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ABSTRACT 
 
 

TITEL  
Myrorna – the subcultures chain store 
- a study about brandingdevelopment 
 
LEVEL  
Final assignment for Bachelor Degree in Business Economics 
 
AUTHOR 
Maria Westher 
 
SUPERVISOR  
Akmal Hyder 
Jonas Kågström 
 
DATE 
June 2008  
 
AIM 
This report studies the Swedish vintage store company Myrorna from a branding perspective.   
 
METHOD 
The study has applied the qualitative method where four personal interviews have taken a fundamental ground.  
The four respondents are taken from different professionals and from different positions by the reason that the 
brand would be based on a fair assessment. The study is obtaining data that further was collected from the library 
of University of Gävle, the articles from Emerladinsight.com and remaining pictures- and text materials is taken 
from the organization Myrorna.  The theoretical material have been adapted on the brand Myrorna and then been 
used to analyze the empirical part. From the general impression that portrays the brand the researcher leads the 
discussion.   
 
RESULT AND CONCLUSION 
The result shows that the brand Myrorna in some extent do not fulfill the image the brand in the media mediate, 
between the illusion and the reality there is an empty space according to the research. The brand has created a 
personal branding identity, the remaining problem is the commercial positioning which appears as not as 
accurate for the brand. Myrorna should be meeting the consumer streams according to the product and also by 
the branding values than today’s propensity. 
 
SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH 
For future research within branding towards the brand Myrorna I suggest a more profound analyze of the brands 
consumer streams, the qualitative method will then be complemented by a quantitative research method.  The 
consumer analysis marks a foundation for the organizations future strategically planning. A continuing research 
can enable an increasing of respondents for a more reliable and profound branding analysis. 
 
CONTRIBUTION OF THE THESIS 
The study has contributed with a general impression of the brand Myrorna, the branding identity and the 
importance of external factors has characterized the brand value. The study reflects a result and new knowledge 
that is to consider as the organization Myrorna's biggest interest to take notice in. This is a personal and objective 
portrays of the brand, it is a study that concentrates on the positive and the negative elements that creates today’s 
image of the brand Myrorna.  
 
KEY-WORDS 
Brand Management, Consumer streams, Positioning, Brand image, Branding identity, Brandingdevelopment. 
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ABSTRAKT 
 
TITEL 
Myrorna – subkulturens butikskedja 
– en studie i varumärkesutvecklande 
 
NIVÅ 
C-uppsats i företagsekonomi 
 
FÖRFATTARE 
Maria Westher 
 
HANDLEDARE 
Akmal Hyder 
Jonas Kågström 
 
DATUM 
Juni 2008 
 
SYFTE 
Denna uppsats studerar det svenska secondhand företaget Myrorna ur ett varumärkesperspektiv. 
 
METOD 
Studien har applicerat den kvalitativa forskningsmetoden där fyra personliga intervjuer intagit studiens 
fundamentala grund. De fyra respondenterna är hämtade ifrån olika branscher och befattningar för att ge 
varumärket en rättvis bedömning. Det övriga datamaterialet är inhämtat från Högskolan Gävles bibliotek, artiklar 
från Emeraldinsight.com och övrigt bild- och textmaterial från organisationen Myrorna. Det teoretiska 
forskningsmaterialet har sedan adapterats på varumärket Myrorna genom praktiserad metod och sedan 
analyserats mot den empiriska studien. Av helheten som skildras för varumärket leder sedan forskaren sin 
diskussion. 
 
RESULTAT & SLUTSATS  
Studiens resultat påvisar att varumärket Myrorna till i viss omfattning inte uppfyller den bilden som varumärket 
massmedialt förmedlar, mellan illusion och verklighet uppstår ett tomrum enligt studien. Varumärket har skapat 
sig en personlig varumärkesidentitet och kvarstår gör problematiken över den kommersiella positioneringen som 
inte anses som tillbörlig, varumärket Myrorna bör möta andra konsumtionsströmmar som överrensstämmer med 
produkt och varumärkesvärderingar än dagens benägenhet.  
 
FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
För vidare forskning inom området branding mot varumärket Myrorna föreslår jag en mer djupgående analys av 
varumärkets konsumtionsströmmar där den kvalitativa metoden får bistå en kvantitativ undersökning. 
Konsumentanalysen är ett underlag som organisationen kan utgå ifrån vid framtida strategiska planeringar.  
Studiens begränsningar kan med en fortsatt forskning möjliggöra en utökning av respondenter för en mer 
tillförlitlig och djupgående varumärkesanalys.  
 
UPPSATSENS BIDRAG 
Studien har bidragit med en helhetsförklaring av varumärket Myrorna, där varumärkesidentiteten och betydelsen 
av externa faktorer karaktäriserat varumärkets värde. Studiens speglar ett resultat och ny kunskap som anses 
ligga i organisationen Myrorna största intresse att ta del av. Det är en personlig som objektiv skildring av 
varumärket samt en studie som frambringar de positiva som negativa beståndsdelarna som skapar dagens 
helhetsintryck av varumärket Myrorna.  
 
NYCKELORD 
Brand Management, Konsumtionsströmmar, Positionering, Varumärkesimage, Varumärkesidentitet, 
Varumärkesutvecklande. 
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1. INTRODUKTION 

Inledningsavsnittet ger bakgrunden till forskningens område, betydelse och inledande 
förutsättningar samt belyser studiens syfte och problemdiskussion som forskaren för och 
baserar sin forskning på.   
 
 

1.1 BAKGRUND 
 

arumärke är ett namn eller tecken som används i syfte att identifiera produkter eller 
tjänster och vanligtvis är dessa skyddade genom ett varumärkesskydd.1 Varumärken 
är en stor del i det vardagliga livet och ständigt jagar människan och konsumenten 

nya marknadsetableringar och kommersiella erövringar. I denna process skapar konsumenten 
tillsammans med sina jämlikar produkter och trender samt befäster vad som anses som 
tidsenligt och riktigt. Företaget tillhandahåller produkten som konsumenten sedan placerar, 
förhållandet kan beskrivas som en omedveten medvetenhet. Med en ömsesidighet styr 
varumärken våra mänskliga liv vilket sedan återspeglas på dem. Vikten och värdet i 
varumärken styrs av konsumenter vars konsumtion synkroniseras i samverkan med deras 
perceptioner och förhållningssätt till livet och sin egen personlighet. 
 
Med ett begrepp som varumärke vill vi definiera bärare och innehavare via ett budskap, ett 
budskap som i sin tur påverkar beteendemönster hos såväl konsumenten som företaget. 
Varumärket symboliserar budskapet för produkten eller tjänsten och har en framträdande 
påverkan hos konsumenten i dennes köpbeslutsprocess.2 Upphovsmakarna bakom 
varumärken leder ett komplicerat arbete där gränsen mellan samtid och framtid är hårfin och 
balansen en komplicerad interaktion. Att varumärken med skilda värderingar och ekonomiska 
målsättningar ändå kan konkurrerar på samma marknadsegment och med samma 
konsumentmålgrupp kan te sig anmärkningsvärt och nästintill unikt. Den externa påverkan 
och effekterna från omvärlden kan med sitt erkännande bistå varumärket och skapa dess 
historia. Skillnaden mellan de betydelsefulla faktorerna kan vara relativt små men ändå så 
pass starka att de på ett okonstlat vis vänder trender och styr varumärken i en effektfull 
riktning. Där omvärldens attityder avgör varumärkets anseende framstår de interna strategiska 
åtgärderna som svarslösa i förhållande till den genomslagskraft som konsumenten besitter. På 
ett nyanserat sätt går det att beskriva symbiosen mellan varumärke och konsument som ett 
förhållande där du måste ge för att få, på samma sätt som att det inte är tanken som räknas 
utan handlingens beskaffenhet.  
 
Vilka faktorer möjliggör detta? Är konsumenter tillräckligt anpassningsbara? Vilka slutsatser 
kan vi dra av detta? Genom att bygga en meningsskapande identitet kring varumärket så går 
det också att förstå de värdelöften och positioner som omgärdar varumärket. Detta kan 
underlätta vid det strategiska arbetet då man måste veta om meningen bör skapas eller 
modifieras från något som redan är befintligt och utarbetat.3 Genom att marknads- och 
produktpositionera varumärket hos konsumenten går det att nå rätt segment och bygga 
varumärket på de rätta värdena och beståndsdelarna.4 En framgångsrik positionering bygger 

                                                
1 http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view329.php 20080411 
2 Treffner. Jan, Gajland. David, 2001, s. 25-26 
3 Uggla. Henrik, 2001, s. 21 
4 http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?SearchFor=positioning&Searched=1 20080515 

V
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på att företaget bearbetat konsumenten och dennes värderingar gentemot varumärket. På 
somliga marknader är detta genomförbart via fördelaktiga associationer med behoven en 
livsstil följer. Positionering bygger till stor del på att särskilja varumärke från sina 
konkurrenter på marknaden genom att implementera godtycklig jämförelse i attributen.5 
Studien bygger på en fallstudie där det svenska varumärket Myrorna studerats, studien har 
kompletterats av teoretiska metoder och kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom 
företaget samt med objektiva och utomstående respondenter av vikt till syfte och problem 
diskussion. Studien är baserad utifrån teorier, verksamhetsfakta, mediagranskningar och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2006 för att bygga ett helhetsintryck som utgångspunkt för 
den fortsatta forskningen. Verksamhetens senaste årsredovisning fanns inte att tillgå vid 
förfrågan i februari 2008. 
 

1.2 SYFTE 
 
Studiens utgår från ett förståendeinriktat syfte där jag som forskare analyserar vad olika 
företeelser betyder genom att undersöka de bakomliggande drivkrafterna till människors 
handlingssätt eller tolka ett visst fenomen.6 Jag har som syftet med denna uppsats att studera 
det svenska secondhand företaget Myrorna ur ett varumärkesutvecklande perspektiv.  
 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 
 
Det kan te sig så att den konsumtionsutveckling som pågår ute i samhället bidrar till 
människans intagande av en underordnad ställning, endast genom varumärken kan 
människans identitet te sig som synlig och betydelsefull och inte förlorad i periferin av 
varumärken. Där får konsumentens sociala identitet en fundamental roll i livet som kretsar 
kring varumärken. Där andra varumärken tycks bidra med prestige och status genom en högre 
prisklass bidrar Myrorna med ett mervärde av annan karaktär. Men vad karaktäriseras detta 
mervärde utav? Vad återspeglar konsumenternas konsumtion och hur påverkar detta 
Myrorna? Konsumentens uppfattningar och behov förändras kontinuerligt med tiden, för 
varumärken är en tidsanpassad positionering nödvändigt för ett fortsatt existerande. Men kan 
externa faktorer påverka varumärkets positionering och i vilken utsträckning? Kombinationen 
ideell och kommersiell ideologi är något Myrorna lyckats skapa och bygga 
varumärkesidentitet och koncept kring. Hur motsvarar Myrorna sin kommunicerade 
varumärkesimage? Vad har oberoende personer med kunskap om varumärken och 
varumärkesbyggande att tillföra angående varumärket Myrorna och deras nuvarande 
marknadsetablering?  
 

1.4 PROBLEMFORMULERING 
 

� Hur har arbetet med att positionera varumärket Myrorna tillämpats? 
� Hur har Myrorna varumärkesutvecklat sig?  
� Hur har Myrorna skapat sig en identitet omkring sitt varumärke? 
 

                                                
5 http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?SearchFor=positioning&Searched=1 20080515 
6 http://www.uppsatser.se/uppsatsguiden/kap/10/ 20080408 



 9

1.5 AVGRÄNSNING 
 
Studien utgår vid grunden från ett företagsekonomiskt perspektiv där sedan avgränsningen 
dragits vid Brand Management och ett varumärkesutvecklande perspektiv med tillhörande 
teorier. Studien för ett företagsinriktat syfte, dock bortses inte konsumentens roll och 
konsumtion helt då det är den stora faktorn i ett varumärkesbyggande. Begreppsförklaringen 
för varumärken som tillämpats i studien ligger som utgångspunkt och den som forskningen 
förhåller sig till när begreppet resoneras vidare genomgående i uppsatsen. Mer ingående 
kommer fokus att ligga på varumärket Myrornas immateriella egenskaper och värde på den 
svenska konsumentmarknaden för mode och inredning, i ett annat led 
varumärkesutvecklingen under 2000-talet. Huvuddelen av forskningen är bedriven i Dalarna.  
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2. METOD 
Metodavsnittet beskriver praktiserad metod och adapterat tillvägagångssätt genom 
forskningsprocessen. Följer gör en presentation av hur arbetet disponerats för att besvara 
forskningens syfte och problemdiskussion. 

 

2.1 METODINLEDNING 
 

orskning omfattar en verksamhet som är styrd mot att frambringa nya insikter och ny 
kunskap. Med en utgångspunkt som denna använder sig sedan forskaren av åtskilliga 
tillvägagångssätt och hjälpmedel för att definiera begreppet forskning. Vanligtvis 

hänvisar forskaren till de tillämpade metoderna snarare än till de formulerade 
målsättningarna.7  
 
Studien är baserad på datainsamling hämtad från sekundära och primära källor. Primärdata 
utgör det underlag som är hämtat utifrån den kvalitativa metoden som tillämpats genom 
forskningen, i denna studie utgör de fyra genomförda intervjuerna detta material. Primärdata 
är kompletterad med sekundärdata bestående av fakta som tidigare publicerats i annat syfte 
men som nu bidrar med en sekundärfunktion i relation till den nya forskningen.8 Den 
sekundära massan består av hämtad facklitteratur med koppling till forskningsområdet från 
Högskolan Gävles bibliotek under våren 2008, vidare har det facklitterära materialet 
kompletterats med publicerade artiklar hos Emerladinsight.com för Journal of Product & 
Brand Management. Den sekundära källan har vidare studerats för att gå forskningsområdet 
på djupet och för att finna lämpliga teorier att adaptera på studien. Tillämpning av 
teoribaserad forskning medför tydliga fördelar vilket som en bas för forskningen kan fungera 
väl sammanlöpande med den nya kunskapen.9  
 
Forskningen kommer att förhålla sig till den hermeneutiska utgångspunkten där redan 
existerande forskning och där skildringen mellan uppfattning och helheten ligger som grund 
för den fortsatta studien. Därifrån kommer sedan forskningen studera mer ingående enskilda 
faktorer och element av betydelse som sedan kan adapteras på en mer begrundad tolkning av 
helheten. Till forskningsområdet anser jag att den hermeneutiska utgångspunkten lämpar sig 
bra och ger tillåtelse till former av frihet till forskaren där känslor och subjektiva erfarenheter 
ges tillträde även om dessa inte går att göra observerbara. Studiens problemdiskussion bygger 
på att forskningsprocessen ges utrymme för skiftningar mellan hämtningen av information, 
tolkningen och generaliseringar.  
 

