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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella kommunikationsgap som kan finnas i 

en organisation. Dessa gap kan gälla en organisations profil, organisationskultur och 

organisationens image. För att studera detta kommer jag att göra en fallstudie genom att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Först med Brandmanager på Adidas för att få fram hur 

Adidas tänker kring sitt varumärke, kärnvärden och kommunikation. Tre säljare på 

butiksnivå kommer även att intervjuas, då butiker som är återförsäljare av 

Adidasprodukter. Slutligen kommer fyra konsumenter att intervjuas, konsumenter som 

inhandlat en Adidasprodukt den senaste månaden. Stämmer konsumenternas bild om 

varumärket överrens med företaget och återförsäljarnas bild som de vill kommunicera 

ut? Här kommer eventuella kommunikationsgap in (brist i kommunikationen). 

Frågeställningarna lyder: 

Hur(genom vilka kanaler) vill Adidas (ledningen) kommunicera ut sitt varumärke till 

konsumenterna och butiksäljarna?  Vilken profil/varumärkesidentitet kommunicerar de 

ut? Uppfattar konsumenterna och butiksälarna varumärkets kommunikation och profil 

på samma sätt som ledningen önskar? Uppsatsens teoridel består av teorier om 

varumärkesidentitet, varumärkeskommunikation och kommunikationsgap. Resultatet 

är att Cornelissens tre kommunikationsgap går att återfinna i Adidas kommunikation.  

Kärnvärdet ”lagkänsla” som Adidas vill profilera sig med är något som varken har 

uppfattats av säljarna på butiksnivå eller utav konsumenterna. Detta täcker in två så 

kallade gap, ”vision-culture gap”, att de anställda på Adidas inte har accepterat eller 

förstått budskapet och ”culture-image gap” där kunderna inte riktigt har förstått vad 

företaget står för.  Ett tredje gap, ”image vision gap” innebär att förtaget inte riktigt tar 

hänsyn till sina intressenter. Tre av fyra konsumenter kopplade ihop Adidas med 

kärnvärdet ”professionalitet, vilket är ett kärnvärde som inte Brandmanager på Adidas 

nämner i intervjun. Slutsatsen är att Adidas, trots dessa ”gap” har lyckats förmedla sin 

profil väl. De har lyckats skapa en positiv bild av förtaget, anställda hos Adidas 

identifierar sig med företaget och medievalen stämmer överrens med vad säljarna och 

konsumenterna anser som bra val.  
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Inledning 

Disposition av inledning 

Inledningen syftar till att ge en presentation av uppsatsens bakgrund.  Jag kommer att 

diskutera ämnets problematik samt utreda nyckeldefinitioner. Mitt syfte och frågeställningar 

presenteras utifrån en problembakgrund/ problemdiskussion. Mina avgränsningar/material 

och tidigare forskning kommer även att behandlas. 

Problembakgrund/ Problemdiskussion 

Det är idag viktigt att företag skapar sig en profil (de egenskaper och kvalitéer som ska 

definiera organisationen) som gör att konsumenter lätt kan hitta det självklara valet för just 

dem . I arbetet kring att skapa en profil är det viktigt med ett samspel bland flera olika 

aspekter. Begreppet varumärkespersonlighet eller varumärkesidentitet har idag blivit allt mer 

vanligt att använda i marknadsföringssammanhang.  

 Det är viktigt att skilja på varumärkets identitet och dess image. Identitet eller 

varumärkespersonlighet handlar om de egenskaper (kärnvärden) som företaget har för avsikt 

att ladda varumärket med. Image handlar däremot om kundens och andra utomstående 

personers syn eller erfarenhet av varumärket. ( Heide 2009:177) Konsumenter köper inte 

längre varor, de köper varumärken och någonting som ger dem en image.  Alla framgångsrika 

företag har en central faktor, kundrelationer. Det spelar ingen roll om det är affärsföretag, 

konsultativ mottagning, ett sjukhus eller en offentlig myndighet, framgången kommer till dem 

som är hängivna vårdare av sitt förhållande till kunden. (Blanchard 1995: 7)  

Det är inte ofta själva ledningen på ett företag kommer i kontakt med den slutliga 

konsumenten, säljaren på butiksnivå är en viktig person som kan vara med och påverka och 

skapa en relation till ett varumärke. Därför är det viktigt för ledningen på ett företag att se till 

så att säljaren i butiken vet vad varumärket står för och vad varumärket vill förmedla. Det 

gäller helt enkelt att säljaren accepterat ledningens budkap. Självklart blir en konsument 

påverkad om ett varumärke från ett antal olika håll. Ett håll kan vara ifrån butikssäljaren, ett 

annat håll kan vara att ditt favoritlag spelar i ett specifikt varumärke och du vill också ha det. 

När jag var yngre skulle alla skulle ha Levisjeans, Salomonryggsäck och Adidas skor. Idag är 

det så mycket mer. De varumärken som man har idag skapar även ens egen identitet. Det är 

inte bara viktigt att de är snyggt, utan även vad varumärket står för.  Adidas är även idag, inte 

bara när jag var yngre, ett starkt och välkänt varumärke världen över, som står för många 
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familjers sportprodukter.  Själv har jag arbetat en längre tid inom sportbranschen som säljare 

och behövde då ha koll på många olika varumärken och vad de vill förmedla.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka de eventuella kommunikationsgap (brist i 

kommunikationen) som kan uppstå mellan företaget (också säljare på butiksnivå) och 

intressenterna (konsumenter). Dessa gap kan gälla en organisations profil, organisationskultur 

och organisationens image.  

Frågeställningar 

I min problembakgrund och problemdiskussion behandlas begreppen varumärkesidentitet, 

image, kommunikation och kundrelation. Då funderar jag kring varför konsumenterna valt 

just det varumärke som de gjort i köpet av en Adidas produkt och vilken betydelse 

kommunikationen av varumärkets identitet egentligen har för ett varumärke som vill vara 

framgångsrikt och ledande.  Jag får följande huvudfrågor:   

Hur (genom vilka kanaler) vill Adidas (ledningen) kommunicera ut sitt varumärke till 

konsumenterna och butiksäljarna?  Vilken profil/varumärkesidentitet kommunicerar de ut? 

Uppfattar konsumenterna och butiksäljarna varumärkets kommunikation och profil på samma 

sätt som ledningen önskar?  

Avgränsning och material.  

I min undersökning kommer jag att avgränsa mig genom att bara titta på Adidas som 

varumärke. Jag kommer endast att intervjua Brand Manager på Adidas huvudkontor, vilket 

kommer betyda att den personen representerar hel Adidas tankar kring varumärket och dess 

kommunikation i denna uppsats. Det kommer även vara en avgränsning när det gäller urvalet 

av konsumenterna, personer som köpt en Adidasprodukt kommer att intervjuas. Inköpet ska 

ha skett under den senaste månaden, för att konsumenten ska ha färsk information att komma 

med. Jag kommer att intervjua totalt fyra konsumenter. Stämmer konsumenternas bild om 

varumärket överrens med företaget och återförsäljarnas bild som de vill kommunicera ut? Här 

kommer eventuella kommunikationsgap in. En annan avgränsning ligger i att jag endast 

kommer intervjua tre personer på butiksnivå som säljer Adidas produkter, dessa tre personer 

kommer att behandlas som interna personer på Adidas i denna uppsats. Butikerna jag kommer 

använda mig av är Adidas concept store, Intersport och Stadium. Ytterligare en avgränsning 

kommer att ske då jag inte analyserar Adidas marknadsförings eller kommunikationsmaterial 
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och inte heller de kanaler som de presenteras i på någon djupare nivå.  Mina primärdata 

kommer att bestå av de planerade och genomförda intervjuerna, som kommer att presenteras i 

empirdelen Sekundärdata kommer att bestå av teorier om varumärken, 

varumärkesuppbyggnad och varumärkeskommunikation, som presenteras i teoridelen.  

Tidigare forskning 

Jag har hittat på tre tidigare uppsatser om Adidas, den första har titeln, A New Insight to 

Control Technology Spillover – a Case Study of Adidas in China, en uppsats från Halmstads 

högskola av Liu Shu.  Här har författaren studerat Adidas närmare men då gällande en 

teknologisk bit, hon har inte gått in på varumärkets olika delar. Den andra uppsatsen om 

Adidas har skrivits på Handelshögskolan i Stockholm av Colette Li och Caroline Eklund. 

