 
Sverige. Företaget fokuserar på identiteten och profilen istället för att föra ut varumärket till 
kundernas medvetande genom reklam och marknadsföring, vilket kan vara en anledning till att 
det finns en skillnad mellan profilen och imagen. 
 
Företaget satsar alltså främst på att skapa ett starkt varumärke utomlands i dagsläget, fokus ligger 
därmed inte på utvecklingen i Sverige. Om nuvarande konsumenter inte upplever att de har någon 
speciell relation till just Filippa K skulle dock detta på längre sikt kunna få negativa konsekvenser 
på den svenska marknaden genom att det då är lättare för dem att gå över till Filippa K:s 
konkurrenter. Det är viktigt att företaget inte glömmer bort en marknad då de uppnått en god 
märkeskännedom på den. Anser man att man nått en tillräckligt stor kundkrets och inte direkt 
jobbar på att fånga in fler kunder måste man oftast ändå lägga ner resurser på att behålla den 
kundkrets man har för att den ska vara lojal. 
 
Skulle då det faktum, att varumärket uppfattas som enhetligt samt att kännedomen på marknaden 
är stor, kunna kompensera för en marknadsföring som våra respondenter anser vara otillräcklig 
eller iallafall inte något som de stött på eller uppfattat? Det skulle ju kunna vara så att den 
bransch Filippa K är verksam inom, nämligen modebranchen, inte behöver använda sig av 
marknadsföring i speciellt stor utsträckning då kläder kan anses vara något som säljer sig själva 
enligt kunders smak och tycke. Å andra sidan anser många att reklam och marknadsföring spelar 
en stor roll då det finns många aktörer på marknaden som konkurrerar om samma kunder. Om det 
är så att Filippa K skulle kunna ha en bättre omsättning på sin försäljning om de hade en mer 
omfattande marknadsföring är något som skulle vara intressant att undersöka lite längre fram då 
man nu har anställt en person som bara ska arbeta enbart med varumärket. I dagsläget är det dock 
svårt att säga, det vi däremot kan se är att om Filippa K anser att deras produkter skapar en 
atmosfär där atmosfären i sig, istället för marknadsförande reklam, använts till att fånga in 
kunder, verkar denna atmosfär inte ha uppfattats av de kunder vi intervjuat. Om man ska förlita 
sig på detta fenomen från Filippa K:s sida, där vi antar att atmosfären har till syfte att skapa en 
viss image kring varumärket, är det ju bland annat detta som ska skapa en speciell känsla och 
relation till kunden och därigenom även lojalitet som ska göra att kunden favoriserar just Filippa 
K:s produkter framför andra konkurrerande företags produkter.  
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Enligt de tolkningar vi har gjort med hjälp av Kapferers, Aakers, Kellers och Holms teorier 
verkar detta inte vara fallet. Både enligt Kapferer och Aaker är det samma aspekter som kunderna 
och företaget uppfattar olika. Det handlar främst om relation enligt Kapferer och lojalitet enligt 
Aaker men innebörden är densamma. Liknande resultat får vi enligt vara tolkningar av Kellers 
teori där unikheten och styrkan är något som Filippa K inte helt lyckats med och detta skulle 
enligt Keller kunna påverka lojaliteten. I vår undersökning är lojaliteten från de tillfrågade 
kundernas sida alltså inget Filippa K kan förlita sig starkt på. Anledningen verkar främst vara att 
de egenskaper man förknippar Filippa K med inte är unika, trots att de är riktiga och uppskattade 
finns det gott om  likanande varumärken, samt att de flesta inte känner att de har någon speciell 
relation till företaget.  
 