2.2 KVALITATIV KONTRA KVANTITATIV 
 

� Där den kvalitativ forskning har en tendens att associeras med småskalig forskning har den kvantitativa 
forskningen sin association hos forskningsområden med större omfång.10 

� Den kvalitativa forskningen har en benägenhet att förknippa sin forskning kring dess beskrivning och 
den kvantitativa forskningen vid sin analys.11 

                                                
7 Befring. Edvard, 2006, s. 9 
8 Befring. Edvard, 2006, s. 19 
9 Befring. Edvard, 2006, s. 82 
10 Denscombe. Martyn, 1998, s. 205 
11 Ibid 

F 
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� Med den kvalitativa forskningsmetoden ingår forskaren mer än vid den kvantitativa där denne förhåller 
en större neutralitet i studien.12 

 
Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera egenskaper och dominerande drag inom 
forskningsområdet. Tillvägagångssättet vid forskning tillämpas på helhetliga och personliga 
upplevelser.13 Vid kvalitativa metoder förhåller sig mätning av data en underordnad roll, i ett 
bredare perspektiv går det inte att utesluta den helt och hållet då det är så centralt för det 
mänskliga tänkandet så förekommer någon form av mindre kvantifiering.14 Detta innebär att 
det centrala uttrycket i forskningsmaterialet består av en textmassa utifrån de observationer 
som gjorts på miljöer, personer och händelser. Forskarens anteckningar ligger sedan som 
underlag för analysen som längre fram ska belysa resultatet utifrån studiens syfte och 
problemdiskussion.15 Kvantitativa metoder domineras av särdrag som mätbarhet där siffror är 
den centrala analysenheten. Betydelsen med kvantitativ forskning är att de numeriska data är 
objektiv utifrån det avseendet att den är oberoende forskaren och inte ett resultat från dennes 
påverkan och intresse.16 Den empiriska forskningen grundas sig på att forskaren analyserar 
forskningsområdet utifrån variabler och olika kvantitativa förhållanden.17 Huvuddrag vid 
tillämpning av metoden är att teorier och metoder kommer etableras och framträda under 
forskningsprocessen och inte fastslås redan från början som vid kvalitativ forskning. 
 
Vid den kvalitativa metoden anses forskningen gå på djupet och inte på bredden, det betyder 
att färre miljöer studeras och att dessa ges större omfång i sin helhet.18 Forskaren skall 
förhålla sig nära och direkt till den tilltänkta miljön. Analysen av de kvalitativa data kräver en 
reflexiv redogörelse för forskarens jag och dess inverkan på forskningen.19 Skillnaden i stora 
drag mellan de två metoderna är distinktionen för hur forskningens data ska behandlas 
analytiskt, för övrigt tenderar båda att användas och tillämpas vid samma forskning då 
forskaren vanligtvis har utgångspunkt i båda tillvägagångssätten.20 Den kvalitativa 
forskningen bygger på att omvandla det som observerats till skrivna ord och inte till statistik i 
form av siffror som den kvantitativa forskningen baseras på. Dock behöver inte 
informationskällorna skilja sig åt utan dessa kan vara desamma och utgöra grunden för där 
metoderna sedan går skiljda vägar för att transformeras till kunskap.21 
 

2.2.1 TILLÄMPNING OCH AVGRÄNSNING VID METOD 
 
Vid tillämpning av den kvalitativa forskningsmetoden är vanligt förekommande att nya 
problem och frågeställningar tar sig form under forskningen. För att på bästa sätt hantera de 
nya situationerna bör forskaren förhålla sig flexibel till sin studie.22 Kvalitativa och 
approximativa beräkningar skildrar på ett nyanserat sätt vad som existerar och mindre hur 
vanligt dessa förekommer. Metoden innebär undersökningar och jämförelser i en eller annan 
form. Genom att studera det sociala samspelet mellan miljöer och människor går det att 
urskilja beteendemönster och skapa sig en mer direkt bild av sitt forskningsområde än vad en 
utarbetad enkätundersökning skulle generera där resultatet bygger på den formella 
kontakten.23 Forskaren avgränsar vanligtvis sin undersökning genom miljöer för att sedan ge 

                                                
12 Denscombe. Martyn, 1998, s. 206 
13 Befring. Edvard, 2006, s. 15  
14 Repstad. Pål, 2006, s. 9 
15 Repstad. Pål, 2006, s. 10 
16 Denscombe. Martyn, 1998, s. 206 
17 Befring. Edvard, 2006, s. 14 
18 Repstad. Pål, 2006, s. 10 
19 Denscombe. Martyn, 1998, s. 250 
20 Denscombe. Martyn, 1998, s. 203 
21 Denscombe. Martyn, 1998, s. 204 
22 Repstad. Pål, 2006, s. 10 
23 Repstad. Pål, 2006, s. 15-16 
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sin helhetsbeskrivning av processer och särdrag av de valda miljöerna.24 Mycket av den 
kvalitativa forskningen har resulterat i hypoteser och begrepp som fördjupat vår den 
mänskliga förståelsen för social liv.25 Den största skillnaden mellan den kvalitativa och den 
kvantitativa forskningsmetoden är att forskningsprocessen för sig annorlunda. Vid den 
kvalitativa metoden kommer processens olika faser att gå i varandra och påverka syfte, 
datainsamlingen och analysen på ett annat sätt än vid den kvantitativa.26 
 

2.2.2 INTERVJU SOM INFORMATIONSKÄLLA 
 
Studien kommer tillämpa den kvalitativa forskningsmetoden genomgående där intervjuerna 
kommer att inta en fundamental ställning. Intervjuerna kommer att disponeras utifrån sin egna 
personliga förutsättning där tidsutrymmet och andra yttre betydelsefulla faktorer påverkar 
dess utgång. Då en forskare är begränsad i sina resurser måste denne försäkra sig om att 
intervjupersonerna inte är alltför geografiskt utspridda och att kostnaden för eventuella resor 
är resonlig.27 Den grundläggande förutsättningen bygger på forskarens färdigheter och 
förmåga att föra en konversation av varierande slag. Intervjuer bygger inte enbart på en ren 
och skär konversation utan kräver en kunskap från forskaren om konversationen och 
situationen.28 Under en intervju är det en underförstådd överenskommelse om att det är 
forskaren eller journalisten som avgör hur tillvägagångssättet och dagordningen ska tillföras 
diskussionen och inte respondenten. En intervju kan lätt skadas och gå i fel riktning då det 
föreligger dolda risker, dessa kan i sin tur undvikas i stor omfattning vid en noggrann 
planering och enskilda förberedelser inför varje personlighet.29 För att besvara helheten i 
forskningen och greppa självaste varumärket har fyra respondenter intervjuats från skilda 
branscher och befattningar, utomstående som verksamma inom organisationen Myrorna. 
Detta för att bättre plocka upp djupgående insikter från varumärkets kärna och utomstående 
kunskap som kan gå omintet vid endast styrd kommunikation mot Myrorna.  
 
Jag har tidigare konstaterat att den kvalitativa metoden tillämpas bäst då forskaren i sin studie 
vill gå på djupet och inte på bredden. Om intervjumaterialet bidrar till forskningens 
informationskälla används den för att komplettera andra metoder och teoriers data. Intervjun 
tillför specifikt detaljer som grundar sig på forskningsområdets djup.30 Detta lämpar sig då jag 
i min forskning söker emotioner, erfarenheter och känslor för att besvara mitt syfte och min 
problemdiskussion, intrycken och kunskapen via olika personligheter blir då ett bidrag till 
studiens informationskälla. De utvalda respondenterna har blivit kontaktade via e-mail och 
samtal där jag beskrivit eller förklarat min studie och dess utgångspunkt. Därefter har 
respondenterna delgivits hur deras intervju kommer att genomföras samt vilka frågor som 
kommer att framställas vid den aktuella tidpunkten i god tid innan genomförande. 
Avslutningsvis har varje person fått tillfälle att godkänna sin egen utsago. Intervjuerna 
kommer att bandas i den mån det ges möjlighet till den personliga kontakten, detta för att 
underlätta för mig som forskare när sedan arbetet med sammanställandet påbörjas. Att spela 
in respondenten underlättar massan av anteckningar och jag som forskare kan studera dennes 
beteende, tonläge, gester och karaktär under tiden istället. Följdfrågor och eventuellt nya led i 
samtalet med respondenten går att fånga upp. Två av studiens respondenter är hämtade från 
organisationen Myrorna, där har urvalet gjorts vid varumärkets marknadschef och ansvarige 
för mode och kvalitet. Dessa personer besitter bred kunskap inom olika beståndsdelar i 

                                                
24 Repstad. Pål, 2006, s. 16 
25 Repstad. Pål, 2006, s. 16 
26 Repstad. Pål, 2006, s. 10 
27 Denscombe. Martyn, 1998, s. 133 
28 Denscombe. Martyn, 1998, s. 130 
29 Denscombe. Martyn, 1998, s. 131 
30 Denscombe. Martyn, 1998, s. 134 
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varumärket samt hur det strategiska arbetet har strukturerats. Båda har en erfarenhet på 
respektive tio år samt har arbetat under hela 2000-talet på sina positioner i företaget. I mina 
begränsningar som forskare har en av dessa intervjuer ägt rum på plats på Myrornas 
huvudkontor, den senare via telefonkommunikation. För att möjliggöra en rättvis bedömning 
och analys har objektiva kunskaper, erfarenheter och åsikter lyfts fram genom två intervjuer 
med utomstående respondenters i deras relation till varumärket Myrorna. Intervju har gjorts 
med en erfaren konsult och varumärkesutvecklare samt en trendanalytiker med god 
varumärkesinsikt i Myrornas konsumtionssegment. Av dessa intervjuer genomfördes en på 
företagskontoret i Stockholm och den andra via telefonkommunikation. 
 
Intervjuerna kommer att karaktäriseras som den semistrukturerade formen. Där har 
intervjuaren en iordningsställd lista på ämnen som ska behandlas men förhåller sig flexibel till 
ämnesföljden. Intervjupersonen tillåts utveckla sina egna idéer och framföra mer utförligt 
omkring det ämnet som behandlas. 31 Denna form tillåter studiens intervjuobjekt att tala fritt 
till vikten av de ämnen jag valt varje respondent och intervju att beröra. Samtidigt finns det 
tillräckligt med utrymme för de öppna svaren att peka på nya upptäckter och sammanhang 
som kan ha förbisetts eller inte noterats. Frågornas utformning kring ämnet kommer att skilja 
sig åt i mindre omfattning mellan respondenterna, de kommer anpassas mer ingående till vad 
jag specifikt söker för information hos varje person. Frågorna kommer att formuleras utifrån 
respondentens förhållande till Myrorna som företag eller varumärke. Vid den 
semistrukturerade formen kan frågorna kompletteras med visuella hjälpmedel som bilder, 
figurer och tabeller.32 I denna studie kommer respondenten att bli presenterad inför en egen 
iordningsställd modell hämtad från facklitteraturen. Den strategiska modellen är utgångspunkt 
för respondenten när denne diskuterar varumärket Myrorna, ett hjälpmedel som underlättar 
skapandet av den tillfrågades helhet, uppfattningar och personliga tolkningar. Ett medvetet val 
har gjort att tre av samtliga respondenter kommer introduceras för modellen, detta med 
anledning av vad jag som forskare efterlyser för material hos den fjärde respondenten. 
Respondentens förhållning till modellen kommer sedan under analysavsnittet att evalueras 
och begrundas.  
 
Som forskare påverkar min egen identitet givetvis respondenten och viss mån dennes svar. 
Betydelsen av identiteten beror naturligtvis på vilket ämne som debatteras mellan mig som 
intervjuare och respondenten. Frågorna kan göra att respondenten känner sig besvärad och 
generad och utifrån detta levererar svar som forskaren antas förvänta sig.33 Vid tillämpningen 
av en kvalitativ forskningsmetod i sin studie är begreppet objektivitet relevant för forskaren, 
inställningen till forskningen grundar sig till stor del på personens förhållning till det 
objektiva som det subjektiva rörande forskningsområdet. Stor vikt läggs på att behålla en 
relativ neutralitet och rimlig frihet från icke erkända fördomar under forskningsprocessen.34 
Att förhålla sig objektiv och neutral i sin person är av vikt och något som jag som forskare 
måste förhålla mig till under den pågående intervjun. Jag som forskare bör i den mån det vara 
möjligt dölja mitt personliga jag under intervjun. Neutraliteten är viktigt för resultatet då 
studien annars kan styras helt och hållet på min subjektiva inställning som forskare.  
 

                                                
31 Denscombe. Martyn, 1998, s. 135 
32 Befring. Edvard, 2006, s. 69 
33 Denscombe. Martyn, 1998, s. 139 
34 Denscombe. Martyn, 1998, s. 249 



 14

2.3 STUDIENS VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Studien är klassad som valid när slutsatserna är sanna och reliabel när studiens resultat är 
upprepbara.35 En forskningsstudie strävar både efter att samma resultat ska kunna uppnås vid 
samma form av mätningar vid olika tillfällen samt att studien undersöker det som avses mätas, 
det vill säga validiteten.36 Den kvalitativa metoden som studien bygger på utgår till stor del 
från forskarens personliga tolkningar. Då studiens empiriska undersökning till häften baseras 
på personlig kontakt med respondenterna och den andra hälften på telefonkommunikation är 
detta ett beaktande som läsaren bör observera. Som forskare inverkar mina individuella 
tolkningar på resultatet och betoningen och utformningen i respondenternas intervjufrågor, ett 
beaktande som förevarit och begrundas i den mån det förekommit i min medvetenhet. Där 
resultatet från den empiriska undersökningen samspelar från fakta med mina och 
respondenternas tolkningar, ett resultat som möjligen kan skilja sig beroende på hur intervjuer 
och frågor disponeras. 
 