Denna handlar om det kulturella perspektivet vid hantering av mångfald hos Adidas.  En 

tredje uppsats från Lund universitet har skrivits om Adidas och Nike, med inriktning på 

skoindustrin i Portland. Uppsatsen handlar inte om varumärkeskommunikation utan mer om 

lokal konkurrens, lokal efterfråga och lokala förhållande för tillväxten i området.  Dessa tre 

uppsatser ovan handlar om Adidas, men inte om Adidas som rent varumärke och inte heller 

om deras kommunikation. Det kunde jag inte hitta tidigare forskning om.  
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Teori 

Val av teori 

I uppsatsens teori kommer jag huvudsakligen fokusera på Joep Cornelissens kapitel 

”Corporate Identity, Corporate Image and Corporate Reputation”. Detta kapitel behandlar 

organisationers profil, varumärke samt image och de kommunikationsgap som kan uppstå om 

en organisation inte är enad (Cornelissen 2009). Kompletterande teorier kommer bestå av 

Mats Heides tankar om extern kommunikation samt Lars Palms strategier om 

kommunikationsplanering (Heide 2009) (Palm 2009). Frans Melins tankar kring 

varumärkesstrategi kommer också behandlas, främst själva varumärkesuppbyggandet. (Melin 

2008) Slutligen kommer Lars-Åke Larssons bok, PR på svenska användas. (Larsson 2002) 

Dessa teorier anser jag kommer att täcka den bredd som krävs för denna uppsats. De 

huvudsakliga områden som jag kommer att fokusera på är: 

1) Organisations- profil, -kultur och -image i förhållande till lämpliga strategier om hur man 

kan förmedla detta. 

2) Cornelissen, Hatch och Schultz tankar om hur en organisationsprofil uppstår från 

organisationskärnan. 

3) De kommunikationsgap som kan uppstå i organisationer när det finns bristningar i någon 

av de tre aspekterna (profil, kultur och image). 

Profil, kultur och image 

En produkts överlägsenhet i sig, är inte längre en garanti för ett företagets framgång. Den 

snabba teknologiska utvecklingstakten och den ökande hastighet med vilken imitationer dyker 

upp, gör att produktlivscykeln har förkortats.  Detta leder till att själva produkten inte endast 

blir en konkurrensfördel, utan det krävs något mer uthålligare, som exempelvis varumärken. 

(Melin 2008:19) Idag ser många ett varumärke som en av de viktigaste tillgångarna för en 

organisation men även ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Heide anser att varumärket och 

upplevelsen kring produkten har blivit viktigare än själva produkten. En profil är något 

planerat och skapat av ledningen för att uppnå vissa syften och göra ett visst intryck på 

omgivningen. Image handlar däremot om publikens syn på en organisation och det är 

resultatet av en tolkning och ett meningsskapande av organisationens kommunicerade bilder 

och dess agerande. Företagen försöker med hjälp av varumärken förmedla något emotionellt 

värde som är kopplat till produkten och som upplevs som attraktiva av konsumenterna, och 

därmed kan leda till köp. Det handlar inte bara om att försöka skilja ut sitt varumärke från 
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mängden, utan att få sina potentiella konsumenter att känna tillhörighet till varumärket (Heide 

2009:175 -176). Varumärken definieras i allt högre grad genom kärnvärden. Kärnvärden är 

egenskaper som myndigheter, organisationer eller företag vill bli förknippade med, i praktiken 

den bild organisationen önskar att omgivningen har av den. ( Palm 2006:87) Heide påpekar 

även att ett framgångsrikt varumärke formas genom ett samarbete mellan den strategiska 

visionen, organisationskulturen och den image som de viktiga publikerna har om 

organisationen. (Heide 2009:177)  

Melin pratar om sex centrala begrepp för varumärkesuppbyggnad ur konsumentens 

perspektiv. En process som finns i konsumenternas medvetande, är engagemang, 

märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet 

ingår. Märkeskännedomen är det första steget på vägen i märkesinnehavarens strävan efter att 

skapa en bindning mellan märkesprodukten och konsumenten. Om konsumenten inte upplever 

relevanta skillnader mellan de olika märkesprodukterna i en kategori, kommer priset att spela 

stor roll i beslutsprocessen. För att undvika att beslutet grundar sig på priset måste därför 

märkesinnehavaren föröka förknippa märkesprodukten med värden som skapar starka och 

positiva märkesassociationer. Även om en konsument inte har provat en viss märkesprodukt 

är det vanligt att konsumenten har en bestämd uppfattning om varumärket. (Melin 2008:51–

55)  

Varumärke kan ses som en sammansmältning av image och profil. Varumärkesidentitet 

brukar karaktäriseras som vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör 

det unikt. (Melin 2008:85) Ett varumärkes personlighet är en av de viktigaste faktorerna vid 

ett varumärkes uppbyggnad. Tanken med att utveckla en attraktiv personlighet, är antagandet 

om att konsumenter väljer märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner. Detta 

innebär att konsumenter förväntas välja märkesprodukter som de själva vill umgås med eller 

synas med. En attraktiv personlighet ska därför skapa en djup och långvarig relation. I Brand-

Management- termer är denna relation ett uttryck för märkeslojalitet. (Melin 2008:94) I 

relationsbyggandet mellan ett företag och konsumenter har tanken om den symmetriska 

kommunikationsmodellen fått en självklar plats och upphöjts till ideal det sista decenniet. Den 

symmetriska modellen strävar efter en etisk, balanserad och jämlik kommunikationsprocess, 

med det högre målet att nå förståelse för varandra. För att uppnå denna förståelse är dialogen 

central. (Larsson 2009:107–108) Ett sätt för organisationer att hantera olika förväntningar och 

krav som intressenter kan ha på en verksamhet är att strategiskt utveckla och projicera en 

positiv bild av organisationen. Denna strategiska plan skapas för att bevara och skydda ett 
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trovärdigt rykte gentemot intressenterna. Cornelissen berör också de olika sätt organisationer 

kan förmedla sin profil, image och sitt varumärke. De kan göra detta genom en symbolisk 

kommunikation såsom loggor eller i vilka forum de marknadsför sig i, respektive inte 

marknadsför sig i. Ett annat sätt att förmedla dessa aspekter är genom kommunikation som 

reklam, sponsring och publicitet. (Cornelissen 2008:66–67) När ett företag ska förmedla sin 

profil måste medievalet styras av kommunikationsmålen och av budskapsstrategin, inte av 

gamla traditioner eller vad som är moderna just nu. Inga medier är bra till allt, men nästan alla 

medier är bra till något. (Palm 2006:75) Slutligen kan en organisation förmedla en bild av sig 

själva genom att agera på ett visst sätt. Detta kan vara allt från ledningens beteende till de 

anställdas sätt att bemöta intressenter.(Cornelissen 2008:66–67) Organisationsmedlemmarna 

(ledningen och de anställda) måste vara införstådda med organisationsidentiteten, annars blir 

det svårt att kommunicera ut ett konsekvent budskap till omvärlden. (Heide 2009:169) Ett sätt 

att få anställda att representera organisationen är genom att låta ett fåtal personer få 

personifiera och agera förebild för hela verksamheten. Detta blir en form av levandegörande 

av verksamhetens varumärke och detta kallas för ”living the brand”. Denna åtgärd handlar om 

att få en organisation att framstå som sympatisk (Palm 2009:90).  

Organisationskärna 

Cornelissen skriver även om hur det förr var en mer begränsad del av en organisation som 

arbetade med profileringen av en verksamhet, men idag finns det ingen sådan avgränsning. 

Han skriver även om hur de verkligt framgångsrika företagen verkar ha en sammansmält syn 

på alla aspekter av ett företag. Med detta menar han att det är upp till kommunikatörerna att 

utforma en plan tillsammans med huvudledningen samtidigt som det måste förmedlas till HR 

centralen som ska se till att värderingarna genomförs och upprätthålls inom organisationen. 

Denna typ av samarbete leder till att det finns en tydlig organisationskultur som även gör att 

en organisations profil uppstår från dess själva kärna. En tydlig profil kan gynna 

organisationer då det kan leda till en ökad motivation och moral bland de anställda. 

Organisationsidentitet kan alltså ses som en form av social identifikation. Man vill helt enkelt 

identifiera sig med organisationen och då tar man del av och accepterar de kärnvärden som 

verksamheten utgörs av. En social identifikation leder till att individer känner sig lojala till sin 

organisation och det bidrar till ett större engagemang. (Heide 2009:170) (Cornelissen 

2008:67–68). Cornelissen menar att det är mer eller mindre omöjligt att försöka övertala en 

extern publik om den interna publiken inte är samspelta eller har förstått och accepterat det 

budskap som ska förmedlas till den externa publiken. Det är även viktigt att denna reflektion 



10 
 

ständigt justeras för att stämma överens med den aktuella visionen, kulturen och imagen av ett 

företag (Cornelissen 2008:70). Både Cornelissen och Heide beskriver vikten av att 

organisationsidentitet inte bara är ett internt relaterat fenomen. De understryker båda att 

identiteten är ett resultat av samspel mellan både den interna biten och den externa dvs. 

intressenterna. 