Relation med kunder är något som företag successivt bör bygga upp för att bibehålla dem som 
kunder samt ge upphov till mervärde för kunden. Då befintliga kunder inte känner att de har 
någon specifik relation till varumärket, något som binder ihop dem med varumärket eller ger dem 
en känsla av samhörighet, ökar risken för att kunderna blir märkesillojala och vänder sig till 
konkurrerande märken. Det handlar inte om att ett företag ska ändra strategier utan det handlar 
om att skapa ökad förståelse för kunden och vad denne efterfrågar. Relationer och lojalitet byggs 
upp genom kommunikation och integration såväl i butik som vid speciella händelser. Vi kunde 
alltså som tidigare nämnt genom de samtal vi hade med Filippa K:s kunder utläsa att de flesta 
saknade en relation till företaget och varumärket. Ur konkurrenssynpunkt skulle detta kunna vara 
negativt för Filippa K då det kan betyda att många kunder lika gärna använder sig av liknande 
varumärken som av Filippa K. Många av respondenterna efterfrågade inbjudningar till 
klubbkvällar eller modevisningar för att känna sig utvalda som en Filippa K kund. För att minska 
diskrepansen i detta fall behövs det inte reklamkampanjer eller liknande utan en kommunikation 
med kunderna. Dessa personer har redan en kontakt med företaget och varumärket men 
efterfrågar vidare relation. 
 
Om kunderna är märkeslojala trots bristen på relation med företaget tror vi beror på att företaget 
håller vad de lovar. När det gäller lojalitet är det, enligt teorierna vi använt i studien, viktigt att 
kunna ge kunderna något av mervärde. Filippa K anser att företaget förmedlar mervärde i form av 
prisvärda produkter, något som ingen av de tillfrågade kunderna nämner. Däremot anser de flesta 
att kvaliten är hög och detta skulle kunna sägas ge ett mervärde, men det är osäkert om det inte 
finns liknande varumärken som uppfattas på samma sätt. Det som ett varumärke måste sträva 
efter enligt de modeller vi använt oss av är att ha något unikt som gör att man väljer just detta 
framför andra.  
 
Image är också något man måste arbeta med när det gäller lojalitet, köper kunderna märket för att 
det förmedlar något man vill förknippas med snarare än egenskaperna som varumärket innehar? 
Om detta är fallet kan imagen vara viktigare att marknadsföra än själva egenskaperna. När det 
gäller Flippa K är det dock oklart om så är fallet. Enligt vår undersökning verkar det främst vara 
egenskaperna som gör att man köper just Filippa K medan imagen att bära ett Filippa K plagg 
inte visat sig vara lika viktig. Detta kan dels bero på att plaggen ej är speciellt utmärkande utan 
väldigt ”basic” i sin utformning och det går egentligen oftast inte att se på plagget att det är ett 
Filippa K plagg. Om man däremot jobbade mer på att framhålla imagen genom att till exempel ha 
en logo på kläderna som gick i stil med deras koncept, det vill säga var diskret och stilren men 
ändå syns är det möjligt att fler skulle välja Filippa K för själva varumärket. I dagsläget verkar 
dock fler välja Filippa K för dess egenskaper snarare än för endast imagen av varumärket. 
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Andra egenskaper än de redan nämnda som Filippa K vill förknippas med är egenskaper som 
trovärdighet och pålitlighet. Vår undersökning och de analyser vi har gjort, med hjälp av de fyra 
teorierna, visar att kunderna inte associerar varumärket med dessa egenskaper. Som vi tidigare 
nämnt kan detta bero på att kunderna inte kom att tänka på dessa egenskaper då vi frågade dem. 
Vi tror ändå att kunder i mångt och mycket tolkar företaget som pålitligt. Anledningen till detta är 
att många av dem vi talade med kontinuerligt påpekade produkternas goda kvalitet. Vi tolkar det 
som att de anser att varumärket är trovärdigt och pålitligt. Det vi kan se är ändå att företaget vill 
uppfattas som direkt pålitliga, detta är dock något som kunderna inte direkt har svarat. Det kan ha 
bidragit till ett ökat avstånd mellan profilen och imagen.  
 