Genom att forskaren via olika perspektiv tolkar sin studie och möjligheten till att bekräfta 
resultatet, går det att öka validiteten i data. Detta bevisar inte att forskaren är korrekt i sin 
tolkning av studien men det ger en fingervisning i forskningen och att resultatet inte är 
associerat till en speciell metod för datainsamling.37 För att bedöma graden av validitet 
undersöks hur forskningsenheterna har valts utifrån rimliga och tydligt redovisade grunder när 
det kommer till studiens syfte.38 Därefter hur resultatet och slutsatserna med existerande 
kunskap inom området går att överföra till andra jämförbara situationer.39 För att bedöma 
trovärdigheten i forskningen och mäta validiteten utgår jag från de noga utvalda 
respondenterna som är studiens grundläggande förutsättningar, som var för sig besitter 
mångårig erfarenhet från organisationen Myrorna till varumärken i största allmänhet och 
slutligen till de marknader som Myrorna är verksamma på. Genom att utförligt presentera 
studiens datainsamling och vidare mina egna tolkningar och mitt kritiska resonemang av 
studien ges läsaren den möjligheten att i sin tur granska min personliga uppfattning och 
därefter tolka studien utifrån dess validitet och reliabilitet.   
 

2.4 METODKRITIK 
 
Den kvantitativa forskningsmetoden har uteslutits i studien av den anledningen att syfte och 
problemdiskussion besvaras lämpligast och rättvist med tillämpning av den kvalitativa 
forskningsmetoden. Då studien baseras på sökandet efter interna som externa faktorer till 
varumärkespåverkan har jag överlämnat informationskällan åt de nyckelpersoner jag funnit 
som lämpligast, därav ges inte något utrymme för en kvantitativ undersökning hos en större 
massa konsumenter. Den litteratur som utforskats och adapterats till studien har medvetet 
valts utifrån dess validitet, betydelsen av åldrad forskning har även tagits i bejakande och 
använd litteratur är förhållandevis nutida, artiklar har används i mindre omfattning.  
 
Studien är genomförd av endast en forskare vilket många gånger bidrar till ett enkelriktat 
perspektiv. En studie som bygger på flera forskare gynnar ett bredare helhetsperspektiv, 
forskarna komplettera varandras personligheter och plockar upp utgångslägen och 
förhållanden som annars kan gå omintet vid en enmanskommunkation under 
forskningsperioden. Under studien har jag som forskare bejakat olika metoder och upplägg, 

                                                
35 May. Tim, 2001, s. 96 
36 May. Tim, 2001, s. 117-118 
37 Denscombe. Martyn, 1998, s. 103 
38 Denscombe. Martyn, 1998, s. 251 
39 Ibid 
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ett kritiskt resonemang har förts och ifrågasatt tillämpad metod och vald struktur. Självfallet 
styrs en omedveten medvetenhet forskaren men i den mån det är möjligt har jag styrt och 
ifrågasatt mitt handlande utifrån ett resurs- och tidsperspektiv.  
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3. TEORI 
Teoriavsnittet presenterar den sekundära datainsamlingen och visar vilka teorier som 
adapterats som sedan väglett studiens praktiska verksamhet.  
 
 

3.1 VARUMÄRKE SOM DEFINITION 
 

tudiens fundamentala grund utgår från American Marketing Associations egna 
definition av vad ett varumärke är. Definitionen utgår från ett managementperspektiv 
där fokus vilar på varumärkets egenskap att differentiera en produkt eller tjänst från ett 

annat varumärke. När varumärken avgränsas utifrån detta perspektiv innebär det att 
varumärket uteslutande ses som en ekonomisk resurs vilket företaget kan skapa fördelaktiga 
konkurrensfördelar med.40 

“A name, term, design, symbol, or any other feature 
 that identifies one seller's good or service as distinct 
 from those of other sellers. The legal term for brand 
 is trademark. A brand may identify one item,a family  
of items, or all items of that seller. If used for the firm  
as a whole, the preferred term is trade name”41 
 

3.2 KONSTEN ATT FLYTTA VÄRDEN 
 
Grund förutsättningarna som ett varumärke bygger på är att dess affärsidé och målgrupp ska 
vara väldefinierat, det ska finnas ett utkristalliserat budskap bakom varumärket, en präglad 
uthållighet och en effektiv intern kommunikation.42 Illustrationen av ett varumärke grundar 
sig mer ingående på åtta begrepp där varje enskild innebörd är väsentlig för ett rättvist 
perspektiv, där förståelsen och kunskapen är en förutsättning för varumärkets vidare 
existens.43 
 

� Varumärke 
� Identitet Organisationens objektiva ståndpunkt    
� Profil Profilering av organisationen  
� Affärsidé Precisering av vad, för vem och hur 
� Image  Omvärldens subjektiva uppfattning av organisationen   
� Positionering Målgruppsdefinition  
� Kommunikationsstrategi Hur skapar och underhåller vi kontakt med våra kunder?  
� Corporate Communications Intern och extern kommunikation som berör hela organisationen 

 
I avsikt med konsumtion har samhället svängt och ändrat riktning då vi inte längre 
konsumerar produkter och tjänster i samma utsträckning som tidigare. Tillsammans har vi 
skapat ett samhälle där vi istället konsumerar varumärken, där framtiden i största sannolikhet 
kommer att handla om att frambringa, vårda och köpa varumärken. Varumärken konkurrera 
mot varandra på nya grunder, alla vill skapa en stark och unik position på marknaden, alla vill 
investera i namn, alla vill bygga starka varumärken.44 

                                                
40 Bengtsson. Anders, 2006, s. 7 
41 http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view329.php 20080408 
42 Lagergren. Håkan, 2002, s. 22 
43 Lagergren. Håkan, 2002, s. 20 
44 Lagergren. Håkan, 2002, s. 51-52 
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3.3 ATT BYGGA SIG ETT VARUMÄRKE 
 

Oavsett om varumärket redan är etablerat på marknaden eller nytt så måste varumärket 
härröra från en struktur som definierar såväl varumärkets idé som dess organisation och 
marknad. Därifrån kan sedan varumärkesutvecklingen ta form i praktiken.45 
 
Svenskfödde Thomas Gad är grundaren till Stockholmsföretaget Futurebrands.com. Han har 
mer än 20-års erfarenhet inom marknadsföringsbranschen och han har arbetat med stora 
varumärken som Nokia, SAS, Procter & Gamble, Compaq, Microsoft, Telia och Merita 
Nordbanken. Han är också upphovsmannen bakom marknadsföringsmodellen 4D-Branding 
som starkt efterfrågas hos network economy enterprises.46 Gad menar att ett varumärke är 
något som finns placerat framför konsumenten och företaget och där framtidsinriktningen är 
den avgörande faktorn, framgången ligger i framtiden. Ett varumärke måste stå förberedd på 
morgondagens händelser samt förutse trendförändringar även fast det dagliga arbetet 
mestadels består av precis det som händer idag, det långsiktliga perspektivet kommer inte 
alltid i första hand.47 

”Vi beskriver varumärket som en genetisk kod  
byggd på ett antal fundamentala värderingar.  
Det handlar om ett organiskt synsätt utifrån  
värderingar som sakta förändrar sig med tiden.”  

 
Varumärket måste sättas in i sitt sammanhang i samhällets värde, vissa varumärken hamnar i 
rätt situation som samhället befinner sig i inom värdeutvecklingen och andra placerar sig 
direkt omodernt eller fel.48 Med marknaden som utgångspunkt måste sedan varumärkets 
värderingar överrensstämma. Bristen på en gemensam uppfattning av varumärket betydelse 
kan leda till komplikationer inom organisationen menar Gad. Den måste förpackas och 
transformeras in till konferenser, produktdesign och vidare ut i reklamen.  
 
På frågan hur företag går tillväga vid långsiktigt varumärkesutvecklande säger Gad att vikten 
ligger i att balansera ett ständigt och gradvis uppdaterande med stabilitet, att justera och 
utveckla stegvis men kontinuerligt. I praktiken skulle detta ta form genom ett antal frågor som 
baseras på konsumenters attityder till varumärket och hur konsumenterna anförtror sin 
lojalitet. Slutet av 1990-talet kom marknadsföringen att genomgå ett paradigmskifte i ett 
försök att fokusera mer ingående på varumärkens situation och funktion. Konsumenten 
började ifrågasätta mervärdet i sin konsumtion.49 Under 2000-talet kom identifikationen med 
varumärken att stärkas där det sociala förknippandet blev en fundamental intention.  
 
Enligt Gad bygger lojalitet på samma grundförutsättningar som vänskap, värderingar, och där 
den moderna marknadsföringen handlar om att arbeta som vän gentemot varumärket och 
konsumenten.50  Han säger att det går att urskilja olika dimensioner sedan 1980-talet, där kom 
varumärken som Bodyshop och Starbucks Coffee att driva opinionen och belysa viktiga som 
etiska frågor. Där vikten i frågan drevs lokalt eller globalt vilket sammanfogade 
konsumtionen med ett ansvarstagande. Vilket idag tydligt visar att varumärken inte längre 
enbart är kommersiellt gångbara utan även konsumentstyrda.51 

                                                
45 Lagergren. Håkan, 2002, s. 55 
46 Gad. Thomas, 2000, s. Author  
47 Lagergren. Håkan, 2002, s. 55-57 
48 Lagergren. Håkan, 2002, s. 58 
49 Gad. Thomas, 2000, s. 88 
50 Lagergren. Håkan, 2002, s. 59-60 
51 Lagergren. Håkan, 2002, s. 61-62 
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3.4 4D-BRANDING 
 

Marknadsföringsmodellen 4D-Branding är en modell som utvecklats under flera år av arbete. 
Modellen är utformad för att besvara två viktiga men försummade frågor;52 
 

”Hur kan företag framtidsanpassa sina varumärken?”  
 

”Hur skapar man hållbara och kraftfulla varumärken  
som inte enbart är kapabla till att agera som skyltfönster  
utan även som en motor för att styra företaget?”  
 

Enligt Gad har 2000-talet generellt haft en enorm betydelse för varumärken. Den stora 
massan av Internetbaserade företag har mött hård konkurrens på marknaden och rivaliserar 
om konsumenters uppmärksamhet. Internet har accelererat en mycket större tillgång på 
information än tidigare vilket ett led i denna process inneburit att betydelsen och påverkan av 
varumärken allmänt ökat avsevärt. Konsumenternas medvetenhet om sin nya gemensamma 
styrka gör dem benägna att granska mer ingående varumärkets alla beståndsdelar. Genom den 
fyrdimensionella modellen går det att förstå varumärkets helhet genom att företagen lever 
genom sitt varumärke går det också att påföra livsstilen på sina konsumenter, detta återskapar 
varumärkets Brand code, personliga kod.53 
 

 
 
 
 
 

 
THE FUNCTIONAL 

DIEMNSION 
 

- concerns the perception of benefit 
of the product or service associated 

with the brand. 

 
THE SOCIAL 
DIEMENSION 

 
- concerns the ability to create 

identification with a group. 

  
THE SPIRITUAL 

DIMENSION 
 

- is the perception of global or local 
responsability. 

 
THE MENTAL 
DIMENSION 

 
- is the ability to support the 

individual mentally. 
 

 
     Figur I, 4D-Branding model54 
 
När Gad studerade hur varumärken gör för att etablerar sig i konsuments medvetenhet förhöll 
sig allt till den fyrdimensionella modellen som sedan blev grunden för 4D-Branding.55 Den 
fyrdimensionella modellen utgår från ett perspektiv så att de svaga och starka beståndsdelarna 
i varumärket går att urskilja. Modellen lämnar en vidare helhet där varumärket sätts på prov 
och får möta olika framtidscenarios. Modellen går att använda för att analysera strategiska 
möjligheter hos redan etablerade varumärken men den kan även adapteras för att skapa nya.56  
 

                                                
52 Gad. Thomas, 2000, s. 16  
53 Gad. Thomas, 2000, s. 17 
54 Figur I, Gad. Thomas, 2000, s. 93 
55 Ibid 
56 Gad. Thomas, 2000, s. 17 
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3.4.1 FUNKTIONELLA DIMENSIONEN 
 

Nödvändigtvis behöver inte konsumentens uppfattade nytta vara den företaget från början 
hade i åtanke och som var innovatörens utgångspunkt. Den funktionella dimensionen 
beskriver den uppfattade nyttan för varumärket hos konsumenten. I dagens marknadsföring är 
den funktionella dimensionen betydelsefull för allt som hör till varumärkets fysiska kvalité, 
vikten av dimensionen beror givetvis vart varumärket befinner sig i sin livscykel. Varumärken 
som till stor del förlitar sig på den funktionella dimensionen kommer att möta en avtagande 
differentiering. 57 
 

3.4.2 SOCIAL DIMENSIONEN 
 

Den sociala dimensionen reflekterar över konsumenters relationer till varandra och ur de 
integrerar i flock. Med en ökad instabilitet i samhället har varumärken kommit att bli 
konsumentens smidigaste väg till identifikation, modellen av det klassiska klassamhället har 
upplösts och istället ersatts av ett varumärkessamhälle. Varumärkets största och väsentligaste 
beståndsdel består till stor del av konsumentens sociala liv, i den sociala dimensionen skapar 
varumärket sig en identitet runtomkring dess sociala kultur och funktion. Varumärkets 
logotyp symboliserar kulturen och identiteten konsumenten skapat. Symbolen värderas i det 
öppna eller i det slutna av andra inom samma varumärkeskultur. Ett gemensamt 
konsumtionsmönster skapar en ytlig tillhörighet och som i den motsatta riktningen leder till en 
motvilja mellan konsumenter.58 
 

3.4.3 MENTALA DIMENSIONEN 
 

Den mentala dimensionen synkroniserar med den sociala, skillnaden är att fokuseringen av 
varumärket ligger på konsumentens själbild och andras uppfattning. Dimensionen penetrerar 
konsumentens mentala hälsa mer ingående beskriver karaktären själ. Framgångsrika 
varumärken är de som vägleder konsumentens i dennes mentala utveckling, varumärken blir 
nära substitut för traditionell vänskap. Genom varumärket och dess tillhörande mentala 
dimension ges konsumenten en förebild.59 
 

3.4.4 ANDLIGA DIMENSIONEN 
 

Den andliga dimensionen greppar varumärket i ett större perspektiv. Det senaste årtiondet har 
varumärkesbyggandet gått mot ett mer företagsberoende system där varumärkens 
fundamentala grund kretsar kring etik och moral. Grundaren till det internationella kosmetika 
företaget The Body Shop, Anita Roddick, har byggt sitt varumärke baserat på konsumentens 
värderingar. Varumärket differentierade sig genom den andliga dimensionen där 
produceringen tog ett nyanserat politiskt ansvar. Varumärkets ansvarstagande utgjorde ett 
tilltalande koncept som senare utvecklades ytterligare mot ett mer etisk förhållningssätt mot 
samhälls- och miljöfrågor.60 
 