Kommunikationsgap 

För att kunna skapa denna organisationskärna där de tre aspekterna (profil, kultur och image) 

samspelar är det viktigt att undvika kommunikationsgap. Detta är något som Hatch och 

Schultz har utvecklat en teori om och där de beskriver på vilket sätt olika kommunikationsgap 

kan uppstå. När det gäller profilen handlar det främst om ledningens mål/ambitioner för 

organisationen. När det gäller kultur är det främst organisationsvärderingar som delas med 

samtliga berörda i organisationen. När det gäller image tar man hänsyn till de intryck 

utomstående intressenter har av en organisation. Utifrån dessa tre aspekter kan det uppstå 

kommunikationsgap när det är en brist i samspelet mellan dessa tre element. Det första gapet 

som kan uppstå är mellan organisationsprofilen och organisationskulturen. Hatch och Schultz 

menar att detta innebär att ledningen kan förespråka en strategi som inte de anställda förstår 

eller stödjer. Exempelvis kan ledningen ha etablerat en vision som är för ambitiös att tillämpa 

och som inte har de anställdas förtroende. Detta gap kallas ”vision - culture gap”. Den andra 

typen av kommunikationsgap involverar samspelet mellan organisationskulturen och dess 

organisationsimage som kan leda till att intressenter såsom kunder och investerare inte vet vad 

en organisation står för. Exempelvis kan bilden bli skev om de anställda inte praktiserar det 

som organisationen utlovar i sin reklam och detta kallas “culture - image gap”. Ett tredje 

kommunikationsgap berör samspelet mellan vision och image. Huvudsaken med detta är att 

beskåda huruvida ledningen anpassar sig efter sina intressenter. “Image - vision gap” kan 

uppstå om en organisation inte tar hänsyn till sina intressenter och inte skapar visioner som 

överensstämmer med intressenternas förväntningar (Cornelissen, 2009:71–72). 
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Metod 

Fallstudie 

En fallstudie kommer göras med hjälp av Adidas. Poängen med en fallstudie kan vara att 

skapa, utveckla, pröva eller belysa teorier av olika slag inom vetenskapen. En fallstudie 

undersöker något specifikt i sin realistiska miljö, i denna uppsats försöker jag belysa en viss 

teori som finns inom varumärkeskommunikation och kommunikationsgap i en organisation 

med hjälp av mina kvalitativa intervjuer. Fallstudien kan ha olika avsikter. Den kan vara 

undersökande, förklarande eller beskrivande. (Bryman 2009: 65-66)  

Inriktningar 

Min studie bygger på den hermeneutiska inriktningen, eftersom jag kommer att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Mina kvalitativa intervjuer kommer att tolkas och slutligen diskuteras i 

min analys. (Bryman 2009:370) 

Det grundläggande tillvägagångssätt jag kommer använda mig av är induktivt 

undersökningsätt. Det innebär att jag kommer att dra slutsatser av de observationer jag gör 

från det empiriska materialet som jag kommer att presentera i uppsatsen.  

Då min undersökning handlar om att få fram respondenternas upplevelser, erfarenheter och 

åsikter kring ämnet varumärkeskommunikation anser jag att detta tillvägagångssätt lämpar sig 

bäst. (Bryman2009:23) 

Jag kommer att se på kunskap genom ett rationellt resonemang. När jag genomför kvalitativa 

intervjuer, behöver eget tänkande användas. När jag sedan tolkar mina empiriska data behöver 

jag lita på mitt förnuft. Många teorier kring varumärken och uppbyggnad av ett varumärke är 

idag använda av flera forskare. Om det är bekräftelse nog på att teorierna är en bra 

beskrivning av verkligheten kan jag dock inte vara säker på. En teoris beskaffenhet kan aldrig 

vara hundraprocentig då den är utvecklad av människor och ur fakta som människor samlat in.  

Kvalitativa intervjuer 

 Jag kommer använda mig av den kvalitativa metoden. Det centrala med den är att fokusera 

och ta hänsyn till en öppen och mångtydig empiri.(Bryman 2009:249) Jag kommer att göra 

strukturerade intervjuer där jag använder mig av en i förväg fastställd intervjuguide. Jag anser 

att det finns vissa fördelar med den strukturerade intervjun såsom att frågorna är 

förutbestämda. Det underlättar både för min planering inför intervjun och även för tolkningen 

av empirin. Ljudinspelning av samtalen och notering av svaren kommer att ske. 
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Ljudinspelningen sker via en I-phone. Under intervjuerna ställs följdfrågor för att 

säkerhetsställa att vi uppfattat intervjupersonens svar korrekt. Efter intervjuerna skriver jag 

ner mina intryck för att få en bra och rättvis tolkning av intervjun.  

Kvale beskriver sju stadier av intervjuundersökningen som jag under min 

uppsatsprocess kommer att följa: 

Steg 1 heter tematisering och innebär att forskaren formulerar undersökningens syfte och 

beskriver ämnet. Undersökningens varför och vad ska klargöras innan metoden byggs upp. 

Steg 2 kallar Kvale för planering. Här planerar forskarna för intervjuernas sju stadier med 

hänsyn till den kunskap de eftersträvar. 

Steg 3 heter intervju och innebär ett genomförande av intervjuerna. Forskaren bör ha ett 

reflekterande förhållningssätt till kunskapen som eftersträvas och till hur relationen ser ut i 

intervjusituationen. Intervjuerna kommer att registreras med hjälp av ljudupptagning. 

Steg 4 heter utskrift och innebär en översättning av intervjuerna från muntlig till skriftlig 

form. 

Steg 5 heter analys och utgår från forskningens syfte och ämne. I det här steget väljs vilka 

analysmetoder som är lämpliga för att tolka det insamlade materialet. 

Steg 6 kallas verifiering och här fastställs intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet. 

Steg 7 innebär rapportering och med det rapporterar forskaren resultatet av intervjuerna vilket 

jag kommer att göra i min empiri. (Kvale 2009:118) 

Genomförande 

Jag kommer att genomföra en intervju med Brand Manager Cecilia Juhlin på Adidas. 

Intervjun kommer att ske på Adidas huvudkontor i Solna. Cecilia får verka som representant 

för hela Adidas i denna uppsats. Intervjun kommer att bestå av 10 frågor utifrån perspektiven, 

konstruktion, produktion och reception. Dessa perspektiv väljer jag för att få en bredd och ett 

djup i intervjuerna. Sedan kommer jag genomföra ytterligare intervjuer (innehållande 6 

frågor) med tre utvalda butiksäljare från tre olika återförsäljare av Adidas, om hur de uppfattar 

Adidas marknadsföring/kommunikation och Adidas identitet. Butikerna är Adidas concept 

store, Intersport och Stadium. Intervjuerna sker på respektive butik. Sedan kommer jag 

intervjua fyra personer som köpt en Adidas produkt den senaste månaden. Intervjun innehåller 

9 frågor som handlar om hur de uppfattar Adidas identitet, kommunikation och 

marknadsföring, men även hur de kom i kontakt med varumärket. Intervjuerna kommer alla 

att ske på ett café, var och en för sig.  
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Resultatet från konsumenterna och butiksäljarna kommer sedan att jämföras med Cecilias 

svar. Utformningen av intervjufrågorna kommer att skilja sig emellan Cecilias, butiksälarnas 

och konsumenternas. Jag kommer att välja denna utformning för att kunskapsnivån om 

kommunikation och marknadsföring skiljer sig mellan branschfolk och personer som inte är 

insatta i ämnet. Cecilia kommer att veta vad ämnet och syftet är med uppsatsen, innan 

intervjun.(detta var en nödvändighet för att hon skulle ställa upp) De övriga personer som ska 

intervjuas kommer inte att ta del av ämnet innan. Detta på grund av att de inte ska kunna ”läsa 

på” något om Adidas innan intervjun sker. Så det slutliga resultatet blir så rättvisande som 

möjligt.  

Urval  

Ett icke sannolikhetsurval innebär att det inte går att förutse att respondenterna blir utvalda. 

Vid det här urvalet görs inget slumpmässigt val av respondenterna. (Dahmström 2005:234) 

Jag har valt att använda mig av icke sannolikhetsurval då jag kommer att göra en relativt liten 

men djupgående studie där jag väljer intervjuobjekt med hänsyn till dess relevans för studien. 

Risken med den här metoden är att resultatet inte motsvarar totalpopulationen vilket jag 

kommer att ta hänsyn till när jag bedömer uppsatsens reliabilitet. Urvalet av Brand Manager 

på Adidas grundar sig på att det är denne person som ansvarar för varumärket och dess 

uppbyggnad, vilket denna uppsats ämne handlar om. Valet av Adidas som företag grundar sig 

på att jag personligen nästan alltid köper Adidas när jag köper sportprodukter. 

Butikerna väljs ut med kravet på att butikerna måste sälja Adidas produkter. Adidas concept 

store säljer bara Adidas produkter, vilket blir ett självklart val. Intersport och Stadium 

kommer att väljas för att de är två stora och välkända sportåterförsäljare som båda säljer 

Adidas produkter. Själva säljarna på butikerna som ska intervjuas, väljs ut slumpmässigt. Den 

person som har tid, jobbar den dagen och som vill ställa upp på en intervju kommer att 

intervjuas. Eftersom det inte är så många frågor (6 stycken) som ska ställas anser jag att detta 

tillvägagångssätt fungerar. Jag kommer att besöka butikerna på morgonen då de öppnar, då 

det oftast är minst att göra. Totalt tre butiksäljare kommer att intervjuas. När det kommer till 

urval av konsumenter kommer jag slumpmässigt att plocka ut respondenterna bland personer 

som jag har möjlighet att kontakta och som uppfyller kriteriet om att ha inhandlat en Adidas 

produkt den senaste månaden. Totalt kommer fyra konsumenter att intervjuas, två killar och 

två tjejer i åldersspannet 18- 50. Jag kommer inte lägga något större fokus gällande skillnad i 

svar mellan könen. Jag anser att kön inte bör ha någon större betydelse för mitt resultat i den 
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här typen av frågor. Fokus kommer heller inte läggas på skillnad i svar mellan åldrarna. Alla 

butiksäljare och konsumenter kommer att vara anonyma.   