För att sammanfatta vår analys visar den alltså att det finns anledningar till att tro att det inte är så 
stor diskrepans mellan imagen och profilen. Största anledningen till detta beror troligtvis på det 
konstanta arbetet med produkterna, varumärket och dess profil samt att varumärket håller vad det 
lovar. Det vill säga att de utlovade egenskaperna uppfattas vara riktiga från kundernas sida.  
Filippa K ger sin identitet högsta prioritet, de lägger mindre fokus på marknadsföring och reklam. 
Man har en tydlig bild hur man vill uppfattas vilket man under flera års tid även arbetat efter. 
Företaget har inte använt sig av nämnvärt mycket marknadsföring för att profilera sig utan valt 
andra vägar. Det viktigaste arbetet är, enligt Filippa K, att profilera sig genom produkterna. Att 
erbjuda stilrena, enkla kläder som håller god kvalitet. Den upplevda kvaliteten, är enligt företaget 
den starkaste vägen till att skapa en god image. Denna strategi verkar ha fungerat för att kunderna 
ska uppfatta Filippa K på ett enhetligt och från företagets sida önskvärt sätt. Det finns dock andra 
konsekvenser av att ha en låg grad av marknadsföring. Som vi nämnt tidigare är imagen 
avgörande för varumärkets lojalitet. Svag lojalitet innebär att företagets ställning på markanden 
försvagas på sikt. En positiv märkesimage skapas enligt Keller av markandsföring som kopplar 
starka, unika och favoriserande associationer till varumärket i minnet. Filippa K visar vissa 
brister i både styrka och unikhet. Även om företaget har lyckats bra med sitt budskap och 
produkterna har åtråvärda egenskaper samt att företaget är känt hos kunderna och försäljningen 
ökar är dess ställning i den hårt konkurrensutsatta modebranschen tämligen bräcklig. Detta 
eftersom det finns klädföretag med liknande egenskaper men som också lyckats skapa en starkare 
image kring sitt varumärke. Det är allmänt känt att köpare är både kräsna och ombytliga. Att 
företaget inte satsar mer på relationen till kunderna, att få märkeslojala kunder och erbjuda något 
utöver konkurrenterna är förvånande. Har varumärket uppnått den märkeskännedom de önskar på 
marknaden, så måste företaget värna om kunderna på olika sätt genom en rad relationsskapande 
eller imageskapande åtgärder.  
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4. Slutsats 
 
Ett företag som försöker slå sig in på marknaden måste marknadsföra sitt varumärke för att kunna 
etablera sig såväl på marknaden som i kundernas medvetande. Men marknadsföringsarbetet för 
att hålla sig kvar på marknaden skiljer sig från att etablera sig på den. Hur ett företag arbetar med 
marknadsföring beror bland annat på vilka kunder man vill nå, vilken position företaget har och 
vilken position man vill ha i kundernas medvetande. Som vi talade om inledningsvis så är det i 
modebranschen svårt att differentiera sig mot konkurrerande märken, då man säljer liknande 
produkter och man i stort konkurrerar om samma kunder. Här anser många att märkesbyggande 
reklam spelar en central roll. Syns och hörs man inte på marknaden så finns man inte. Men 
stämmer detta då i verkligheten? Måste varumärken konstant figurera i media för att de 
överhuvudtaget ska existera i kundernas medvetande? Det finns företag som strategiskt använder 
sig av lite marknadsföring. Det handlar mest om de varumärken som vill förknippas med 
exklusivitet och unikhet. För dessa företag handlar det om en balansgång mellan att bygga upp 
eller bibehålla ett starkt varumärke och samtidigt riskera att överetablera eller ”slita ut” det på 
marknaden. Att kontinuerligt arbeta efter en viss filosofi och från grunden bygga upp en 
trovärdighet i kunders medvetande anser många vara viktigare än att sprida ut reklambudskap i 
media. Många kunder anser att det är den sparsmakade marknadsföringen som gör varumärket 
unikt och exklusivt och därmed väljer att handla av just det varumärket. Vi kan idag tydligt se att 
exklusiva märken inte nämnvärt marknadsför sig via reklam, då de vet att de produkter de 
erbjuder är unika i sig. Varumärkets image är så väl inarbetat att de inte behöver marknadsföra 
sig för att locka till sig kunder utan de kommer till företaget ändå.  
 