Vår tids populärkultur har fått ett mäktigare inflytande på konsumenten i form av böcker, 
tidningar, tv, musik och Internet. Dessa faktorer bidrar med historia byggandet omkring 
varumärkets kulturella mening. Varumärken är idag integrerade med det vardagliga livet i 

                                                
57 Gad. Thomas, 2000, s. 95 
58 Gad. Thomas, 2000, s. 95-96 
59 Gad. Thomas, 2000, s. 96-98 
60 Gad. Thomas, 2000, s. 98-99 
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större omfattning vilket ingår som resurs vid produktion av populärkulturen. Att omnämna 
varumärken istället för produkt går det att kommunicera ett mer precist budskap till 
marknaden och produktplacera.61 

 

3.5 VARUMÄRKESKULTURER 
 

Konsumentforskaren Douglas Holt menar att det finns ett samspel mellan konsumtionskultur 
och brandingparadigm. Vid en kulturell kontext finns det principer som bygger varumärken 
och detta beskriver brandingparadigm. Märkesstrategierna är i konstant utveckling och 
påverkas i större som mindre modenycker över tiden. Vid tillräckligt omfattande 
konsumtionsförändringar äger ett paradigmskifte rum och som då dominerar. 
Konsumtionskulturen är brandingparadigmens störste motspelare, det utmanar och driver till 
en konstant förändring. Förhållandet mellan de båda beskrivs som dialektiskt vilket innebär 
att de definierar och påverkar varandra kontinuerligt. Holt menar att konsumtionskulturer kan 
betraktas som en ideologisk infrastruktur vilket bildar fundamentet för vad och hur 
konsumenten konsumerar. Vidare betraktas detta beteendemönster som en spelplan för 
företagets varumärkesuppbyggande aktiviteter.62  
 
De dominerande principerna övergår till att vara utgångspunkt och vägledning vid byggande 
av varumärke. Dessa principer kan skapa motsättningar och spänningar i den rådande 
konsumtionskulturen. Samspelet och dynamiken beskrivs som ett rollspel där konsumenten 
vårdar sin roll och förhåller sig till de rådande principerna. Inflationen i konsumtionen gör 
konsumenten uppmärksam på sin roll och bidrar till att värdet i varumärken växlar. När 
konsumenten blir så medveten att den genomskådar varumärkesbyggandet uppstår en cynism 
som medvetet avstår från vidare konsumtion.63  Konsumentens varumärkeslojalitet 
representerar en favoriserade attityd mot självaste varumärket som resulterar i en upprepad 
konsumtion. Konsumenten har genom sin konsumering av produkten ingivits kunskap om att 
varumärket tillfredsställer dennes behov, lojaliteten reflekterar ett engagemang genom återköp 
och vidare konsumtion mot varumärket och företaget. Konsumenten är en tillgång för 
företaget då denne kan bidra till att marknadsföra varumärket genom kommunikationen word-
of-mouth, där varumärkets lever vidare genom ett positivt gensvar och rekommendationer.64 
 
Holt anser att det är viktigt att varumärken uppfattas som autentiska, där märken upptäcks av 
grupperingar i samhället som inte innehar en ekonomisk agenda eller koppling till företaget 
bakom varumärket. Holt hävdar att den postmoderna konsumtionskulturen, som lägger vikt 
vid kulturellt innehåll, uppstår distinktionen till varumärket genom konsumenten gör 
varumärket kreativt genom sin personlighet som uttrycker den sociala världen.65 Varumärken 
skapar mening men även länkar som fogar människor samman, gemenskapen utgår från tre 
huvudkomponenter som förutsättning. 
  

� Ett gemensamt medvetande 
� Delade ritualer och traditioner 
� En känsla av moraliskt ansvar gentemot andra gemenskapsmedlemmar  

 
Trots att gemenskapen utmålats som det fundamentala begreppet har konsumtionsforskningen 
istället fokuserat mer på den enskilda konsumenten och inte grupperingen. Den gemensamma 
kopplingen till varumärken behöver inte vara geografiskt bunden, den nya kommunikations 
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möjlighet möjliggör detta med sina virtuella egenskaper. Dagens forskning inom konsumtion 
menar att märkesgemenskapen uppstår i personlig brist på riktig genuin gemenskap. Den 
kommersiella gemenskapen kan ändå vara minst lika autentisk med den riktiga.66 
Grundpelaren för gemenskapen är ändå konsumenternas gemensamma medvetenhet, detta 
speglar förhållandet till varumärket och inte grupperingens vi-känsla. Det innebär att det är 
konsumentens sociala relation till varumärket som är vital och inte dennes relation till 
självaste varumärket. Massan av känslor som skapar gemenskapen kan i sin tur leda till att 
konsumenterna får en ökad maktposition gentemot företaget. 
 
Varumärken utvecklar inte enbart positiva relationer utifrån ett konsumentperspektiv utan 
även inslag av negativa förekommer. Där får det motsatta ställningstagande en framträdande 
roll mot varumärket. Sociologen Adam Arvidsson menar att konsumenten utnyttjas och bidrar 
till märkets värde genom sin kreativa konsumtion. Konsumenten bidrar jämt med 
populärkulturen till skapandet av varumärkets historia.67 Just att varumärken idag besitter 
påtaglig makt har lett en del konsumenter till ett avståndstagande i sin konsumtion och ett 
kraftigt ifrågasättande av de globala märkesföretagen. 
 
Konsumenten uttryck tar form genom funktionella, emotionella och direkt självuttryckande 
fördelar med varumärket. Varumärken bistår konsumenten snabbt genom att identifiera 
produkten och reducerar därmed sökprocessen och omkostnaden i konsumentens 
köpbeslutsprocess.68  Självaste identifikationen minskar kostnader som härrör sökandet 
eftersom den som redan identifierat varumärket har valmöjligheten att välja mellan olika 
produkter under samma varumärke istället för att sortera de olika varumärkena som finns att 
tillgå på marknaden. Dagens konsumenter är mer sofistikerade i sin egen övertygelse över 
deras valmöjligheter. Detta innebär att det inte krävs fler varumärken för att bearbeta alla 
möjligheter och sedan komma till ett beslut. I dagens moderna ekonomi är värdet 
konsumenten erhåller via konsumtionen inte exklusivt skapat genom företaget 
marknadsföring av varumärket.69  Identifikationen bygger på idéen om enlighet och 
långsiktlighet, där identifikationen ligger i det kända och i det som inger konsumenten en 
känsla av trygghet och varaktighet.70 Konsumentens förhållning mot begrepp som status och 
prestige påverkar dennes självbild i det längre perspektivet, begreppens innebörd varierar 
mellan olika geografiska kulturer som värderingskulturer.71 
 

3.6 POSITIONERING SOM DEFINITION 
 

Världens främsta positioneringsstrateger och marknadsförare, Jean-Noel Kapferer och Philip 
Kotler, definierar begreppet positionering som följande. 
 

”Positioning is a necessary concept, first because all choices 
are comparative, and so it makes sense to start off by stating  
the area in which we are strongest; and second becasue in  
marketing, perception is reality.” Jean-Noel Kapferer72 
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“Positioning is the act of designing the company’s offering 
an image to occupy a distinctive place in the target markets  
mind.The endresult of positioning is the successful creation  
of a market focused value proposition, a cognet reason why 
 the target market should buy the product.” Philip Kotler73 
 

Kapferer menar att positionering är en nödvändig konception av den orsaken att alla 
valmöjligheter är utmanande. Att utgå från varumärkets starkaste marknad för att sedan 
bearbeta den kommande då iakttagelseförmågan speglar bilden av verkligheten. Kotlers anser 
vidare att positionering ingår i självaste etableringen av varumärken, detta möjliggör större 
omfattning för en särskiljande placering på marknaden. Enligt Kotler är positionering en 
ytterligare ansträngning i varumärkets strategiska kommunikation. Positionering handlar om 
att inpränta varumärkets fördelar och skillnader i konsumentens sinne och medvetenhet. 
Positioneringens kärna är varumärkets erbjudande, förutom denna följer en vidare 
positioneringsstrategi. Utöver de extensiella fördelarna bör företaget förevisa för det 
potentiella segmentet ytterligare orsaker till konsumtion av varumärket. Den extensiella 
positioneringen kan innebära konkretisering av varumärkets säkerhet, hållbarhet, utrymme 
och utformning.74 Varje positioneringsstrategi innebär individuella organisationskulturer och 
styrsystem. Den specifika positioneringen tar form genom att uttrycka mer konkreta fördelar i 
relation till konsumtionen, allt från bästa kvalitet till mest för pengarna.75  
 

3.6.1 VARUMÄRKESIDENTITET 
 
Varumärkesidentitet kan enklast definieras som de associationerna konsumenterna aspirerar 
på att bygga upp. Identiteten är ett verktyg för att etablera relationer mellan varumärket och 
konsumenten genom att generera förmånsvärde från funktionella och emotionella känslor. 
Den formade identiteten kan beskrivas som en relation, ett kitt och ett löfte mellan företaget 
och konsumenten.76 Varumärkesidentiteten baseras på företagets förståelse för sina 
konsumenter, konkurrenter samt sin verksamma marknad. Identiteten måste reflektera 
varumärkets företagsstrategi och företagets vilja att investera för att uppnå sina löften i 
förhållande till konsumenten.77 Tidigare forskning inom området menar att 
varumärkesidentiteten ligger till grund för all positionering då identiteten representerar 
åtråvärd aspiration och inte nödvändigtvis det varumärket egentligen signalerar. 
Konsumentens bild av varumärket är inte nödvändigtvis spegelbilden av avsändarperspektivet 
företaget förmedlar.78 Varumärkesidentiteten bör fokusera på differentieringen som lämnar 
goda konkurrensfördelar gentemot företaget bakom varumärket.79 Enligt Kotler konsumerar 
konsumenten utifrån ett upplevt värde, värde i pengar och värde i inköp. Därför föreslår han 
att ett varumärke borde positionera utifrån flera specifika fördelar utan att egentligen säga 
något om hur varumärket kommer att bli prissatt.80 
 
Amerikanske forskaren David A. Aaker utgår från ett fyrsidigt förhållande när han beskriver 
varumärkesidentiteten, där förhållandet mellan varumärket och produkten beskrivs omvänt 
genom perspektiv som produkt, person, organisation och symbol.  Där den traditionella 
marknadsföringen hävdar att varumärken är förlängningen av produkten hävdar Aaker 
motsatsen. Han menar att det är produkten som utgör ett av de fyra perspektiven som sedan 
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placerar sig som en beståndsdel till varumärket och därifrån kommunicerar. De associationer 
som varumärket omger sig med skapar varumärkets produktperspektiv och i sin tur 
konsumentens karaktär och egenskaper personlighetsperspektivet. Företagets värderingar, 
samhällsansvar och verksamhet lokalt som globalt handlar det organisatoriska perspektivet 
om. Det symbolistiska perspektivet strävar efter att förstärka och visualisera 
varumärkesidentiteten med betoning på förändringar i urskiljande. Enligt Aaker är det dessa 
beståndsdelar som skapar varumärkesidentiteten som vidgar varumärkets positionering.81 
Kapferer har istället tolkat varumärkesdefinitionen genom en psykdynamisk modell som 
beskriver och kodifierar identiteten. Kapferers synsättet balanseras mellan något statiskt, 
förutsägbart, stabilt och förändligt.  
 
Modellen består av interna och yttre dimensioner där de internaliserade dimensionera speglar 
varumärkets personlighet, kultur och självbild och de yttre externaliseringar av varumärkets 
fysik, relation och reflektion. Självbilden i den psykoanalytiska orienterade identitetsteorin 
uttrycker något om hur konsumenten vill se sig själv som en funktion att välja eller välja bort 
varumärken. Konsumenten signalerar värderingar och ställningstagande genom varumärken.82 
Kapferer menar att varumärkesidentiteten kopplas till uppriktigheten mot det egna jaget. 
Även fast Akkers och Kapferers identitetsteori skiljer sig åt till viss del så finns det några 
gemensamma likheter. Båda knyter de an till meningsskapandet och ett resonemang om hur 
positionering kan formas av intentionerna som återfinns hos företaget, varumärket och 
produkten.83  
 

3.6.2 VÄRDEPOSITIONERING 
 

Marknadsföringens positionering handlar om att placera varumärket längs med 
nationalekonomernas efterfrågekurva för optimalt avkastnings värde. Varje nivå på pris- och 
värdekurvan svarar för ett maximalt ekonomiskt värde enligt konsumenten, den så kallad 
nyttomaximeringen som uppstår i relation till en annan variable. På värdekurvan erhålls fyra 
generellt attraktiva positioner för varumärket med kombination av den prispositionering, 
kvalitet och kvantitet som konsumenten förvärvar.84 
 

� Mer för mer Marknaden erbjuder en extrem premiumprodukt till högt pris, vanligtvis innehar 
varumärket en monopolposition.  

� Mer för samma Motsägelsefull strategi som bygger på att erbjuda något mer för samma pris. Företag 
utmanar exklusiva varumärken som tillhör de extrema lyxsegmenten med liknande löften men till ett 
lägre pris.  

� Samma för mindre Maximering av pengars värde, positionering för budgetalternativ på marknaden. 
Varumärket erbjuder samma kvalitet eller kvantitet av produkten eller tjänsten till konsumenten för ett 
lägre pris.  

� Mindre för mycket mer Positioneringen grundar sig på att renodla behovet och avlägsna allt utöver. 
Strategin använder sig främst av priset som konkurrensmedel och låter kärnan i produkten eller tjänsten 
bestå men nedbringar servicen.  