Reliabilitet/Validitet 

Reliabilitet är enligt Johannessen och Tufte hur trovärdig data är. Den testas genom att 

forskaren upprepar samma undersökning eller låter forskare oberoende av varandra göra en 

värdering av data. (Johannessen & Tufte, 2003: 28-29) Reliabilitet handlar om forskningens 

konsistens. Intervjuarens noggrannhet är viktig vid kvalitativa intervjuer och här handlar det 

om att inte ställa ledande frågor. Det är även viktigt att utskrifterna sker på rätt sätt. (Kvale 

2009:262–263) 

Validitet i kvalitativ forskning bygger på två begrepp, giltighet och relevans. Giltighet handlar 

om den generella överensstämmelsen mellan teori och empiri. Relevansen handlar om hur 

relevant min empiri är för min problemformulering. Enligt Kvale bör forskaren fråga sig 

giltigheten på forskningen genom intervjuns alla sju stadier. Har forskarna planerat tillräckligt 

noga? Hur är kvaliteten under själva intervjun? Görs en korrekt översättning av intervjuerna 

från talspråk till skriftspråk? Är de ställda frågorna relevanta? Är tolkningen av intervjun 

riktigt? (Kvale 2009:266- 268) 

I kvalitativ forskning kan reliabiliteten aldrig styrkas till hundra procent. Min validitet styrks 

genom noggrann planering av min uppsats och tydliga definitioner. Jag kommer att 

genomföra intervjuerna enligt Kvales guide och vara noga i alla sju steg. Intervjufrågorna 

kommer att utgå från mitt syfte och jag kommer att vara kritisk och noga när jag formulerar 

dem. 
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Empiri 

Disposition av empiri 

I min empiri kommer Cecilias och Adidas svar presenteras först. Sedan konsumenternas och 

sist butiksäljarnas svar. Alla intervjuade personer presenteras var och en för sig utifrån 

följande två huvudämnen:  

1) Adidas profil kopplat till konsumenternas tankar kring varumärket 

2) Adidas kommunikation/marknadsföring kopplat till konsumenternas tankar kring detta. 

Butiksäljarnas och konsumenternas svar kommer att gå under beteckningar, eftersom alla 

personer är anonyma.  Konsumenterna med beteckningarna A, B, C och D. Butiksäljarna med 

X, Y och Z.  

Intervju med Adidas, Brandmanager Cecilia Juhlin,  

Cecilia beskriver Adidas vision är vad de vill med företaget, hur de förhåller sig internt.  Men 

det är inte nödvändigtvis något som de kommunicerar ut till konsumenten. Men är naturligtvis 

en väldigt viktig del i det som de gör. Enligt Cecilia är Adidas vision väldigt stor, hon 

beskriver den som bombastisk. Adidas vill göra världen till en bättre plats. Hur gör Adidas då 

det? Adidas använder sig av sin passion för sport, det kan vara t.ex. att inspirera människor till 

ett hälsosammare liv. Detta kan Adidas hjälpa till med, dels genom deras produkter, tjänster 

och service.  

Idag är Adidas, Adidas group. Adidas som varumärke är uppdelat i två diversioner, sport 

performance och sport style.  Sport performance är den delen av varumärket där Adidas 

enbart pratar sport. Huvudkategorierna inom detta är fotboll, löpning och training. Sport style 

handlar mer om mode. Inom varje division finns det flera olika varumärken.  Det betyder att 

man riktar sig åt olika typer av konsumenter beroende på vilket varumärke man pratar om. 

Tittar vi tillexempel på fotbollskategorin, där är konsumenten som Adidas vill nå ut till, en 17 

-18  årig kille som spelar fotboll cirka 3 gånger i veckan och lägger X antal tusen kronor på 

fotbillsskor varje år. Där skräddarsyr de ett buskap som just passar den typen av konsument.  

Trots att Adidas är väldigt brett och att det finns många olika varumärken så finns det vissa 

värdeord som de vill uppfattas med. Äkta, innovativa och passionerade är några av de 

värdeorden som Cecilia berättar att de vill kommunicera ut. Men något som också är ett 

väldigt viktigt värdeord för Adidas är lagkänsla. Med detta utgår de ifrån fotbollen som ändå 

är deras största inriktning. Det krävs flera olika spelartyper för att bygga ett framgångsrikt 
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fotbollslag, alla behövs. Traditionellt sätt har Adidas alltid fokuserat på den här biten.  Laget 

är det som är viktigt, man lyfter inte upp en individ och gör den till en ”superstar”.  

Cecilia berättar att Adidas ändrar kontinuerligt sitt varumärke för att vara mer attraktiva som 

företag. De har tittat mycket på konsumenten och vilken konsument de egentligen vill nå.  

Adidas vill hitta sin målgrupp i åldern 14- 19 år. Något som Adidas kommit fram till är att om 

vi tittar på fotbillskillen, så är förmodligen han inte bara intresserad utav fotboll, han vill 

kanske även ha snygga sneakers och en snygg hoodtröja. Enligt Cecilia behandlas då de både 

båda divisionerna, Sport performance och Sport style. Så det som Cecilia menar är att de är 

samma person de vill nå, fastän på olika sätt. En av de största styrkorna som Adidas har är att, 

inget annat varumärke i samma bransch kan visa på den bredden och djupet som faktiskt 

Adidas har.  Allt från de senaste teknologiska fotbollskorna till ”catwalk” produkter. Extremt 

stor bredd, detta är något som ska kommuniceras ut till konsument och något Adidas ska satsa 

på.  

Adidas anser att målgruppen på 14-19 åringar inte riktigt har haft chansen att lära känna 

Adidas som varumärke på riktigt. Alla vet att Adidas finns, men det vet egentligen inte så 

mycket om oss.  För flera år sedan gick de ut med kampanjen ”Impossible is nothing”, men då 

var målgruppen de vill nå för unga för att förstå.  

Cecilia säger att de inte inspireras av något annat varumärke när det gäller deras strategi men 

att de självklart tar till sig andras varumärkes kommunikation.  Adidas använder sig mycket 

av digitala medier när de vill nå ut till sina konsumenter. De vill inte bara köpa 

annonsutrymme, de vill att konsumenten ska bli involverad, inspirerad och engagerad av 

Adidas budskap. Det är viktigt med en dialog. Det sker därför ofta en kombination i 

budskapet. Förts måste man ju få folk att börja tänka till. Budskapet måste synas någonstans, 

sedan följer man upp detta med en aktivitet, antingen på nätet eller via mobilen.  Adidas vill 

helt enkelt att konsumenten ska få en kärlek till varumärket. Sociala medier är något som 

Adidas använder sig mycket av. Facebook och youtube är jätte viktiga.  De använder sig av 

facebook och youtube till stor del för att driva personer till deras egen hemsida. Stora 

investeringar idag är i huvudsak kopplat till facebook. Adidas känner att de skulle kunna göra 

enormt mycket mer inom detta. Inte bara facebook. De vill fånga upp vad som sägs om 

Adidas bland konsumenter. Många konsumenter som brinner för Adidas som varumärke har 

egna diskussionsforum som Adidas vill fånga upp och använda sig av . Dessa personer blir 
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som inofficiella ambassadörer för varumärket, vilket Adidas vill ta vara på och visa att det 

tycker om.  

Kvalitetsundersökningar är något Adidas inte har varit jätte bra på, något som prioriterats bort 

under tuffa tider. Men detta är självklart något som Adidas tänker på och som det kommer att 

fokusera på under nästa år.  De kommer göra en mätning som de sedan efter kampanjen följer 

upp. Ett bra case som Adidas hade under 2007 när det satsade mycket på löpning, var att de 

tog reda på mycket fakta om konsumenten och deras uppfattning kring löpning. Vad får folk 

att börja springa? Vad är det som gör att vissa börjar och sedan slutar direkt? Vad finns det för 

hinder? Och hur kan vi anpassa vår kommunikation till detta?  Då gjorde Adidas både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. De hade fokusgrupper som satt och diskuterade 

om ämnet, detta resulterade i mycket användbar information som Adidas verkligen tog till sig 

av. Av informationen identifierade de fyra olika löpartyper som de sedan använde sig av i sin 

kampanj.   

Intervju med konsumenter 

Person A 

A säger att han valde Adidas i sitt köp av sportskor för att han har jobbat för Adidas, som 

eventpersonal vid olika event som Adidas har haft. Då fick A upp ögonen för Adidas. A fick 

även en inblick i hur pass bra, i detta fall, skorna är hos Adidas. A säger att de är prisvärda 

med bra funktioner. A säger att han idag är lojal till varumärket och lyfter upp just den interna 

utbildningen som han fått av Adidas.  A säger att de lyckas förankra varumärket väl i sina 

medarbetare. 