Frågan är då vidare om ett företag kan lyckas föra fram sitt budskap trots att de inte använder sig 
av omfattande marknadsföringskampanjer? Uppfattar kunderna varumärket på samma sätt som 
varumärket önskar bli uppfattat, eller resulterar bristen av marknadsföring i att profilen och 
imagen skiljer sig från varandra? Vi har genom vår fallstudie undersökt ett företag som försöker 
positionera sig mellan de lite starkare varumärkena och lyxvarumärkena, mellan exklusivitet och 
kommersialism, vilka använder sig av sparsmakad marknadsföring. Undersökningen visar att 
företag kan lyckas föra ut hur de vill uppfattas till kunderna, trots små resurser på 
marknadsföring. Vår fallstudie för varumärket Filippa K visar att kunderna i det stora hela 
uppfattar varumärket som företaget vill bli uppfattade. Det fanns en liten diskrepans mellan 
kundernas uppfattning om varumärket med företagets uppfattning om detsamma. 
 
Hur kan ett företag lyckas med att ha en liten diskrepans mellan profil och image när man 
använder sig av så lite marknadsföring och därmed inte kommunicerar ut hur företaget vill att 
kunderna ska uppfatta dem? Med hjälp av kontinuerlig och konsekvent kommunikation kan ett 
företag lyckats etsa fast varumärket och dess filosofi i människors medvetande. Det behöver då 
nödvändigtvis inte handla om rena reklamkampanjer utan även kommunikation via produkterna 
genom dess kvalitet och utformning, företagets butiker och dess service, redaktionellt material 
etc. Att bibehålla en profil under flera år resulterar på sikt att befintliga kunder uppfattar vad 
företaget och varumärket erbjuder och står för. Det kan lätt uppstå förvirring och osäkerhet då 
företag med jämna mellanrum ändrar budskap och profil. Detta bidrar till en ökad diskrepans 
mellan företagets profil och image. För Filippa K: s del har de arbetat efter grundvärderingarna 
kvalitet, enkelhet och stilrenhet i stort sett sedan starten 1993. Dessa värderingar har genom den 
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kontinuerliga kommunikationen, genom t ex produkterna, butikernas utformning och service, 
fastnat i minnet hos konsumenterna. 
 
Företag kan även arbeta på andra sätt, än enbart via reklam, för att bibehålla sin plats i kundernas 
medvetande och för att minimera diskrepansen mellan profil och image. Lojalitet, unikhet och 
mervärden är alla faktorer som bidrar till återkommande kunder vilket i sin tur kan bidra till 
minskat behov av marknadsföring för företaget. Med en inarbetad och återkommande kundkrets 
behöver man inte spendera stora resurser på att locka till sig nya kunder. Speciellt inte om 
företaget strävar efter att nå en mindre, mer personlig och lojal kundkrets. Alla företag har inte 
som målsättning att nå en så bred målgrupp som möjligt utan arbetar mer efter att nå ”rätt” 
målgrupp. Det är dock viktigt att företagen inte slutar att kommunicera/föra en interaktion med 
kunderna enbart för att de uppnått en inarbetad och återkommande kundkrets utan istället ändrar 
kommunikationssätt, från att locka nya kunder till företaget till att bygga upp en relation med de 
återkommande kunderna. Man bör arbeta för att kundkretsen ska bli lojal mot märket. Den 
ändrade kommunikationen behöver inte betyda att kännedomen om varumärket minskar eller att 
integrationen mellan profilen och imagen försämrats.  
 