 
Kotler anser att Mer för mer är en sårbar strategi då den tyvärr öppnar dörren för många 
imitatörer som hävdar samma kvalitet till lägre pris. Lyxvarumärken löper större risker när 
konsumtionen förändras eller ekonomin.85 Kotler menar att varumärken måste skapa den 
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värdepositioneringsstrategin som passar den tilltänkta marknaden då det nästan uteslutande 
alltid är Mindre för mer som misslyckas.86   
 

3.6.3 DEN SPECIFIKA POSITIONERINGEN 
 

Att specifikt positionera sitt varumärke innebär att söka positionering i relation till 
konkurrenter, deras utbud och självaste marknaden.  Den specifika positioneringen försöker 
inte tillfredställa i alla led utan strategiskt nischar och placerar sig där varumärket utmärker 
sig och där konkurrensfördelen är markant. Företaget utvecklar varumärkets kompetens i den 
mån det är möjligt genom attribut, fördelar, tillämpning, konsumenter och konkurrensen.87 
Produktattributen och fördelarna lyfts fram i företagets kommunikationsstrategi som senare 
bär självaste positioneringen. Huvuddelen av kommunikationskanaler för att påverka 
konsumentens medvetenhet vid positionering sker genom direkt reklam, promotion, 
sponsring, PR, via Internet samt genom integrerad marknadskommunikation. Varumärket 
spelar på konsumentens åtråvärda känslor i kommunikationen för att på så sätt nå deras 
medvetenhet och etablera affärsrelationer som bygger på djupa känslor.88 Att positionera med 
hjälp av ingrediensvarumärken kan bidra till att vissa attribut tydliggörs. Produktattribut är 
enkla att kopiera och företag måste vara uppmärksamma på riskerna som kan göra att 
varumärket hamnar i en fälla där konceptet kopieras rakt av.  
 
Att fokusera positioneringen mot tillämpning kan bidra till att varumärket når ut till fler 
segment på marknaden. Att skapa specifika tillämpningsområden placerar varumärket i 
praktiken åt konsumenten. Användarpositioneringen betyder att varumärket knyts till 
konsumenten och som senare speglar dennes värderingar och beteende. Företaget spelar på 
konsumentens önskvärda associationer för att nå nya konsumenter att känna sig motiverade 
och attraherade av varumärket, varumärket ackompanjerar konsumentens livsstil. Genom att 
varumärket fokuserar på sina konkurrenter säger något om det egna konceptet och 
varumärkets storhet, detta innebär en konkurrenspositionering. Genom att kommunicera 
konkurrentens svaghet finns ett en chans till att plocka befintliga marknadsandelar. Den 
konkurrensinriktade positioneringen kan framstå som illustrativ men också beroende av 
varumärkets ständiga jämförelse med sina konkurrenter.89 Där några konsumenter återfinns i 
den grupperingen som sätter stort värde på varumärkets funktionella betydelse och egenskaper 
är det ändå det emotionella värdet och egenskaperna som bidrar till att varumärket särskiljer 
sig från sina konkurrenter.90 
 

3.7 OMVÄRLDSFAKTORER 
 
Varumärken består av företaget och dess konsumenter, tillsammans utgör de tillsammans 
grunden och på vilket allt tänk vilar. Varumärkets yttre ram skapas utifrån ett antal 
omvärldsfaktorer som påverkar bilden i varumärkespusslet och som därmed även kan 
förändra utseendet på motivet. Nya teknologiska revolutioner kan förändra en produkts 
abstrakta som konkreta attribut men inte nödvändigtvis grunden i varumärket. Konsumentens 
behov och önskemål fordrar inte förändras eller ta nya proportioner utan omvärldsfaktorn kan 
förändra eller bara modifiera den redan etablerade bilden.91 Varumärkets strategiska planering 
styrs av kortvariga trender och fenomen, men även av förändringar av en mer varaktig 
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karaktär uppåt en fem till tio år.92 Det finns fyra omvärldsfaktorer som påverkar köpar- och 
säljarperspektivet till ett varumärke på ett mer specifikt vis. 
 
Informationsteknologin har ett bestående inflytande i varumärkets marknadskommunikation, 
den påverkar företaget makt och över sitt varumärke genom att decentralisera informationen 
till konsumenten. En av marknadsföringens gestaltare, Kotler, menar att Internet kommit att 
bli en stor påverkare av global karaktär när det kommer till att bygga varumärken.  Internet 
bör räknas som ännu en kanal för att etablera och skapa mera subtila associationer kring 
varumärket. Utvecklingen av Internet kan innebära problematik för varumärkets själva 
positionering.93 Förändrade organisationsformer påverkar såväl marknadsföring som 
möjligheten att bygga varumärken. Under nittiotalet skapades begreppet den imaginära 
organisationen, vilken organiserar sig runt omkring kärnkompetensen och ledarskapet. 
Resterande kompetens inhämtas från marknaden genom partnerbasen och 
marknadskommunikationen genom kundbasen.94 Globala och regionala trender bygger 
varumärken världen över, men starka regioner följer inte sällan regionala varumärken. Under 
åttiotalet skapades begreppet glokalitet, innebörden att världen både är av global som lokal till 
sin karaktär. Detta medförde att varumärken gick från att vara resultatet av en 
globaliseringstrend till att bejakas utifrån både globala aspekter som den lokala förankringen. 
Utmaningen för företagen ligger i att strategiskt finna förmågan som synkroniserar lokala 
strategier som fungerar såväl nationellt som internationellt. Kostnadseffektivitet genom 
kapitalisering innebär att utvidga varumärken till närliggande produktkategorier men även att 
koppla det externt som internt. Syftet kan vara att skaffa önskvärda associationer som anses 
saknas från en utomstående part, kändare och mer väletablerade varumärken kan då bidra med 
associationer till mindre varumärken på marknaden.95 
 

3.8 TIDIGARE FORSKNING 
 
Forskning inom området branding och varumärken har förekommit i olika led under lång tid. 
I dagens samhälle går det att koppla varumärken till både företag, personligheter och 
produkter. Någon tidigare forskning mot Myrorna som företag eller som varumärke har dock 
inte påträffats. Likväl går det att använda och ta del av samstämd forskning som behandlar 
branding, varumärken och brand management inom varumärkesbranschen anser jag. 
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4. EMPIRI 

Empiriska undersökningar innebär forskningsmässigt att vetenskapliga resultat kan byggas 
på beprövade teorier och hypoteser där teorin representerar en helhet till beteendemässiga 
och sociala som fysiska förhållanden.96 Detta kapitel presenterar Myrornas verksamhet och 
resultatet från den kvalitativa forskningsmetoden som har tillämpats på forskningens 
området.   
 
 

4.1 VERKSAMHETS HISTORIA 
 

yrornas verksamhet tar oss tillbaka till 1899 då den första och riktiga butiken 
öppnades. Konceptet hade tidigare förvärvats av Frälsningsarmén från en 
välgörenhetsförening som tidigare startades av några kvinnor som ägnade sig åt att 

samla in och reparera gamla möbler, kläder och husgeråd. När föreningen då 1899 upphörde 
överlämnade de då sin verksamhet till Frälsningsarmén som sedan dess drivit konceptet.97 De 
senaste tio åren har verksamheten expanderat och flertalet nyöppningar har skett på olika orter 
runt om i Sverige. Även distributionen och sorteringarna har setts över utvecklats i takt med 
den nya expansionen.98 Myrorna ägs av Frälsningsarmén och är en del av deras svenska 
verksamhet, internationellt är Frälsningsarmén verksam i över hundra länder. Signumet att 
verksamheten präglas av ett socialt engagemang för dem som har det svårt i samhället världen 
över.99 Som ägare till en av Sveriges största butikskedja för secondhand, Myrorna, möter 
företaget efterfrågan på mode och accessoarer, hem och inredning, böcker och musik, sport 
och fritid som påbörjar ett andra ägande. Allt som finns till försäljning i butikerna består av 
gåvor från människor och företag runt om i Sverige och som samlas in med hjälp av deras 
tusen insamlingsstationer som finns stationerade runt om i landet.100 Myrornas vinst går till 
olika social åtaganden inom Sverige och verksamheten i sin helhet bereder många 
arbetstillfällen till dem som av olika skäl har svårt att på egen hand finna plats på 
arbetsmarknaden.101 
 
Under sorteringen värderas gåvorna utav kunnig personal som 
sedan prissätter produkterna innan de distribueras ut till 
butikerna.102 Leveranser sker dagligen till butikerna för att 
ständigt hålla ett uppdaterat nyhetsvärde. Myrornas ekonomiska 
resultat för räkenskapsåret 2006 blev 21 534 tkr vilket var en 
ökning med 55 procent mot föregående år och 
butiksförsäljningen ökade med 9,6 procent.103  

 
 

    
      104 
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4.2 INTERVJU 
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Lars Beijer 

 
Ekonomiskt 
Hållbarhet 
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Personliga stilen 
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4.3 LARS BEIJER FÖR MYRORNA 
 

ars Beijer är 61 år och är marknadschef för Myrorna, inom organisationen har han varit 
verksam sedan tio år tillbaka och lika länge på sin nuvarande position. Hans personliga 
association till varumärket Myrorna är att det är en renodlad secondhandbutikskedja 

där konsumenten har möjlighet att konsumera andrahandsprodukter från ett brett utbud. Beijer 
berättar att Myrorna har en hög kännedom och god etableringen i det svenska samhället. En 
marknadsundersökning som genomfördes under 2000 visade att respondenterna hade 49 
procent spontan kännedom där varumärket Myrorna direkt associeras med secondhand och en 
94 procent hjälpkännedom. Myrorna har de senaste åtta åren arbetat från en 
kommunikationsplattform som utgår från begreppet personligare för att skapa en identitet 
kring varumärket. Som konsument kan du hitta unika och personliga varor och produkter som 
inte återfinns någon annan stans och som du som konsumtent inte trodde existerade. Beijer 
berättar att Myrorna gått ifrån prisbilden som tidigare var och fortfarande är starkt förknippad 
med secondhandmarknaden. Numera vill man förmedla att konsumtionen i första hand 
grundar sig på avsikten att konsumera unika och personliga produkter och inte en ren 
ekonomisk fråga. Beijer säger att det inte går att karaktärisera Myrornas urtypiske konsument, 
varumärket är spretigt och går mot flera håll i samhället. Detta utgår från det som Myrorna 
försöker kommunicera via den raritet som varumärket omges av. Det yngre och stilmedvetna 
segmentet konsumerar för att de vill hitta något udda. Det finns ett segment som består av 
pensionärer och invandrare som fortfarande söker produkter som motsvara den lägre 
prisklassen. Varumärkets bredaste segment, oavsett ålder och kön, besöker Myrorna för att de 
söker en kvalitetsprodukt till ett bra pris menar Beijer. 
 
Varumärkets strakaste varugrupp är beklädnad som står för 50 procent av intäkterna följt av 
inredning på 40 procent och böcker på 10 procent. När jag frågar Beijer vilken varugrupp han 
tror har byggt varumärket Myrorna till vad det är idag säger han oavkortat modet, det är där 
secondhand har haft sin framgång och utvecklats. Konkurrens möter Myrorna på två plan, 
dels från dem som skänker men också från andra aktörer och organisationer som är 
verksamma inom insamling. I Stockholmsregionen är främst Stockholms Statsmission en stor 
konkurrent men för övriga regioner är det främst Emaus, Erikshjälpen och Röda Korset. Som 
ett annat led tillfaller bokhandlare och renodlade modebutikskedjor som Hennes & Mauritz, 
Dressman och Kapp Ahl. Stockholmsregionen är Myrornas starkaste marknad som står för 40 
procent av intäkterna. Fördomar förekommer tillstår Beijer men i mindre omfattning än 
tidigare, att secondhand gärna framstår som något att skämmas för eller som andra klass 
konsumtion är tillhör de vanligaste. Idag ser man motpoler i secondhand konsumtionen då 
många ser en status i secondhand och en smartare konsumtion. 
 
Myrorna arbetar mest med dagspress i sin marknadskommunikation och genom 
tidningsmagasin för varumärkesimagen. Dagspressen berör mestadels insamling och 
månadskampanjer. Beijer berättar att Myrorna arbetar till viss del i mindre skal med events 
som modevisningar, framförallt i början när man försökte etablera varumärket Myrorna som 
en modeaktör. Numera är detta inte ett så frekvent inslag och det har gått tre år mellan den 
sista modevisningen och den som genomfördes så sent som i våras på temat Hållbart Mode. 
Beijer menar att de är många konsumenter som får en tillfredsställelse genom att göra en 
insats för samhället och konsumerar därefter. Han tror dock inte att medvetenheten sker i sån 
stor omfattning som man skulle vilja. Med anledning av detta har Myrorna påbörjat en ny 
kampanj där kommunikationsplattformen utgår från medvetenhet istället för personlighet. Är 
du medveten att det är bra för miljön? Är du medveten att det är socialt nyttigt att handla på 
Myrorna? Är du medveten om hög design? Är du medveten om bra bris till hög kvalitet? 

L



 29

Kampanjen har precis dragits igång och Beijer kan i dagsläget inte ge några konkreta 
reaktioner från omgivningen, bara att det mottagits positivt inom den interna organisationen. 
Han menar att Myrorna och deras budskap ligger i tiden och han förhåller sig då till det 
nyanserade sociala ansvarstagandet som på senare tid uppstått. På frågan om Myrorna skapat 
eller mött en efterfråga så säger Beijer att den individualistiska strömningen pågått en längre 
tid och det är där Myrorna mött efterfrågan. Han anser att man som person och konsument är 
utsatt av en mängd stimmer från reklam som många gånger påskyndar processer men om det 
skapar en efterfrågan anser han är mindre tänkbart. Han tror mer att Myrorna har hjälpt till 
med att framhäva begreppet secondhand genom sin nyanserade marknadskommunikation. Det 
yngre segmentet handlar på Myrorna och söker någon form av social grupptillhörighet tror 
Beijer, konsumtionen kan bottna i ett antiflock beteende mot märkeshysterin som Myrorna 
tilltalar genom sitt varumärke. Enligt Beijer går detta att se i regioner som Malmö och 
Skärholmen där den sociala invandrargruppen tilltalas av Myrorna men han poängterar att 
detta inte är något man jobbar med. Beijer spår vidare att det kan skapas ytterligare en social 
grupp, de miljömedvetna som idag befinner sig i skuggan. 
 