När A ska köpa sportprodukter måste passform och funktionerna passa bra till den sport han 

ska utöva. A erkänner även att ”snygget” hos produkterna är viktigt, detta tycker A att Adidas 

har. A påpekar att säljaren han har köpt sina skor av hade stor inverkan på köpet. Han 

poängterar att han själv är en väldigt van löpare, men att man verkligen behöver hjälp av en 

kunnig person inom området. En löparsko är ändå en investering, man vill inte bara slänga 

1500 kr i sjön, man vill ha valuta för pengarna, säger A. 

 

Allmänt som varumärke tror A att Adidas vill presentera sig med en väldigt anrik historia som 

ligger i framkant inom sina områden, men även egenskapsordet professionell trycker A på.  

Adidas lägger även stor vikt även på sina ”spokepersons”. De sponsrar den idrottsmannen 

som är störst inom en viss sport. Allt från fotboll, tennis och basket.  
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Jämför man Adidas och Nike, så är Nike lite coolare, de trycker mer på själva imagen, medan 

Adidas trycker mer på själva kärnan i produkterna, bra grejer som används av de absolut 

bästa. När det kommer till marknadsföring av sportprodukter över lag så tycker A att det är 

bra att synas vid stora sportevenemang, t.ex. olika lopp, fotbollsmatcher eller skidtävlingar. 

Det är viktigt att synas i det forumet där man vill sälja produkter i. Ett exempel på detta är att 

om Adidas sponsrar Lidingöloppet och syns där, så kan det bli mer självklart för en 

konsument att titta på en Adidassko i nästa inköp av löparskor.  

A antar att Adidas borde satsa mer på sociala medier, men det beror på hur själva kampanjen 

ser ut. Det är svårt att ”boosta” försäljning via sociala medier, det blir mer i arbetet kring 

varumärkesbyggandet. Nike gjorde ett bra samarbete med iphone, Nike +. Det gick ut på att 

man gick ut och sprang och kunde föra dagbok över hur man hade sprungit på nätet.  Av detta 

blev det en tävling mellan tjejer och killar, där bland annat Agnes Carlsson deltog.  Detta 

tycker A är ett bra genomförande av en kampanj och arbete kring att stärka varumärket.  

Person B 

Person B kom i kontakt med Adidas genom fotbollen och köper idag nästan alltid Adidas när 

det handlar om inköp av sportartiklar. B har köpt ett par fotbollskor nyligen och påpekar att 

säljaren inte hade stor inverkan på själva köpet. B hade bestämt sig innan vad han skulle ha 

och behövde mest hjälp med storlek i butiken. B har genom åren provat sig fram på egen hand 

och kommit fram till att det är Adidas som gäller för honom. B tycker att man kan beskriva 

Adidas som företag som sporigt, seriöst och professionell med bra produkter och bra kvalité.  

B vet att när han köper något från Adidas så vet han vad han får och blir nästan alltid nöjd. 

Kortfattat säger o att Adidas har bra grejer till ett bra pris.  

B tycker att ska man marknadsföra sportartiklar på TV ska det var såklart vara på sportkanaler 

där de potentiella köparna finns. Annars kan olika sporttidningar vara ett alternativ. Angående 

sociala medier, vet inte B så mycket. Han håller inte på med det själv, men säger att det verkar 

ha en enorm genomslagskraft på ungdomar. När det gäller marknadsföring och reklam av 

sportartiklar tycker B att Nike gör väldigt bra reklam. Nike använder sig ofta av kända 

fotbollsspelare som väcker intresse. Jämfört med Adidas så ligger dem lika, ingen varken 

bättre eller sämre.  
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Person C 

C har köpt nyligen köpt löparjacka och tights från Adidas. Anledningen att C valde Adidas i 

valet av varumärke är för att hon tycker att Adidas gör bra och framförallt snygga produkter. 

Plaggen ser sportiga och fräscha ut.  Från första början kom C i kontakt med Adidas genom 

reklamer, men inte så pass mycket att hon blev påverkad och handlade just Adidas produkter. 

Den ”riktiga” kännedomen fick hon genom rekommendationer av sin syster, som själv sportar 

i Adidas produkter. Så vid inköpet av jackan och tightsen hade butiksäljaren ingen påverkan 

alls, allt var redan betstämt innan. När C ska köpa sportartiklar letar hon efter saker med bra 

kvalité och som är snygga och stilrena. Passform är något som C värderar högt och som hon 

tycker att Adidas har.  Om C skulle beskriva Adidas som varumärke säger hon, världsledande, 

kvalité, funktionellt, design och professionellt . Varumärket passar alla, det används både av 

superstars och av svenne banan. Bra marknadsföring tycker C är att lyfta fram olika, kända 

och stora sportstjärnor. Bär din stora idol Adidas kommer du troligtvis också köpa det. Detta 

tycker C höjer statusen på varumärket. C tycker absolut att sociala medier är en viktig kanal, 

speciellt för ungdomar som är mer inne i det. Generellt gör Adidas bra reklam, de syns och 

det är ju det som är viktigt. Men C tänker på en reklam som hon har lagt på minnet, en reklam 

av Nike, som gick ut på att spinga världen runt med massa kändisar. Reklamen var i början av 

året och väldigt bra, tycker C. Adidas borde kanske satsa på något mer sådant. 

Person D 

D har köpt ett par löparskor från Adidas. Anledningen till att D valde Adidas i sitt val av 

varumärke var att hon tycker att Adidas står för funktion. Hon värderar passform och 

stötdämpning högt. Säljaren i butiken hade stor inverkan på köpet, utan denne skulle det 

kanske inte blivit Adidas. D tror att Adidas vill beskriva sig själva med egenskaper som 

sportigt, aktivt och komfort. Detta är något som hon personligen håller med om att de står för. 

Något som hon poängterar är att varumärket har något för alla. Från medelmåtta till stora 

världsstjärnor. Allt från trendprodukter till funktionsprodukter. När det kommer till 

marknadsföringen ska man som sport varumärke synas på sportanläggningar och 

sportevenemang. Social medier är också viktigt. Men D säger att fokuset på sociala medier 

borde ligga till målgruppen 12 till 25, vilka är de personer som använder sig av t.ex. twitter 

och facebook mest. När det kommer marknadsföring tycker D att Nike ligger lite mer i 

framkant än vad Adidas gör. Hon har flest Nikekampanjer på minnet.  
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Intervju med butikssäljare  

Adidasbutik  

X säger att Adidas vill visa att det är ett av de ledande sportmärkena som finns i världen just 

nu. Tittar man historiskt sätt, har Adidas motto alltid varit att skräddarsy produkter efter 

atleter, efter dem funktionerna som de utövar. Adi Dassler, grundaren av Adidas började med 

det, han var den enda i sportvärlden som gjorde produkter till atleter, han använde sig av detta 

som ett verktyg att komma ut i branschen.  X uttrycker sig att: ”Vi strävar efter att vara störst i 

alla sporter, idag är vi det inom fotboll och running blir bara större och större”.  

”Impossible i nothing” har Adidas som deras ord eller mening, berättar X. Med detta menar 

han att ingenting är omöjligt och att Adidas kan göra vad de vill och bli hur stora som helst 

inom sport. X kom kontakt med varumärket via fotbollen, X alltid har älskat Adidas för att det 

passar X:s egenskaper. X har hittat produkter och funktioner som X inte hittat hos andra 

varumärken. X tycker att man ska använda sig av atleter, världsstjärnor precis som 

konkurrenten Nike när man marknadsför sportprodukter. Som han nämnde tidigare har 

Adidas alltid använt sig av atleter. Adidas sponsrar många stora mästerskap, VM, EM, 

Championsleage, vilket X tycker är bra marknadsföring.  I dagsläget tycker X att Adidas inte 

syns så jätte bra i sociala medier, det kommer väl mer och mer när det gäller t.ex. facebook. X 

tycker att det går att satsa mer på det området. X nämner även planscher på t.ex. tunnelbanan 

vid större sportevenemang när Adidas är med. X berättar att för en tid sedan, hade Adidas tre 

stripes som gick från tunnelbanan och upp till butiken, Detta ökade kundbesöken mycket och 

X tycker att detta var ett bra sätt att visa upp Adidas på. Vi har inte så mycket reklam i 

tidningar. Magasin som King kan ta med någon sko då och då. X tror att Nike är bättre på att 

använda sig av sociala medier. X tycker även att Nike alltid har haft ”asgrymma tv-reklamer”. 

Nike når ut bättre så, men tittar man på enstaka atleter har Adidas fler än Nike och gör det 

bättre. X fortsätter berätta att Adidas har också samarbeten med olika designers, såsom Stella 

Mccartney. Detta är ju också ett sätt att marknadsföra Adidas. Nike har väl mindre 

samarbeten med designer än vad Adidas har.  X säger att PUMA har samarbeten med 

japanska designers, men säger att Adidas är större på detta område.  
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Stadium 

Y beskriver Adidas med ordet kvalité, men även bredden på märket lägger han stor tyngd på. 