För att ett företag ska uppnå märkeslojalitet hos sina kunder måste företaget hålla vad de lovar, 
ett löfte som är relevant och trovärdigt för kunderna. Utlovar varumärket kvalitet så måste 
produkterna och tjänsterna vara kvalitativa. Vår fallstudie visade att de kunder som är lojala mot 
Filippa K trots att de brister i sin relation till kunderna är det på grund av varumärkets 
produktegenskaper, de har positiva associationer och åsikter om produkternas kvalitet. Det är 
dock farligt för ett företag, däribland Filippa K, att enbart förlita sig på att kunderna återkommer 
till butikerna på grund av produkternas goda kvalitet, då dessa egenskaper inte är unika i sig. 
Inom modebranschen är det svårt för företag att vara unika. De flesta företag och märken 
erbjuder liknande produkter och tjänster vilket försvårar differentieringen och unikheten. Idag 
finns det mängder med konkurrerande märken inom klädbranschen som erbjuder produkter med  
likartad kvalitet som Filippa K. Det är då lättare för kunderna att vara illojala mot ett märke och 
välja att köpa av andra märken om de erbjuder något utöver den goda kvaliteten som anses lika 
bra för båda märkena. Ofta behöver företag erbjuda något utöver produkterna i sig, något som gör 
företagen unika, ger mervärden och särskiljer varumärkena från andra märken. Här spelar ett 
varumärkes image stor roll. Om kunderna erhåller mervärden av att handla ett visst varumärke, 
genom t ex status, trender, god service, prisvärda produkter eller tillmötesgående personal 
kommer det också bidra till att kunderna vill återkomma till butikerna vilket resulterar i en ökad 
märkeslojalitet hos kunderna. Det betyder vidare att företagen inte behöver investera i lika 
mycket i marknadsföring, då nöjda kunder kommer att återkomma och bli lojala mot märket, 
även om företaget inte marknadsför varumärket nämnvärt.  
 
Ytterligare en faktor som är viktig för att skapa och bibehålla lojala kunder är företagets relation 
till kunderna. Relationsbyggandet har fått allt större betydelse hos företag idag, då konkurrensen 
om kunderna hårdnar. Känner kunden sig utvald, speciell och ihågkommen resulterar det i att 
kunden återkommer till företagets butiker och blir lojal mot märket. I vår fallstudie framkom det 
att kunderna saknade relation till företaget och varumärket. De kunder som trots det återkommer 
till Filippa K:s butiker gör det på grund av den goda kvaliteten på produkterna. På lång sikt 
behöver dock företaget bygga upp relationen med kunderna för att säkerställa att de förblir lojala 
mot märket. Även här kan företaget minska på marknadsföringskostnaderna men satsa mer på 
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kommunikation och interaktion med redan befintliga kunder, vilket inte behöver vara så kostsamt 
för företaget. 
 
Som vi talade om inledningsvis så vill företag minimera diskrepansen mellan varumärkets profil 
och image, så att företagets bild av varumärket stämmer överens med kundernas bild av 
densamma. Anledningen till detta är för att uppfattningarna och förväntningarna om märket ska 
vara densamma. Via marknadsföringsåtgärder kan företag profilera sig på marknaden i 
förhoppningen om att kunderna ska uppfatta varumärket på det sätt som företaget önskar. Men 
även om ett företag lägger ner omfattande resurser på marknadsföringskampanjer och dylikt finns 
det en risk att kunderna inte uppfattar varumärket som företaget önskar. Företaget kan ha en bild 
av varumärket som de via reklam och annan kommunikation ändå inte lyckas föra fram till 
kunderna. Trots ihållande budskap om varumärket kan kunderna tolka och ha erfarenheter av 
varumärket som vilt skiljer sig från det företaget utlovar. Det kan även vara så att företaget lyckas 
föra fram budskapet genom marknadsföringen men inte uppfyller vad de lovar, vilket resulterar i 
en besviken marknad och märkesillojala kunder. Allt detta bidrar till att skillnaden mellan profil 
och image ökar. Diskrepansen mellan ett varumärkes profil och image kan därmed vara stor även 
om ett företag spenderar mycket pengar på profilerande marknadsföring. Det visar även att 
marknadsföring inte alltid är det ultimata sättet att föra fram sin profil, hur man vill uppfattas. 
Företaget måste kunna hålla vad det lovar, så kunderna inte blir besvikna när de genom 
reklamkampanjer blir påverkade att köpa vissa produkter samt vara lyhörda till befintliga och 
potentiella kunders åsikter. Om detta inte uppfylls kommer avståendet mellan profilen och 
imagen att växa sig än större.  
 