Den största strukturomvandlingen som Myrorna genomgått under 2000-talet genom ett 
företagsperspektiv är att olönsamma butiksenheter lagts ner från 37 till dagens 24 och att 
företaget blivit mer kostnadsmedvetna. Sorteringsstationerna har effektiviserats och några 
avvecklats. Beijer berättar att det nya butikskonceptet bygger på användningsområde, att 
exponera varor och bygga upp miljöer. Tidigare stod varugrupperna inom sin kategori var för 
sig vilket numera går att återfinna i sin rätta miljö. Han menar att en man ska ramla över sko 
sortimentet när han befinner sig på modeavdelningen. När Myrorna etablerar nya butiker eller 
söker nya butikslägen är det främst för att ligga där konsumenten befinner sig, på A-lägen i 
centrum och det är inte längre den ekonomiska kostnaden som styr läget. Myrorna har numera 
som mål att gå med vinst redan första året och inte som tidigare då målet var upp till tre år. 
Beijer ger mig ett exempel på Myrornas butik i Västerås som förflyttades från ett avlägset 
område in till centrum och Systembolagets gamla lokaler på Storgatan. Den nya etableringen 
har lett till att kundströmmen tredubblats dagligen och försäljningen tilltagit markant. Han 
menar att Myrornas tidigare butikslägen inte längre är optimala för att nå strömningen. I 
framtiden finns det planer på att etablera sig på liknande platser men mer vill Beijer inte 
avslöja, där varumärket finns i praktiken där skapar och överförs en styrka i varumärket.  
 
Myrornas ekonomiska resultat under 2000-talet har utvecklats i samma takt som 
organisationen, under verksamhetsåret 2007 nådde Myrorna sitt största resultat någonsin som 
landade på tjugo miljoner kronor, Beijer berättar att försäljningen ökar tio till femton procent 
årligen och allt går till Frälsningsarméns sociala arbete. Under 2000-talet blev det större krav 
på den interna organisationen, för några blev kraven för höga vilket ledde till en naturlig 
avgång. Beijer berättar att det ställs mycket större krav på dem som idag rekryteras till 
organisationen. Under de senaste tre åren har cheferna inom Myrorna genomgått en gedigen 
ledarskapsutbildning, sedan dess har man omorganiserat ytterligare en gång och ner delegerat 
ansvar till en idag synes platt organisation. 
 

”Myrorna är ett modehus, en modebild utan secondhand funkar inte” 
 
Myrorna försöker att möta och förhålla sig delvis till trender och cykler men då verksamheten 
helt och hållet styrs av flödet från gåvor kan man inte påverka detta. När man pratar om mode 
anser Beijer att man tar fram trender som speglar vad som är på gång som sen blir ett mode 
hos konsumtenten. Alla Myrornas kunder är inte intresserade av mode, de söker en 
personligare stil, här försöker man att möta båda infallsvinklarna i varumärket berättar Beijer. 
I butiken exponeras aktuella färgpaletter för att visa att Myrorna är med när det gäller mode. 
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Stil och mode är inte samma sak men båda begreppen går att återfinna i företagets butiker. 
Enligt Beijer är Myrorna duktiga på att visa och exponera sig själva genom sina butiker, 
arbetet i butik bygger idag på display i mycket större omfattningen än tidigare. Under 2000-
talet rekryterades Anna Hammarsten till Myrorna med uppdraget att utbilda personal och leda 
den modemedvetna utvecklingen. Butikspersonalen är idag mycket bättre på mode och 
trender och intresset för att arbete hos Myrorna har ökat säger han. Beijer säger att Myrorna 
har god kolla på trenderna inom den närmsta framtiden, detta genom olika rapporteringar. När 
jag frågar om det sker en medveten sortering på insamlingsstationerna säger han att så inte är 
fallet, är gåvan i gott skick så går den till försäljning. Genom tv-program som Antikrundan så 
har konsumenten blivit mer medveten om värdet i produkten i mycket större omfattning, 
insikten om värdet påverkar Myrornas insamling. 
 
Enligt Beijer möter Myrorna idag begreppet Lovemarks på ett mindre funktionellt och mer 
emotionellt sätt att känna för varumärket. Man ska gilla varumärket för att man får en 
personlig tillfredsställelse säger han. Dels att konsumtionen i sig lämnar en tillfredsställelse 
men också att konsumtenten är medveten om betydelsen av sitt handlande, innebörden av det 
dubbla budskapet. En extern faktor som den massmedialuppmärksamheten har öppnat upp för 
secondhand och tagit fram det i ljuset. När jag frågar om utvecklingen av Myrornas hemsida 
säger han att det tidigare inte funnits tid eller resurser men att detta nu ska ändras, mer detaljer 
vill Beijer inte förtälja. Framtiden ser ljus ut för den marknad som Myrorna verkar på, 
människan kommer att bli mer medveten och behovet på secondhand kommer att öka. I 
framtiden kommer det företagsmässiga fokusen fortsätta ligga i kommuniceringen av 
varumärkets värde som även kan genomsyra konsumtenten, både på ett internt som ett externt 
plan. Beijer tror inte att detta blir en utmaning av någon större karaktär då detta ligger i tiden 
säger han. Ett hot som han ändå spår är tillväxten och utvecklingen hos Internetbaserade 
företag som Tradera och Blocket. Detta kan medföra att insamlingen vid Myrornas 
insamlingscentraler avtar då konsumenten väljer att sälja det som annars skulle ha givits bort. 
 

”The media is the message” 
 

4.4 ANNA HAMMARSTEN FÖR MYRORNA 
 

nna Hammarsten är 43 år och utbildad designer och modist hos Fashion Institute of 
Technology i New York. Hon har tidigare arbetat som assistent åt bland annat 
Emanuel Ungaro och är sedan 2000 mode och kvalitetsansvarig hos Myrorna. 

Hammarsten anser att varumärket Myrorna är ett bekant och inarbetat varumärke hos den 
större massan. Det är ett varumärke som står lite ensamma på secondhandmarknaden och ett 
uppstickande varumärke på den svenska modemarknaden. Sina egna associationer till 
varumärket Myrorna är produktsortimentets unika och personliga karaktär och att 
konsumenten blir sin egen designer hos Myrorna. I butikerna går det alltid hitta moderiktiga 
produkter, som konsument hittar du det dagsaktuella modet som kan dröja hos massan 
butikskedjor som måste producera sina produkter först. Hammarsten poängterar dock att 
Myrorna inte kan råda över gåvoflödet i någon utsträckning. Hon säger att Myrorna är stället 
att besöka om man är intresserad av mode, det finns inget bättre ställe som erbjuder en salig 
blandning som vår. Hennes egna guldkorn som hon hittat hos Myrorna genom åren är en 
Chanel jacka och en klänning från Pucci, arbete med att få in designer labels är svårt då det 
mesta säljs i olika sammanhang på Internet som en privat verksamhet. När Hammarsten 
rekryterades till Myrorna var det för att röra om i grytan berättar hon, i detta skede började 
Myrorna att fokusera mer på mode och kvalitén i produkterna. Hennes roll har vuxit under 
tiden hos Myrorna i och med hennes kompetens och utbildning. Hon berättar att man då 
började se över och ta till vara på det aktuella modet men likaså speciella skräddarsydda 
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plagg, basplagg som var rena och hela, ungdomsplagg och vintage från 70-talet vilket fick 
försäljningen att skjuta i höjden.   
 
Hammarsten tror att upplevelsen tar sig olika hos Myrornas konsumenter, upplevelsegraden 
skiljer sig sedan åt i butikerna, då några är helt nya och andra nyöppnade. För hennes själv är 
ett besök hos Myrorna omgivet av nostalgi, som konsument bjuds du på en resa tiden. En 
upptäcktsfärd där du möter saker du inte visste fanns och andra produkter från en tidigare 
epok eller livsstadium. Konsumtentens mervärde hos ett varumärke som Myrorna 
karaktäriseras av både ett socialt värde och en miljönytta eftersom organisationens pengar går 
oavkortat till social hjälp. Hammarsten tror inte att konsumenten är tillräckligt medveten i sin 
konsumtion eller har det i bakhuvudet vid ett besöka i någon av Myrornas butiker. Denna 
medvetenhet har blivit större hos det yngre segmentet av varumärkets kundgrupp. Myrornas 
modevisningar har en stor påverkan på varumärket och på konsumtenterna. Hammarsten 
säger att dessa är viktiga och som genererar mycket medial press. Myrornas sista visning som 
ägde rum i april 2008 var den första som flertalet av Sveriges modebloggare närvarde på, 
dessa personer hade fått sin inbjudan via PR-byrån Pretto. Efteråt fick Myrorna en hel del 
massamedial uppmärksamhet via dessa personligheters egna bloggar. Genom bloggarna når 
man också ut med varumärket till den stora massa som inte var där. När jag frågar om man i 
framtiden inför sådana events kommer ha dessa modebloggare i åtanke är svaret självfallet. 
Genom diverse inbjudningar till modevisningar och trendseminarium och ett nära samarbete 
med Moderådet och Svensk Handel vet Hammarsten vilka trenderna kommer att bli vilket 
rapporteras vidare till sorteringsstationerna. Hon betonar dock att Myrorna inte slaviskt följer 
trenderna ute i samhället utan överlåter detta helt och hållet till de stora butikskedjorna. 
Myrorna tar upp trender som färger och former i sina butiker och det är där man kan styra 
sorteringarna. Hon anser att Myrorna motsvara det budskapet imagebilderna förmedlar men 
att det finns några hinder som kan skilja butikerna åt eftersom personalen rekryteras från ett 
samhällsansvar och att nyöppnade butiker har ett modernt butikskoncept.  
 
Beijer och Hammarsten har arbetat enormt intensivt på Myrornas marknadsföring, man har 
anlitat världskända modefotografer till sina imagebilder som medvetet förlagts i stora 
modemagasin. Hon berättar att varumärket får mycket gratis uppmärksamhet från stora och 
etablerade modebloggare och annan massmedial observans, att stylister från modemagasinen 
lånat mycket material till sina egna modereportage i tidningarna. Hammarsten spår en ljus 
framtid för Myrorna och branschen, för en tid sedan spådde man att kulmen för vintage och 
secondhand var nådd men med den nya medvetenheten för miljön har branschen införlivats 
nytt liv. Hon berättar att Myrorna är ett varumärke som har funnits i över hundra, att 
konsumenten följer med och att detta gynnar samhället, att konsumtenten är ute efter unika 
föremål som personifierar. Hon konstaterar att Myrorna är ett modehus att räkna med och att 
konsumenten blivit mer medveten i sitt handlande i den utsträckning som Myrorna önskar.  
 

4.5 STEFAN NILSSON FÖR TRENDGRUPPEN 
 

tefan Nilsson är grundaren till företaget Trendgruppen som erbjuda sina kunder allt från 
trendanalyser och rapporter till produktlanseringar och pressvisningar.  Nilsson har 
tidigare arbetat som marknadschef för Svensk Form, han har varit trendspanare hos 

Radio Stockholm och för tv-program som Fab 5 och Top Dog. Idag har han återkommande 
uppdrag som design- och trendanalytiker för TV4 Nyhetsmorgon och SR Metropol. Nilsson 
anser att Myrorna är ett starkt och etablerat varumärke i det svenska samhället, det är ett 
varumärke som definierar begreppet vintage och secondhand vilket gör att majoriteten vet vad 
man menar vid endast benämningen av Myrorna. Varumärket har en hög 
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varumärkeskännedom men kan uppfattas som det är spretigt, platt och väldigt oöverraskande. 
Trots deras försök genom modevisningar och annan medial uppmärksamhet saknar Nilsson 
ändå stringens, det finns ingen återkommande strategi och han är förvånad över att de väljer 
att lägga sig på A-lägen. 

”Det är ett svårt koncept som bygger på människors idealitet.” 
 
Nilsson anser inte att konsumtion av secondhand har upplevts som något fult eller 
oacceptabelt, han handlar själv i mindre omfattning secondhand och då främst hushållsartiklar 
och möbler. Män är inte like beroende av att byta sin garderob mellan säsongerna vilket 
medför att utbudet i beklädnad inte är lika omfattande som kvinnornas och inte lika intressant 
menar han. Företag måste anpassa sitt varumärke efter det utbud som finns, Nilsson anser att 
Myrorna inte matchar sitt varumärke utifrån sitt utbud. Det finns ett glapp mellan varumärkets 
upplevelse och vad som faktiskt existerar i butik. Varumärket är inte ett modehus då de inte 
leverera längre än till annonsen. Många är det som vill konsumera varumärket Myrorna men 
det finns för få intressanta modeprodukter att tillgå i praktiken. Alla vill göra fynd, vi lever 
ändå i ett konsumtionssamhälle, men fynden måste finnas där för att jag ska återkomma 
konstaterar han. Alla vill likna Myrornas annonser i modemagasinen som utgår från en hög 
modegrad men dessa produkter går inte att återfinna i butik.  
 
Ett annat problem som Nilsson anser är av vikt är att det inte finns kompetent personal i 
butikerna som tillhandahålla hjälp i form av styling. Personalen är ofta i övre medelåldern 
som inte kan bistå kunden med hjälp för att återlikna det annonserna kommunicerar. Om man 
positionerar sig som en modebutik är detta ett stort hinder. Upplevelsen i butiken är en helt 
annan upplevelse än de som kommuniceras i annonserna.  Kommunikation till konsument 
utgår från en hög modegrad men självaste upplevelsegraden är olycklig. Butiksinredningen 
med exempelvis lysrörslampor i taket och mindre attraktiva provrum går inte hand i hand med 
det den upplevelsen annonsen och media förmedlar. Varför lägger man ner kopiösa summor 
på imagebilderna men inte på inredningen frågar Nilsson sig. Även exponeringen av 
produkterna går att ifrågasätta, Myrorna borde utnyttja och ta tillvara på tillgången av 
modeprodukter bättre och leka med styling på samma sätt som varumärket gör i sina 
imagebilder.  
 

”Alla vill göra fynd, vi lever ändå i ett konsumtionssamhälle.”  
 
Nilsson tror att konsumenten ser ett mervärde hos Myrorna i ett behov av att personifierar sig 
själv. Idag personifierar människan sig själv genom allt från mobiltelefoner till 
anteckningsblock. Enligt Nilsson finns det utrymme för personifieringen, svenska Hennes & 
Mauritz har etablerat sig som Myrornas konkurrent och som har samma ställning på 
marknaden där konsumenten kompletterar sina dyra jeans av märket ACNE med en billigare 
och personligare produkt. De starka beståndsdelarna i varumärket Myrorna är sortimentet med 
det stora omfånget av produktkategorier. Nilsson ser stora möjligheter för ett varumärke som 
Myrorna som enligt honom verkar inom ett segment där relativt lite har genomförts och 
mycket står ogjort. Myrorna besitter en stark position med många möjligheter att utforska 
med utgångspunkt i varumärkets samhällsansvar och idealism. Dock anser han att Myrorna i 
framtiden bör förtydliga sig själva och sitt budskap. Förtydliga vad en välgörenhetsbutik är 
samt utbilda personal och rekrytera nytt. Man ska vara en undergroundrörelse, man ska vara 
radikal och man ska vara aggressiv säger Nilsson. Myrorna behöver inte bearbeta 
opinionsbildare inom modesegmentet som Aftonbladets Sofi Fahrman eller Expressens 
Cecilia B Jonsson som kör mainstream och säkra kort. Myrorna ska inte positionera sig i 
mittfåran och butiksetableringarna borde etablera sig där undergroundrörelser finns snarare än 
i kommersiella A-lägen, i Stockholm tänker sig Nilsson exempelvis stadsdelen Södermalm.  
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Myrorna skulle vinna på att förbättra butikerna genom estetiken och eventuellt i ett led 
minska de till antalet, utbilda och rekrytera kompetent och rätt personal. Detta är enligt 
Nilsson enda sättet för Myrorna att överleva om de vill ha ett starkt varumärke. 