Y Säger att Adidas har skor genom allt och kläder genom allt och som passar alla olika 

personer.  

När det gäller marknadsföring för sportprodukter så tror Y att gott rykte är A och O. Det 

gäller att hitta rätt marknadsföring för en viss produkt eller kampanj. Alla kampanjer kan inte 

ha lika marknadsföring. Det beror på utvald målgrupp.  Tillbaka till gott rykte, så gäller det att 

alla som arbetar med Adidas produkter vet vad dem pratar om och har kunskap om 

produkterna och om varumärket.  Y tycker även att det är bra att använda sig av duktiga och 

framgångsrika sportstjärnor i sin marknadsföring.  

Y anser att Adidas idag jobbar bra med sociala medier såsom facebook och twitter. Y tror att 

Adidas inte tjänar på att lägga allt för mycket vikt på sociala medier, ”de flesta vet ju redan 

vad Adidas är”. Y tycker att det är Adidas som är det ledande varumärket när det gäller 

marknadsföring av sportprodukter i det stora hela. Y tycker att det finns varumärken som gör 

bättre marknadsföring inom t.ex. löparskor såsom Nike, men i det stora hela är Adidas bäst.   

Y säger att han tycker att han har tillräckligt bra kunskap om Adidas produkter för att kunna 

sälja vidare dem till kund. Han berättar att butiken arbetar med produktkunskap och 

teknologier när de säljer in till kund. Om vad själva varumärket står för vet Y inte exakt, men 

behöver nog inte veta det heller för att göra ett gott intryck till kunden.  

Intersport 

Z som jobbar på Intersport säger att hon tror att Adidas vill lyfta fram att man har en bredd i 

sitt varumärke, att man alltid kan använda Adidas i allt från träning till ”street”. Personligen 

skulle hon beskriva varumärket med kärnvärden som trovärdig, bra, närhet och trendskapare. 

När det gäller marknadsförning/kommunikation och sociala medier menar Z, att syns man så 

finns man. Z tycker att det är bra att jobba nära butiker och sportkedjor när det gäller 

marknadsföring.  Om det finns något märke som gör bättre eller sämre 

reklam/marknadsföring än Adidas så tycker Z att de finns bättre. Ser man tillexempel till 

löparskor finns det väl ett märke som lyfter fram sina skor bättre (då syftar Z på Asics). I 

exempelvis annonser trycker det på en bra sko och lyfter verkligen fram denna. Vilket gör det 

lättare för konsumenterna att känna igen sig. På konfektion tycker Z att det inte är någon 

skillnad. Z kan inte minnas att det är något speciellt märke som utmärker sig mer än ett annat. 

Förutom när det är något event, då ser man det märke som sponsrar väldigt tydligt. Ser man 
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till segmentet fotboll är Nike och Adidas väldigt lika varandra i sin reklam kanske att Nike för 

lite häftigare reklam så att de når ut till en yngre målgrupp och bygger sitt varumärke tidigt så 

att man sedan minns att man hade Nike som barn. Z känner att hon kan Adidas produkter och 

kan vidarebefordra detta till konsument men där emot är Z inte bekant med deras uttalande 

om t.ex. kärnvärdena och deras värderingar. 
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Analys 

Disposition av analys 

I analysen jämförs Cecilias svar emot butiksäljarnas och konsumenternas svar. Dessa svar 

kopplas också till den teori som presenterats tidigare i denna uppsats. Först jämförs 

konsumenternas uppfattning med Cecilia åsikter kring varumärket och deras marknadsföring. 

Sedan jämförs uppfattningar och åsikter mellan Adidas och de intervjuade butikssäljarna.  

Adidas och konsumenter  

Adidas som företag och varumärke vill uppfattas med kärnvärden såsom äkta, innovativa och 

passionerade. Något som de även trycker på är själva lagkänslan. Dessa värdeord är skapade 

av ledningen på Adidas och har som syfte att göra intryck på omgivningen, precis som Heide 

beskriver i sin bok om skapandet av ett företags profil.  

Cecilia, brandmanager på Adidas Sverige säger att an av de största styrkorna som Adidas har 

är att, inget varumärke i samma bransch kan visa på den bredden och djupet som faktiskt 

Adidas har. Allt från de senaste teknologierna till ”catwalk” produkter. Detta är något som 

kommuniceras ut till konsument och något Adidas ska satsa mycket på framöver.  Melin 

skriver att varumärkesidentitet brukar karaktäriseras som vad varumärket står för, vad som ger 

det mening och vad som gör det unikt. Enligt Cecilia är det just bredden, djupet och 

lagkänslan, men även deras kärnvärden som äkta, innovativa och passionerade som gör 

Adidas unikt och de egenskaper som de vill bli förknippade med av omgivningen. Enligt 

Melin är ett varumärkes personlighet är en av de viktigaste faktorerna vid ett varumärkes 

uppbyggnad och något som ett företag kontinuerligt måste se över, vilket Adidas arbetat 

mycket med för att vara attraktiva som varumärke. De har tittat mycket på konsumenten och 

vilken konsument de egentligen vill nå.  

Cecilia beskriver Adidas om ett väldigt brett varumärke, med många olika varumärken som 

riktar sig till olika slags målgrupper. Målet är att skräddarsy ett budskap och en produkt som 

konsumenten eftersträvar.  Trots detta är värdeorden ovan något som de vill bli kopplade med 

i det stora hela. Som Heide skriver handlar det inte bara om att skilja ut sitt varumärke från 

mängden, det handlar även om att få sina potentiella kunder att känna tillhörighet till 

varumärket. Cecilia beskriver detta med att Adidas strävar efter att konsumenten ska få en 

kärlek till varumärket och lägger stor vikt på dialogen mellan konsumenten och Adidas. 

Larsson skriver att i relationsbyggandet mellan ett företag och konsumenter har tanken om 
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den symmetriska kommunikationsmodellen fått en given plats och upphöjts till ideal det sista 

decenniet. Den symmetriska modellen strävar efter en etisk, balanserad och jämlik 

kommunikationsprocess, med det högre målet att nå förståelse för varandra. För att uppnå 

denna förståelse är dialogen central. Ett sätt som Cecilia berättade om när Adidas verkligen 

har tänkt på dialog med sina konsumenter är ett case som de hade 2007 när de satsade mycket 

på löpningen.  Då gjorde Adidas både kvalitativa och kvantitativa undersökningar med. De 

hade fokusgrupper som satt och diskuterade om ämnet, detta resulterade i mycket användbar 

information som Adidas verkligen tog till sig . Av informationen identifierade de fyra olika 

löpartyper som de sedan använde sig av i sin kampanj.   

Adidas vill fånga upp vad som sägs om Adidas bland konsumenter. Många konsumenter som 

brinner för Adidas som varumärke har egna diskussionsforum som Adidas vill fånga upp och 

använda sig av . Dessa personer blir som inofficiella ambassadörer för varumärket, vilket 

Adidas vill ta vara på och visa att det tycker om. Palm skriver om att en organisation kan låta 

ett fåtal personer få personifiera och agera förebild för hela verksamheten. Detta blir en form 

av levandegörande av verksamhetens varumärke och detta kallas för ”living the brand”. 

Denna åtgärd handlar om att få en organisation att framstå som sympatisk. 

De fyra konsumenterna som blev intervjuade hade alla lite olika uppfattningar och syn på vad 

Adidas som varumärke stod för. Deras uppfattande image stämde inte riktigt med Adidas 

skapade profil. Tre av dem A, B och C använde egenskapen professionell som ett av 

värdeorden när de beskrev Adidas, vilket Adidas inte tar upp när de beskriver sitt varumärke 

med egenskaper. Detta kan kopplas till med Hatch och Schultz teori om kommunikationsgap. 

I detta fall handlar det om ett ”Image vision gap”. Detta ”gap” handlar om huruvida ledningen 

anpassar sig och tar hänsyn till sina intressenter. En organisation måste kunna justera sin 

profil för att ständigt vara aktuell och stämma överens med organisationskulturen och imagen 

av en organisation. Efterson tre av fyra intervjuade konsumenter kopplar ihop Adidas med 

professionalitet, kan det vara en tanke för Adidas att profilera sig med en sådan egenskap när 

det gäller sitt varumärke. Heide påpekar även att ett framgångsrikt varumärke formas genom 

ett samarbete mellan den strategiska visionen, organisationskulturen och den image som de 

viktiga publikerna har om organisationen. Enligt Melin kan ett varumärke ses som en 

sammansmältning av intressenternas image och företagets profil.  Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till konsumenternas tankar och åsikter i skapandet av sitt varumärke.  
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Tittar vi sedan på egenskapen lagkänsla som Cecilia nämnde som ett viktigt kärnvärde, var 

det ingen av konsumenterna som blev intervjuade, som tog upp den aspekten. Med 

”lagkänsla” menar Adidas att alla behövs, man lyfter inte upp en individ och gör den till 

superstar. Adidas utgår ifrån fotbollen när de pratar om lagkänsla, eftersom de är deras största 

inriktning.  Cornelissens andra typ av kommunikationsgap är ”culture - image gap” som går 

att koppla ihop med de intervjuade konsumenternas uppfattning om lagkänslan hos Adidas. 