 
Vår fallstudie har gett indikationer på att marknadsföring inte är en nödvändighet för att ett 
varumärke ska existera i kunders medvetande samt för att kunders uppfattningar om varumärket i 
stort kan överensstämma med företagets. Marknadsföringens betydelse skiljer sig mellan olika 
branscher, men trots att många menar att det inom modebranschen anses vara en nödvändighet 
kan vi via vår studie konstatera motsatsen. Men kan resultatet av vår studie bero på att 
fallföretaget är så inarbetat på den svenska marknaden att det påverkar utgången av vår studie? 
Kanske är det just detta och ett konsekvent arbete med varumärket som gör att varumärken 
överlever på marknaden utan nämnvärt mycket marknadsföring. För att kunna uttala sig generellt 
om marknadsföringens betydelse kring varumärken och dess diskrepans mellan profil och image 
behöver man göra vidare studier inom området. Vi har under arbetets gång stött på områden som 
vi finner intressanta att studera vidare. 
 

- Det skulle vara intressent att undersöka marknadsföringens betydelse generellt för 
varumärkens överlevnad på marknaden. Att genomföra en mer omfattande undersökning 
för flera varumärken inom olika branscher och se om marknadsföringen har någon 
betydelse för varumärkets position på marknaden samt för diskrepansen mellan profilen 
och imagen.  

 
- Vi har via studien sett att diskrepansen kan vara liten mellan profil och image för ett 

företag i modebranschen, trots sparsam marknadsföring. Då vi i vår studie enbart 
undersökte kundernas uppfattningar till varumärket och jämförde med företagets anser vi 
att det skulle vara mycket intressent att studera hur stor diskrepansen skulle blir om vi 
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undersökte potentiella kunders kännedom och uppfattningar till varumärket. Skulle 
diskrepansen bli större eller mindre för denna grupp? 

 
- Vidare skulle det vara intressent att se om kännedomen, attityder och uppfattningar om 

varumärket Filippa K skiljer sig mellan män och kvinnor. Skiljer sig diskrepansens storlek 
när det gäller profilen och imagen mellan könen?  

 
- Som vi tidigare nämnt i vår fallstudie så har Filippa K anställt en Brand Director som 

enbart kommer att arbeta med varumärket. Det vore intressent att om något/några år 
genomföra en liknande studie som denna, för att se om situationen, åsikterna och 
diskrepansen mellan profilen och imagen förändrats efter det arbete som Brand Directorn 
kommer att inleda. Påverkas uppfattningarna av varumärket av de kommande 
förändringarna? 
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Varumärken i tjänsteföretag: fallstudier av Step-In och Piteå Dansar och Ler; Jatko, Sofia, 
Petersson, Malin, Luleå Universitet 2002 
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6. Bilagor 

6.1 Frågor till kunder 

 
1. Har du handlat något på Filippa K? 

Om nej, tacka och avsluta. 
 

2. Om ja, hur ofta? 
 
3. Varför valde du att besöka en Filippa K butik? 

 
4. Vad gör att du väljer Filippa K istället för ett annat märke i samma prisklass och med 

samma kvalitet? ( Kapferer – favoriserbarhet) 
 

5. Vad associerar du Filippa K med för egenskaper? (Aaker - kärnan) 
 

6. Vad tycker du att varumärket Filippa K står för? 
 

7. Vad har du för bild och känsla av varumärket?  
 

8. Vad får du för känsla när du stiger in i en Filippa K butik? 
 

9. Vet du hur Filippa K:s logotype ser ut? 
 

10. Om ja, vad förknippar du med logotypen? (känsla, vad den står för) 
 

11. Upplever du att Filippa K har förändrats genom åren? I sådana fall vad har förändrats och 
hur? (Aaker – kärnidentitet eller utvidgad identitet) 

 
12. Vad tycker du utmärker Filippa K:s kläder och design? Finns det något som är 

utmärkande för Filippa K? (Kapferer – fysik) 
 