 
”Enda sättet för Myrorna att överleva om man vill ha  
ett starkt varumärke.” 

 
När jag frågar Nilsson om framtiden berättar han att vi går in i en stark antikonsumtions trend 
som är ett resultat på en lång tid då vi umgåtts socialt kring konsumtion. Mycket av detta 
återfinns i USA och det är där många av trenderna hämtas som Buy-Nothing Day. Ännu en 
rörelse som fått grogrund är rörelsen Slow-Fashion som motarbetar den ständiga och 
snabbaste trendförändringarna som äger rum inom modebranschen. Slow-Fashion går emot 
konsumtion med kort hållbarhet och menar att mode ska hålla för ögat samt genom sitt 
material, det vill säga genom både estetiken och tillverkningen. Detta kan i ett perspektiv 
gynna ett varumärke som Myrorna menar Nilsson då varumärket står för en Slow-Fashion 
verksamhet genom långlivade plagg och produkter. Aldrig tidigare har Myrorna haft så bra 
förutsättningar som idag, hans spår att detta kommer bli stort på massmarknaden inom tre år.  
 
Myrorna är inte duktiga på att följa upp trenderna i butiken, och definitivt inte på herrsidan. 
När Myrorna gör en satsning på dyrare märkesplagg är dessa Diesel som enligt Nilsson inte 
uppfattas som designer labels, med andra ord och med dagens mått mätt inte anses som ett 
märke i den exklusiva bemärkelsen. Myrorna har ett unikt helhetskoncept som skiljer dem 
från närliggande konkurrenter som Hennes & Mauritz. Myrornas varumärke uppfattas som 
gott genom hela kedjan. Allt från insamling till hur den ekonomiska avkastningen disponeras. 
Är det någon som kan hantera detta på ett utomordentligt vis är det Myrorna säger han. 
Nilsson tror inte att konsumentens konsumtion bottnar i ett medvetet samhällsansvar och ett 
aktivt val. Han berättar om en konferens han nyligen medverkade på med varumärken som 
Filippa K och Odd Molly som konstaterade att dagens konsumenter aldrig frågar efter 
ekologiska kollektioner. Detta är en mediadriven kampanj, prove me wrong säger Nilsson. 
Avslutningsvis säger han att konsumenten alltid kommer att falla för begreppet Köp tre betala 
för två.  

 
”Vi är subkulturernas butikskedja. Då kan man inte  
placera sig på A-lägen och plocka färger. Var där subkulturen är då” 
 

 

4.6 HÅKAN LAGERGREN 
 

åkan Lagergren är 57 år och har en trettiofemårig erfarenhet som konsult i frågor som 
rör organisationsidentitet och varumärkesutveckling. Lagergren är både föreläsare 
och författare och hans bok Varumärkens inre värden som kom ut 1998 fick 

utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok. I boken skriver Lagergren att dagens varumärken 
konkurrerar på nya grunder. Skillnaden tio år senare är att varumärken fått en allt betydande 
roll, under arbetet med boken och nittiotalets andra hälft var begrepp som varumärken inte i 
fokus. Idag är begreppet illa behandlat anser Lagergren, varumärkesutveckling ligger i tiden 
och det är trendigt och det associeras lättvindligt med reklam. Genom hans trettiofemåriga 
erfarenhet av varumärken satsar dagens företag och organisationer allt för mycket resurser på 
kortsiktiga kampanjer och lösningar, det långsiktiga perspektivet saknas då det ekonomiska 
resultatet styr. Detta påverkar hållbarheten i varumärket, det blir satsning på ytan men inte på 
den strategiska hållbarheten. Detta urholkar varumärken vilket annars knyter samman till 
förtroende och tillit, enligt Lagergren är det här dagens varumärken befinner sig.  
 

H 
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Myrorna är ett starkt och etablerat varumärke i det svenska samhället, det är också ett 
varumärke som växer sig starkare i och med den ökade konsumtionstrenden. Enligt Lagergren 
bygger Myrornas verksamhet på en sund inställning till skillnad mot motsvarigheten i 
England som visat sig inte alltid vara en ärlig verksamhet genomgående i kedjan. Myrorna är 
verksamma på en definitiv marknad, och om företaget fortsätter i den samhällsenliga andan 
och kommunicerar detta spår Lagergren en ljus framtid för Myrorna. Genom den förmedlade 
tydligheten uppstår budskapet och endast där uppstår det hållbara i varumärket. Lagergren är 
av den uppfattningen att Myrorna måste positionera sig utifrån sitt samhällsansvar och inte 
genom sin produkt. För Myrorna är samhällsansvaret det övergripande och grundläggande i 
varumärket, detta måste formuleras i kommunikationen och komma ur ett äkta engagemang. 
Om positioneringen ska ske genom produkten ska detta lyftas fram genom kvalitén och 
definitionen. Myrorna bör fortsätta den teatraliska skyltningen vilket är varumärkets definition 
av en unik idé.  
 
Lagergren är av den åsikten att företag måste börja med att utveckla individerna bakom 
varumärket innan det går att börja med den externa varumärkesutvecklingen. 
Varumärkesidentiteten måste bygga på tillit för att skapa tillväxt. Innan det går att applicera 
en identitet på något annat måste man förstå värdet i sig själv och betydelsen av sin egen roll. 
Lagergren menar att med trygghet följer identiteten, det gäller att bli en lagspelare mot 
gemensamma mål. Han delar Thomas Gads resonemang om att varumärken bygger på en 
relation likt den mänskliga vänskapen. Det bygger på estetiken i varumärket och de subtila 
egenskaperna. Företaget måste skapa en kortfattad story för konsumenten att identifiera med, 
där uppstår personlighet som konsumenten knyter an till och varumärket blir en god vän. 
Varumärket går att liknas med en familjemedlem, litar konsumenten på relationen uppstår i 
förlängningen en vidare konsumtion. Varumärket måste framför allt bestå av en humanistisk 
sida, ett ansvarstagande i offentligheten.  
 
Lagergren spår att konsumenten i framtiden kommer att överväga sin konsumtion genom 
symboliken mellan rätt och fel. Han säger att vi alla är hopplösa förlorare och vi inte kan 
undgå varumärken, bra göra medvetna val. Varumärken kan endast existera i målgruppens 
medvetande, finns det där ska den strategiska verksamheten utgå därifrån. Lagergren tror inte 
att alla företag är införstådda med innebörden med positionering. Idag är det nischade 
communities som är aktuella, konsumenten är den starka individen, ska varumärken hitta 
nischen eller finner den varumärket?  Marknadsföringen lockar till fållan då positioneringen 
nått medvetenheten i hjärnan, detta är en ständig process. Lagergren anser att det idag råder 
något som kan liknas med ett kaos på marknaden, alla tävlar om konsumentens medvetenhet. 
Människans glädje och tillfredsställelse utgår inte från mängden, Lagergren tror inte att 
konsumenten alltid kommer att falla för begreppet Ta tre betala för två då dagens 
konsumenter börjar inta en nyanserad ställning till sin konsumtion i en allt större grad. Alla 
har vi valmöjligheten, ingen annan kan bestämma vad som gör oss tillfreds och det är här 
företaget får möta produkten och konsumenten. Myrorna kommer klara sig väl, om de 
fortsätter på den inslagna vägen.  
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5. ANALYS 
Det avslutande kapitlet knyter samman studiens syfte och problemformulering, tillämpad 
metod, teoretiska teser mot den empiriska forskningen som analyseras och diskuteras. 

 
tudiens analyskapitel är uppdelat i olika delar för att belysa varumärket Myrorna ur 
olika perspektiv som beskriver studien och forskningens helhet.  
 

5.1 VÄRDESKAPANDE 
 
Enligt studiens empiriska undersökning är samtliga respondenter överens om varumärket 
Myrornas position i det svenska samhället, det är ett välkänt varumärke och ett varumärke 
som definierar vintage och secondhand som en av respondenterna uttryckte det. Myrorna 
infriar American Marketing Associations definition av vad ett varumärke är då den empiriska 
undersökningen tyder på att varumärket på ett utmärkande sätt differentierat sin produkt på 
marknaden och hos konsumenten.  
 

5.2 VARUMÄRKESIDENTITET 
 
Under 2000-talet kom identifikationen att få ett stort grepp om konsumenten, precis som 
respondenterna påpekar i sina intervjuer så har denna konsumtionsfaktor varit avgörande för 
varumärket Myrorna och dess framgång. När Gad beskriver att 2000-talets identifikation för 
många varumärken härrör från ett socialt förknippande så är jag benägen att hålla med.105 För 
varumärket Myrorna har detta karaktäriserats av en konsumtion som Nilsson beskriver som ett 
socialiserande, människan har under 2000-talet umgåtts kring konsumtion och shopping och 
därifrån integrerat med andra och sig själv. Rent nationalekonomiskt har Myrornas utbud mött 
två konsumtionsströmmar under 2000-talet, dels de som medvetet avstått från 
konsumtionsutvecklingen och dels de som följt strömmingarna och förhållit sig trendmässiga 
och stilmedvetna.  
 
Helheten som 4D-Branding beskriver för varumärket Myrorna var tämligen samstämd hos de 
utvalda respondenterna. Konsumtionsströmningen till varumärket Myrorna spretar åt olika 
håll, varumärkesmodellen 4D-Branding är komplex då den i förhållande till många andra 
varumärken inom samma bransch och på samma marknad utgör en differentiering mellan 
konsumenterna i mycket större omfattning.  Jag bedömer att det funktionella värdet i 
varumärket utgår från konsumentens benägenhet till att framhäva sig själv där lägger jag inte 
någon substans i konsumentens värderingar. Den sociala aspekten är tillhörigheten som 
vänder sig till ett lyxigare segment eller undergroundrörelsens olika skepnader. Det mentala 
fundamentet profilerar konsumentens grad av medvetenhet, kategorin är underförstådd hos ett 
större segment av varumärkets konsumenter och inte en laddad faktor anser jag. Den mindre 
massan konsumenter som tillhör segmentet med stora ambitioner och ett framträdande socialt 
ansvarstagande bildar den andliga beståndsdelen i varumärket, ett begrepp som i mindre 
utsträckning integrerar med det mentala fundamentet. 
 
I intervjun med Lagergren säger han att varumärken uppstår där den förmedlade tydligheten 
från företaget övergår till ett budskap hos konsumenten. Varumärket Myrorna har med 

                                                
105 Lagergren. Håkan, 2002, s. 59-60 
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strategiska och företagsekonomiska åtgärder etablerat varumärket och skapat ett mervärde hos 
konsumenten i verksamheten. Lanseringen av begrepp som vintage och secondhand har 
Myrorna bringat fram i ljuset och påfallande gånger visat möjligheterna och distinktionen i 
varumärket anser jag. Lagergren är av den åsikten att Myrorna bör positionera sig utifrån sina 
värderingar och inte genom sin produkt då det är den övergripande beståndsdelen i självaste 
varumärket. Enligt intervjun med Beijer är detta precis vad Myrorna försöker med idag 
genom den nya kampanjen Är du medveten?  
 
Lagergren berättar under intervjun att varumärkesidentiteten hämtas från tillit och tillväxt och 
att varumärken till stor del bygger på estetik och subtila känslor. Efter att studerat varumärket 
intensivt under forskningsperioden är bilden den att varumärkets värde uppstått mellan 
populärkulturens erkännande och samhällets godkännande av personifieringen. Där kulturen 
har tillgivits ett större utrymme och en bredare förståelse och där varje individs egen 
personifiering en självklarhet och inte ett mänskligt undantag. Arvidsson menar att 
varumärken även utvecklar negativa relationer, som ett motsatt inslag och ställningstagande 
får det en framträdande roll i varumärket. Hos Myrorna anser jag att denna symbios tydligt 
går att urskilja då varumärkets målgrupp som delar sig skapar ett mervärde genom sin 
kreativa konsumtion. Detta är kontrasten till varumärkets andra sida där konsumtionen gynnar 
dagen konsumtionsutveckling.  
 
Holt anser att det är av stor vikt att varumärken upplevs som autentiska och äkta, att 
varumärken upptäcks av olika grupperingar i samhället som inte innehar den ekonomiska 
agendan eller kopplingen till företaget bakom varumärket.106 För Myrorna är denna 
betydelsefulla återgång varumärkets styrka och differentiering, Beijer berättar att drivkraften 
härrör från samhällets olika grupperingar som sökt sig till varumärket de senaste tio åren. En 
spridning som nått både djupare och bredare i grupperingarnas segment. Varumärket 
identifierar antingen konsumtionstrenden eller värderingar, utifrån detta har Myrorna två 
utgångspunkter som tillsammans måste harmonera och mötas över sina gränser för en lyckad 
identitet anser jag. Med varumärkesutvecklingen och vad framtiden har att möta bör Myrorna 
omarbeta stringensen och om möjligt utgå från endera av utgångspunkterna. Det nya värdet 
som uppstod i varumärket Myrorna i början på 2000-talet har på senare tid fått nytt mervärde i 
och med samhällets tilltagande miljömedvetenhet. När denna övergångsperiod har nått 
kulmen bör varumärket Myrorna ha valt varumärkesidentitet då jag inte tror att det går att 
vara kommersiellt gångbara med en medvetenhet för undergroundrörelsen.  
 