Samspelet mellan organisationskulturen och dess organisationsimage leder till att intressenter 

i detta fall konsumenterna inte riktigt vet vad en organisation står för. Uppfattningen från 

konsumenternas sida jämfört med Adidas tankar kring ”lagkänsla” var inte lika eller nämndes 

inte alls. Person A sa att Adidas lägger stor vikt på en ”spokeperson” som är störst inom en 

viss sport. Det var det som Adidas inte gjorde enligt Cecilia. Adidas lyfter inte fram en 

superstar, utan tänker på hela laget. Även intervjuperson C poängterar styrkan med att lyfta 

fram en stor och framgångsrik stjärna, hon tycker att det höjer statusen på varumärket.  

Angående bredden som Adidas fokuserar mycket på, tar både D och C upp detta i sina 

intervjuer. C menar att hos Adidas finns det något för alla. Adidas används av både av 

superstars och ”svennebanan”. Medan D poängterar att varumärket passar alla. Från 

medelmåtta till stora världsstjärnor. Allt från trendprodukter till funktionsprodukter. 

Alla intervjuade konsumenter har en positiv bild av Adidas som varumärke, Intervjuperson B 

nämnde att han alltid blir nöjd när han köper Adidas, han vet liksom vad han får. Som Larsson 

skrev att ett sätt för organisationer att hantera olika förväntningar och krav som intressenter 

kan ha på en verksamhet är att strategiskt utveckla och projicera en positiv bild av 

organisationen. Denna strategiska plan skapas för att bevara och skydda ett trovärdigt rykte 

gentemot intressenterna. Detta har Adidas lyckats med i alla fyra fallen. Både A, B, C och D 

kopplar ihop Adidas med egenskaper som t.ex. kvalité, komfort och bra passform och är 

viktiga egenskaper för de fyra intervjuade när de ska köpa sportprodukter. Enligt Melin är 

märkeskännedom det första steget i skapandet av en bindning mellan märkesprodukten och 

konsumenten. Adidas har som Melin beskiver lyckats förknippa sina produkter med värden 

som skapar starka och positiva märkesassociationer såsom t.ex. kvalité, komfort och 

passform. Även om dessa adjektiv inte är de egenskaper som Adidas profilerar sig med eller 

tar upp så är det ändå egenskaper som konsumenterna tycker är positiva och är avgörande i ett 

köp av en sportartikel och detta kopplar dem till Adidas.  Tanken med att utveckla en attraktiv 

personlighet, är antagandet om att konsumenter väljer märkesprodukter på samma sätt som de 

väljer vänner. Detta innebär att konsumenter förväntas välja märkesprodukter som de själva 
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vill umgås med eller synas med. I Brandmanagement- termer är denna relation ett uttryck för 

märkeslojalitet. Både A och B poängterade sin märkeslojalitet till varumärket.  

Angående marknadsföringen hos Adidas, anser alla fyra att Adidas arbetar bra kring detta. 

Bra marknadsföring för sportprodukter tycker samtliga konsumenter är att synas vis 

sportrelaterade evenemang, såsom stora lopp, matcher och tv- sport kanaler. Cecilia berättar 

att Adidas använder sig mycket av digitala medier när de vill nå ut till sina konsumenter. De 

vill inte bara köpa annonsutrymme, de vill att konsumenten ska bli involverad, inspirerad och 

engagerad av Adidas budskap. Något som även alla fyra tar upp är Nikes kampanjer och 

reklamer, när de fick frågan om det finns något annat sportmärke som gör bättre eller sämre 

marknadsföring än Adidas. D tycker att Nike ligger i framkant över lag när det gäller 

marknadsföring. De övriga tre tycker att Adidas och Nike ligger lika, men är det någon 

kampanj de kommer ihåg är det någon från Nike. C pratar om en kampanj som gick ut på att 

springa jorden runt med massa kändisar medan A tog upp I-phone/ Nike samarbetet. B tycker 

att Nike ofta använder stora fotbollsspelare som väcker intresse. Cecilia berättade om en 

kampanj som Adidas hade haft för flera år sedan, ”Impossible is nothing”, men denna 

kampanj var det ingen av de fyra intervjuade konsumenterna som nämnde. När det kommer 

till sociala medier är Adidas och de fyra intervjuade överrens. Det gäller att satsa på dessa 

kanaler, speciellt när det gäller till ungdomar. B håller inte på med sociala medier själv, men 

påpekade att sociala medier verkar ha en enorm genomslagskraft på ungdomar. Cecilia 

beskriver att Adidas vill hitta sin målgrupp i åldern 14 till 19 år och betonar facebook och 

youtubes betydelse kring att nå denna målgrupp. Cornelissen pratar om olika sätt som 

organisationer kan förmedla sin profil på. De kan göra detta genom bland annat symbolisk 

kommunikation såsom loggor men även vilka forum de marknadsför sig i. Som Palm 

beskriver att inga medier är bra till allt, men nästan alla medier är bra till något. I detta fall är 

de sociala medierna bra för att nå målgruppen de vill nå.  

 Säljarens inverkan på själva köpet är meningarna delade mellan de 4 konsumenterna som 

blev intervjuade. Person B och person C menar att de redan visste vad de vill ha när de klev in 

i butiken, deras köp var fotbollskor respektive löparkläder. Medan person A och person D 

säger att säljaren hade mycket stor inverkan. Person D menade att utan säljaren hade det 

kanske inte blivit Adidas. A som har köpt en Adidas löparsko säger att säjarens roll har en 

avgörande faktor på köpet, en konsument som ska lägga 1500 kr på en produkt behöver en 

kunnig person inom området. Cornelissen beskriver olika sätt en organisation kan förmedla 

sin profil på, han menar att företag kan förmedla sin profil genom att agera på ett visst sätt. 
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Det kan vara allt från ledningens beteende till anställdas sätt att bemöta intressenter, vilket gör 

det viktigt att organisationsmedlemmarna (ledningen och de anställda) är införstådda med 

organisationsidentiteten, annars blir det svårt att kommunicera ut ett konsekvent budskap till 

omvärlden. 

Adidas och Butikssäljare   

Butiksäljrenas uppfattning om vad Adidas står för och vad Adidas så kallade kärnvärden är, 

stämmer bra överrens med vad Adidas vill kommunicera ut. Person Y och person Z nämner 

båda bredden i varumärket. Z beskriver det att man alltid kan använda Adidas, från träning till 

street. Medan Y säger att Adidas har skor genom allt och kläder genom allt, som passar alla. 

När X beskriver Adidas använder han sig av ”vi”. T.ex. ”Vi strävar efter att vara störst i alla 

sporter”. Detta går att koppla till Cornelissens organisationsidentitet . X vill helt enkelt 

identifiera sig med organisationen och tar del och accepterar de kärnvärden som 

verksamheten utgör. Som Cornelissen skriver, leder detta till att individer känner sig lojala till 

sin organisation och bidrar till större engagemang. Detta går även att relatera till konsument A 

som representerat Adidas vid olika event. A säger att han är lojal till varumärket och att han 

tycker att Adidas lycktas förankra varumärket i sina medarbetar, bland annat tack vare interna 

utbildningar.  X berättar att Adidas vill vara det ledande sportmärket i världen. Adidas motto 

har alltid varit att skräddarsy produkter efter atleter, så att de passar deras sporter och vad de 

behöver.  När det gäller ledande sportmärket i världen går det att jämföra det med Adidas 

vision, som Cecilia beskrev som bombastisk. De vill göra världen till en bättre plats, dels 

genom deras produkter, tjänster och service. När det gäller marknadsföring för sportprodukter 

så tror Y att gott rykte är a och o, en sak som är viktigt att tänka på då enligt Y är att, alla som 

arbetar med Adidas produkter vet vad dem pratar om och har kunskap om produkterna och 

om varumärket. Cornelissen skriver att det är upp till kommunikatören att utforma en 

kommunikationsplan tillsammans med ledningen som sedan skickas till HR- centralen som 

ska se till så att värderingarna genomförs och upprätthålls i hela organisationen. Alla tre 

butiksäljare tycker att de har tillräckligt bra kunskap om Adidas produkter för att kunna sälja 

vidare dem till kund. Både Y och Z säger att de inte är bekanta med vad varumärket står för 

t.ex. deras kärnvärden och värderingar. Y påpekar att det nog heller inte behövs för att göra ett 

gott intryck på kunden.   

X tycker att Adidas ska använda sig av världsstjärnor i deras marknadsföring. Lyfta upp vissa 

inom en sport, detta håller även Y med om. Enligt Cecilia och Adidas är det inte så som de 

vill profilera sig. Adidas jobbar mer på lagkänslan och att alla behövs, Adidas lyfter inte fram 
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en individ och gör tillsuperstar.  Här kommer ett till kommunikationsgap in, ”vision - culture 

gap”, som innebär att t.ex. ledningen har etablerat en vision som är för ambitiös eller som inte 

har de anställdas förtroende. Två av butiksäljarena har helt enkelt inte förstått eller stödjer 

strategin. När det kommer till marknadsföring anser Y att Adidas är ledande i det stora hela. 