13. Förknippar du Filippa K med någon speciell person? (Kapferer – personlighet) 
 

14. Vad gör Filippa K unikt? Vad skiljer Filippa K från andra varumärken? (Kapferer – 
kultur, Keller - unikhet) 

 
15. Känner du att du som kund har någon relation till företaget? I sådana fall hur? Ex 

kundklubb. Om inte, är det något du saknar? (Kapferer – relation) 
 

16. Kan du beskriva hur den typiska Filippa K kunden ser ut. Ålder, kön, yrke etc (Kapferer – 
reflektion) 
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17. Avspeglar ditt klädval vem du är, eller hur du vill uppfattas? Hur känner du dig när du bär 
Filippa K kläder? (Kapferer – självbild) 

 
18. Har ni sett någon marknadsföring för Filippa K? I sådana fall vad? 

 
19. Tycker du att du har fått tillräckligt med information/reklam om varumärket? Har den 

varit relevant för dig? (Keller – styrka) 
 

20. Hur skulle du beskriva Filippa K:s varumärke som 
- produkt 
- organisation 
- symbol 
- person 

 
Kan du rangordna dessa fyra perspektiv efter vilken du tycker är viktigast? 
Har denna rangordning förändrats med tiden? I sådana fall varför och på vilket sätt? 
 
Övrig info: 
Kön 
Ålder 
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6.2 Frågor till Filippa K 

1. Vad är Filippa K:s affärsidé? (identitet) 
 
2. Vad vill ni att Filippa K ska stå för? (profil) 

 
3. Hur vill ni att kunderna ska uppfatta varumärket? (profil) + (Aaker – symbol) 

 
4. Logotypen: 

a. Vad vill ni att kunderna ska ha för syn på logotypen, vad den står för? 
b. Vilken bild/känsla vill ni förmedla med logotypen? 

 
5. Vad utmärker Filippa K:s design/utformning? (Kapferer – fysik) 
 
6. Vill ni att man ska förknippa Filippa K med någon speciell person? I sådana fall 

vem/vilka? (Kapferer – personlighet) 
 

7. Vad utmärker Filippa K och vad gör företaget unikt? Hur vill ni att Filippa K ska skilja 
sig från andra varumärken? Har Filippa K värderingar som skiljer sig från andra 
varumärken? (Kapferer – kultur och Keller – unikhet)) 

 
8. Har ni någon speciell relation till era kunder? Hur ser den ut i sådana fall? (Kapferer – 

relation) 
 

9. Vilken målgrupp vill ni att Filippa K ska ha? Finns det någon idealbild över passande 
målgrupp? (Kapferer- reflektion) 

 
10. Hur vill ni att kunden ska uppfatta sig själv när de bär era kläder? Vill ni att era kläder ska 

avspegla personen som bär dem? (Kapferer – självbild) 
 

11. Vad vill ni förmedla när det gäller Filippa K:s: (Aaker – produkt) 
a. Kvalitet 
b. Bild och känsla 

 
12. Vilken målgrupp vänder ni er till? (Aaker - produkt) 
 
13. Eftersträvar ni att vara innovativa och/eller globala? Om ja, på vilket sätt? (Aaker - org) 

 
14. Hur vill ni att kunderna ska uppfatta er när det gäller kundförhållanden? (Aaker – person) 

 
15. Vilka egenskaper arbetar ni för att hålla konstanta och vilka kan förmedlas olika över 

tiden? (tex stil, målgrupp, kvalitet) (Aaker) 
 

16. Hur kommunicerar ni med omvärlden? 
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17. Tycker ni att ni informerar tillräckligt mycket eller marknadsför Filippa K tillräckligt 
mycket? Kvantitet.  
Tror ni att den informationen / marknadsföringen är relevant för dem som får ta del av 
den? (Keller – styrka) 
 

18. Varför ska en kund välja Filippa K istället för ett annat märke i samma prisklass med 
samma kvalitet? Vad tror ni gör att en person väljer Filippa K istället för ett annat märke? 
(Keller – favoriserbarhet) 

 
 

Övrig info 
Namn 
Titel  
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