Y poängterar att t.ex. Nike gör bättre kampanjer för löpaskor.  Z anser att Asics lyfter fram 

sina skor bättre än Adidas, de trycker på en bra sko och lyfter verkligen fram denna. När det 

kommer till övriga sportartiklar, t.ex. konfektion tycker Z att det inte är någon skillnad.  Y 

påpekar ändå att Nike gör lite häftigare reklam som når ut till de yngre. X säger att Nike gör 

”asgrymma” tv-reklamer, Nike når ut bättre så, men tittar man på enstaka atleter har Adidas 

fler än Nike och gör det bättre.  
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Sammanfattning 

Samtliga butiksäljare och konsumenter har en positiv bild av Adidas som företag och 

varumärke. Adidas profilerar sig med egenskaper som passionerade, äkta och innovativa, men 

trycker även mycket på sin bredd och tankar kring lagkänsla. Den uppfattade imagen hos 

konsumenterna och butiksäljarna stämmer inte riktigt överrens med Adidas profil. De tre olika 

typer av kommunikationsgap som Cornelissen beskriver går att återfinna i Adidas 

kommunikation. Adidas använder sig av flera kommunikationsstrategier som Cornelissen 

beskriver som effektiva och framgångsrika gällande projicieringen utav en organisations 

profil. ”Living the brand”, symbolisk kommunikation och styrkan i en enad organisation är 

alla exempel på strategier som Adidas försöker sträva efter. 

Slutdiskussion  

Adidas har skapat en för ambitiös profil som inte alla butikssäljer och konsumenter helt och 

hållet känner till. Ett av Adidas kärnvärden är ”lagkänsla”, vilket ingen av de intervjuade 

nämnde eller kände till. Detta gäller både säljarna på butiksnivå och konsumenterna, vilket 

ger upphov till ett kommunikationsgap. Själva känslan som Adidas ledning försöker skapa 

och förmedla har inte gått ända fram. Två kommunikationsgap går att koppla till detta. Först 

att konsumenterna inte riktigt har tagit till sig budskapet vilket då är ett ”culture - image gap”. 

Kunder vet helt enkelt inte vad organisationen står för. De intervjuade konsumenterna i denna 

uppsats lyfter i stället upp stora enskilda stjärnor som förebilder för varumärket. Det andra 

gapet är att de anställda, i detta fall butikssäljarna inte heller kände till Adidas tankar kring 

lagkänsla, vilket kopplas ihop med Cornelissens ”vision - culture gap”. De anställda stödjer 

inte riktigt den visionen, eller har inte kunskap om den. Som nämndes tidigare i inledningen 

så kommer sällan själva ledningen i kontakt med den slutliga konsumenten, vilket gör det 

svårt för dem att påverka kunden. Om inte de på butiksnivå uppfattat ett visst budskap, kan 

det även vara svårt för konsumenten att ha uppfattat det. Med tanke på att två av fyra 

konsumenter sa att säljaren i butik hade jätte stor påverkan på ett inköp. Alla tre gap fanns 

med i Adidas kommunikation. Det tredje gapet, ”image – vision gap” kopplar jag ihop med att 

tre av fyra konsumenter nämner professionell som ett kärnvärde hos Adidas. I intervjun 

nämner Cecilia det inte alls. Gapet kan ju uppstå om en organisation inte tar hänsyn till sina 

intressenter och skapar en vision som inte överrensstämmer med intressenternas 

förväntningar. Med tanke på att jag gör en kvalitativ undersökning och att de endast är fyra 
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intervjuade konsumenter blir reliabiliteten i uppsatsen lite svag. Skulle en annan forskare 

upprepa denna undersökning är det inte säkert att hon eller han skulle få samma resultat och 

resultatet motsvarar heller inte den totala populationens åsikter. Men av informationen som 

kommit fram i denna undersökning finns det en fundering för Adidas att titta just på att 

konsumenterna faktiskt uppfattar Adidas med värdeordet professionell. Om jag ska försöka 

svara sammanfattat på min frågeställning; Adidas kommunicerar mycket via digitala medier, 

men vill engagera konsumenten i sin marknadsföring, ut med ett budskap och följ sedan upp 

de, antingen via nätet eller via telefon. De kommunicerar ut olika budskap till olika 

konsumenter, beroende på vilket målgrupp som ska nås. I det stora hela trycker Adidas just på 

lagkänslan, som nämndes ovan men även på bredden och djupet i varumärket. Just bredden 

har Adidas lyckats kommunicera väl, både till butiksnivå och till konsument. 

När det kommer till marknadsföringen och kampanjer tycker alla att Adidas gör bra ifrån sig. 

Uppfattandet av vad som är en bra kanal hos konsumenter och butiksäljare stämmer delvis 

överrens med hur Adidas agerar. En sak som tål att fundera över är att alla intervjuade 

nämnde Nikes reklam väldigt mycket, i frågan om det fanns något varumärke som gjorde 

bättre eller sämre marknadsföring än Adidas. Det känns som uppfattningen hos de intervjuade 

tycker att Nikes reklam är lite coolare än Adidas. Cecilia nämnde i sin intervju att Adidas inte 

inspireras av något annat varumärke när det gäller deras strategi men att de självklart tar till 

sig andras varumärkes kommunikation.  I och med att Adidas fram över ska hitta sin 

målgrupp 14 till 19 år, vilket brukar vara personer som uppskattar just coolhet, borde Adidas 

länga ett öga på sina konkurrenters kommunikation, vilket de i dagsläget så klart redan gör, 

men kanske lite extra. Slutligen tycker jag att, av denna undersökning går det att konstatera att 

Adidas har lyckats bra med sin kommunikation. På butiksnivå var tankarna om Adidas som 

varumärke väldigt lika Cecilias svar. Konsumenterna hade också en bra uppfattning om vad 

Adidas står för. Det som Adidas verkligen lycktas med är skapa en positiv bild av sitt företag, 

även om egenskaperna som kom upp hos konsumenter och säljare inte riktigt var de 

egenskaper som Adidas profilerar sig med så var det ändå egenskaper som konsumenterna 

och säljarna värderade högt hos ett varumärke.   

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en jämförelse mellan Nike och Adidas 

gällande deras varumärkeskommunikation, för att se om det finns någon skillnad mellan 

konkurrenterna, även undersöka varumärket av personer som inte har köpt en Adidasprodukt 

eller Nikeprodukt.  
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Bilaga 

Frågor till Adidas  

Konstruktion 

1. Vad är er vision och profil som ni vill förmedla av ert varumärke? 

2.  Har ni ändrat er profil/ identitet under de senaste åren för att vara mer attraktiva som 

varumärke? 

3. Har ni under de senaste åren inspirerats av andra varumärkens marknadsföring och 

kommunikation? 

4. Vilka konstruerar era idéer om att marknadsföra er själva? Utomstående eller intern 

arbetskraft? 

5. På vilket sätt är ert varumärke unikt och hur visar ni det i er marknadsföring?  

Produktion 

6. Hur förmedlar ni er vision? 

7.  Vilka kanaler för kommunikation använder ni er av? 

8. Har de skett någon förändring i de metoder och kanaler för marknadsföring ni 

använder er använder de senaste åren? 

Reception 

9. Har ni genomfört några kvalitetsundersökningar för att se om konsumenternas bild av 

varumärket överensstämmer med er vision? 

10. Har det skett någon uppföljning bland konsumenterna som lett till en förändring av er 

kommunikation? 

       

Frågor till butikspersonal. 

1. Hur tror du att Adidas själva vill presentera sig? Vilka egenskaper så kallade kärvärden tror 

du Adidas har? 

2. Hur skulle du personligen beskriva Adidas som varumärke? 

3. Hur tycker du att bra marknadsföring för sportprodukter ser ut.?  

4. Tror du Adidas hade tjänat på att synas mer i sociala medier så som facebook och twitter 

eller liknande? 
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5 Tycker du att det finns något märke som gör bättre/ sämre reklam/ marknadsföring än 

Adidas? 

6. Känner du att du har tillräckligt med kunskap och information för att sälja in en Adidas 

produkt?  

Frågor till konsumenter 

 1. Varför valde du Adidas i valet av sportprodukt? 

2. Hur fick du kännedom om Adidas som varumärke? 

3. Vad är viktigt i ditt val av Varumärke när du ska köpa sportprodukter? 

4. Motsvarar produkten dina förväntningar? 

5. Hur tror du att Adidas själva vill presentera sig? Vilka egenskaper så kallade kärvärden tror 

du Adidas har? 

6. Hur skulle du presentera Adidas?  

7. Vad tycker du är ett bra sätt för att marknadsföra sportprodukter? 

8. Tror du Adidas hade tjänat på att synas mer i sociala medier så som facebook och twitter 

eller liknande?  

9. Tycker du att det finns något sport varumärke som gör bättre/ sämre 

reklam/  marknadsföring än Adidas som du valt? 
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