De omvärldsfaktorer som jag bedömer har haft en stor inverkan och betydelse på varumärket 
Myrorna är informationsteknologin samt inflationen i globala som lokala trender. Dessa två 
faktorer har förändrat och påverkat det abstrakta värdet i varumärket Myrorna. Från de 
globala och lokala trenderna var efterfrågan på en personlig identifikation genomgående ute i 
världen som på den svenska marknaden i början på 2000-talet. När denna efterfrågan även 
blev omfattande hos den svenska konsumenten var varumärket Myrorna redan en etablerad 
aktör som motsvarade och mötte ett behov. Genomslagskraften och den ständiga utvecklingen 
av Internet har bistått varumärket Myrorna med frikostig information, branschen och media 
har spritt varumärkets budskap på ett effektivt och snabbt sätt än vad som tidigare har varit 
möjligt för varumärken och företag i största allmänhet. Precis som Kotler menar att Internet 
bygger, skapar och påverkar varumärken oavsett benägenheten från organisationen.  
 
Det stora glappet som Nilsson ser i varumärket Myrorna är att verksamheten inte levererar 
längre än till annonsen, vare sig butiker eller produktsortiment är av samma höga modegrad 
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som annonserna i modemagasinen. Hammarsten påpekar samma brister som Nilsson gör i 
varumärket Myrorna, att man inte riktigt möter konsumentens förväntade upplevelse utifrån 
imagebilderna genom sina butiker. Glappet ligger mellan varumärkets upplevelse och vad 
som finns att tillgå. Jag måste ändå ta Nilssons tankar i beaktande då han i sitt arbete tämligen 
besitter en annan kunskap och erfarenhet av varumärket, jag menar att konsumenten inte 
uppfattar varumärket på exakt samma sätt och i samma utsträckning. Dock är jag benägen att 
hålla med om de brister Nilsson påpekar efter privata besök i Myrornas butiker i Uppsala, 
Västerås och Sundsvall. För att kritiskt granska varumärket är butikspersonalen åldrad och 
inte kapabla att förmedla annonsen vidare till konsumenten och dennes personifiering. Ett 
problem som jag ser i varumärket Myrorna i framtiden är problematiken i profileringen som 
modehus med samhällsansvar. Precis som Hammarsten påpekar finns det en viss problematik 
med att personalen i butiken rekryteras från ett samhällsenligt ansvar och inte utifrån 
erfarenhet.  
 

5.3 POSITIONERING 
 
För ett årtionde sedan började upprustningen av varumärket Myrorna enligt Hammarsten, det 
var i ett skede som organisationen beslöt sig ta tillvara på sitt varumärke och möta den 
kommersiella efterfrågan som uppstått. Myrorna har alltid varit en nischad verksamhet som 
nu var på väg att kommersialiseras för en bredare marknad. Genom strategiska åtgärder 
började varumärket annonsera i modemagasin som tidigare flankerats av större identifierade 
modeaktörer, varumärket tillstod modevisningar som då uppfattades som ett nyanserat 
koncept av branschen. Bilden av Myrorna då var att det var ett innovativt och spännande 
varumärke betraktar jag det som.  
 
I intervjun med Nilsson berättar han att han saknar en återkommande varumärkesstrategi för 
Myrorna. När Hammarsten och Beijer idag tio år senare betonar vikten av modevisningar för 
varumärket Myrorna frågar jag mig varför dessa inte förekommit mer ofta och liksom Nilsson 
söker en återkommande profilering. Genom varumärkets unika och personliga produkt var 
differentieringen inte ett hinder på den kommersiella marknaden utan ett flaggskepp för 
konsumenten som organisationen. Konsumtionen utgick inte enbart likt konkurrenternas utan 
det fanns, om inte så tydlig hos konsumenten, en social kärna vilket många andra saknade. 
Idag är denna fördel att se som en extensiell tillgång gentemot många andra varumärken som 
försöker bemästra den nya medvetenheten. På den nationalekonomiska kurvan började 
Myrorna att positionera sig själva utifrån koncepten samma för mindre och mindre för mycket 
mer. Myrorna möter både en kommersiell- som en exceptionell efterfrågan, där båda 
begreppen kan ta sig uttryck beroende på vilken konsumentgrupp man utgår ifrån. Där 
konsumentens värde i varumärket förhåller sig mindre för mycket mer, där priset i produkten 
inte inverkar på konsumentens mervärde i konsumtionen, där det unika och personliga intar 
den fundamentala ställningen. Andra konsumenter återspeglar de globala som lokala 
trenderna genom kategorin samma för mindre, där det unika och personliga intar en 
värdeladdad men mer kommersiell gångbar investering.  
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6. SLUTSATS 
 Här sammanfattar forskaren sina egna åsikter och slutsatser utifrån studiens syfte och de tre 
problemformuleringarna. 
 

studiens avslutande kapitel diskuterar jag min studie mot min problemformulering, jag 
lyfter fram viktiga ståndpunkter för varumärket Myrorna och pekar på strategiska 
nödvändigheter för framtiden. 

 

6.1 VARUMÄRKESUTVECKLING FÖR MYRORNA 
 
Lagergren skriver att förutsättningarna för varumärken består av åtta beståndsdelar, efter att 
ha granskat varumärkesteorier och applicerat dessa på Myrorna är min analys av varumärket 
som följande.  
 

� Varumärke Varumärket är väl etablerat i konsumtenten som i samhällets medvetenhet. 
� Identitet Skapad utifrån konsumentens förmåga till personifiering vilket skapat en relation gentemot 

varumärket vilket härrör från en exklusivitet i unika och personliga produkter.  
� Profil Hämtad från samhällsansvar och miljömedvetenhet. Befäst begreppet vintage och secondhand. 
� Affärsidé Som kund hittar du det du inte visste att du letade efter och det du inte trodde fanns. 
� Image  En dubbeltydig  varumärkesimage som spelar mot det kommersiella som den sociala 

medvetenheten.  
� Positionering Varumärket har etablerat sig på den svenska modemarknaden och i branschen.  
� Kommunikationsstrategi Genom väldefinierade bilder med hög modegrad.   
� Corporate Communications Kampanjer som Är du medveten? 

 
Myrorna ter sig som ett mer komplext varumärke och konsumtionsobjekt än sina 
konkurrenter, under de genomförda intervjuerna fördes diskussionen huruvida 
konsumtionsströmmarna var ett resultat på den nya konsumtionstrenden eller på ett 
avståndstagande från den. Det övervägande svaret var att varumärket Myrorna bestod av en 
symbios av båda beteendena, för att rättvist svara på den tesen bör en grundligare kvantitativ 
undersökning genomföras. Min egen åsikt är att varumärkets utvecklande och identifierande 
det sista årtiondet beror på konsumentens strävan efter personifiering och benägenheten att 
framhäva sig själv än ett avståndstagande från den nya konsumtionen.  
 
Detta kan ta sig uttryck via hela varumärkets produktgrupper men främst hos produktgruppen 
mode som enligt Beijer själv har varit avgörande för den senare tidens framgång. Varumärket 
Myrorna har haft en preciserad affärsidé sedan etableringen men profileringen av varumärket, 
organisationen och marknaden har det senaste årtiondet inneburit stora omstruktureringar och 
värdeskapande åtgärder. På modemarknaden har varumärket varit en uppstickare men numera 
en konkurrent att förutse. Varumärkets helhet bör utgå från modellens sociala begrepp, där 
konsumentens relation till sig själv och andra, personlighet och åsikter ligger till grunden till 
handlingens beskaffenhet. 
 
Jag anser att Myrorna bör ta ställning till hur varumärket ska etableras och uppfattas i 
medvetenheten hos konsumenten som i samhället, vill man klassas som ett premium brand 
med varumärken som Hennes & Mauritz krävs det en skarp och tvär vänding i allt som rör 
varumärkets estetik. Till synes drar varumärket i två riktningar anser jag då man först vill 
uppfattas som ett varumärke hos den stora massan men genom imagebilder förmedlar en 
annan känsla och benägenhet som har verkan att falla mot det mindre segmentet. 

I 



 39

 
6.2 VARUMÄRKESIDENTITET FÖR MYRORNA 

 
Jag tror att det hos varumärket Myrorna går som konsumtent att relatera till den kortfattade 
storyn som Lagergren berättar är viktig för identifikationen. Myrornas hundraåriga 
verksamhet med samhällsansvar och miljövärderingar är ett ovanligt inslag hos mängden 
varumärken och ett självklart val för likasinnade konsumenter. Men som den empiriska 
studien visat är det inte någon av respondenterna som tror att huvuddelen av 
konsumtionsströmmen handlar utifrån dessa grunder i den omfattning Myrorna så gärna 
önskar. Samhället i stort håller på att omvandla sin medvetenhet och skrida till verket, för ett 
varumärke som Myrorna står man sedan lång tid tillbaka redo för att möta den nya 
efterfrågan. Om varumärket i framtiden vill uppfattas som ett modehus bör Myrorna 
undersöka valmöjligheterna för rekrytering av personal, finns det andra tillvägagångssätt som 
ändå vidhåller vid samhällsansvaret? Som konsument har upplevelsen i butiken ett stort 
inflytande på helheten av varumärket oavsett om besöket leder till konsumtion eller inte. 
Myrorna bör i den utsträckningen det vara möjliga se över sina butiker och sin personal för att 
på bästa och effektivaste sätt motsvara det imagebilderna faktiskt förmedlar. Varumärket bör 
inte enbart se över kvalitén i sina produkter utan även resten av kedjan mot konsumenten.  

 
6.3 POSITIONERING FÖR MYRORNA 

 
Jag är av den åsikten att varumärket bör utgå från den specifika positioneringen, där utgår 
varumärket från specifika konsumentled. Nilsson anser att Myrorna är en undergroundrörelse 
och bör så förhålla sig, marknadschef Beijer menar att många av varumärkets konsumenter 
vänder sig till Myrorna för att de söker en förgången stil och inte de kommersiella trenderna. 
Här anser jag att varumärkets starkaste fördelar återfinns och här bör likaså organisationens 
kommunikationsstrategi utgå. Fördelarna i varumärket är många ändå om jag anser att det 
föreligger ett glapp som Nilsson beskriver det.  
 
Lagergren säger att varumärken endast kan existera i målgruppens medvetenhet och därifrån 
ska den strategiska verksamheten utgå. Genom den empiriska studien får jag den 
uppfattningen att Myrorna utgår från den stora massan konsumenter medan Nilsson är av den 
åsikten att varumärket borde utgå där subkulturen möter varumärket. I vilken målgrupp 
Myrorna i dagsläget befinner sig delar sig. Som Nilsson berättar bygger varumärket Myrornas 
verksamhet på människans idealitet, som företag går det endast att påverka konsumenten i 
dennes medvetenhet anser jag. Lagergren är av den uppfattningen att dagens konsumenter 
börjar inta en mer medveten och ifrågasättande konsumtion, denna utveckling kan inget annat 
än gynna varumärket Myrorna.  
 

6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
För vidare forskning inom området Brand Management mot varumärket Myrorna föreslår jag 
en mer djupgående analys av varumärkets konsumtionsströmmar där den kvalitativa metoden 
får bistå en kvantitativ undersökning. En forskning som adapteras mot de två 
utgångspunkterna som jag anser varumärket idag spretar mot. Studien kan vägleda 
varumärket mot den mest effektivaste avkastningen för såväl organisationen som 
konsumenten. Konsumentanalysen är ett underlag som organisationen kan utgå ifrån vid 
framtida strategiska planeringar.  Studiens begränsningar kan med en fortsatt forskning 
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möjliggöra en utökning av respondenter för en mer tillförlitlig och djupgående 
varumärkesanalys. 
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8. BILAGA 
 

8.1 LARS BEIJER 
 
MYRORNA 
 

� Vad eller vilka är dina främsta personliga associationer till varumärket Myrorna? 
� Hur skulle du beskriva varumärket i det svenska samhället? Hur inarbetat är det. 
� Hur har Myrorna skapat sig en varumärkesidentitet? 
� Hur ser Myrornas typiske kund ut? 
� Vilken eller vilka är varumärkets starkaste varugrupp?  
� Hur ser ni på konkurrens, vilka är Myrornas främsta motspelare? 
� Finns det fördomar mot varumärket och hur tar sig dessa form?  
� Vilket eller vilka är Myrornas främsta kommunikationsverktyg?  
� Där andra varumärken bidrar med prestige och status genom en högre prisklass bidrar Myrorna med ett 

mervärde av annan karaktär. Vad skulle du säga att detta mervärde karaktäriseras utav? 
� Varumärken styrs helt av konsumentens lojalitet. Vad anser du om resonemanget att den generella 

lojaliteten har ersatts av ett nyanserat konsumtionsmönster och en strävan efter personlig egoism hos ett 
varumärke som Myrorna? 

 

MYRORNA PÅ 2000-TALET  
 

� Vilka är de största förändringarna Myrorna genomgått under 2000-talet? 
� Hur många butiker har öppnats? 
� I årsredovisningen för räkenskapsåret 2006 beskrivs det att en ny butik öppnat med ett nytt 

butikskoncept i Sundsvall, vad innebär det nya konceptet? 
� Vid nya butiksetableringar, hur resonerar organisationen då på centrala butikslägen? 
� Hur har det ekonomiska resultatet förändrats under 2000-talet? 
� Hur är omsättningen fördelad i landet, går det att generalisera? 

 

OMPOSITIONERA MYRORNA 
 

� Är det korrekt att säga att Myrorna ompositionerade sig vid början av 2000-talet? 
� Hur genomfördes detta i så fall?  
� Hur rustades organisationen internt och vilka blev de essentiella åtgärderna? 
� Kevin Roberts, upphovsmannen till begreppet Lovemarks, säger att varumärken spelar mot allt högre 

odds, att dagens konsument söker efter nya emotionella kopplingar och efter en konsumtion att älska. 
På vilket sätt skulle du säga att Myrorna möter detta?  

� Att positionera varumärken genom metoden 4D-Branding innebär att man ur ett fyrdimensionellt 
perspektiv urskiljer svaga som starka beståndsdelar i varumärket. På vilket sett återspeglar dessa 
dimensioner varumärket Myrorna? Bilaga I 

 

DEN EXTERNA PÅVERKAN 
 

� Om jag säger att de externa faktorerna bistår varumärket och skapar dess historia, vad är din egen 
reaktion på det? 

� Vilka externa faktorer anser du ha varit avgörande för Myrornas framgång under 2000-talet? 
� Tror du att den nya samhällskonsumtionen som på senare tid utvecklats varit avgörande för ett 

varumärke som Myrorna? 
� 2000-talet har haft en stor påverkan på företag generellt, då främst genom utvecklingen av Internet som 

bidragit till att krympa komplexiteten av världen. Där gränser suddas ut och kommunikation och dess 
påverkan effektiviserats. Hur har detta påverkat Myrorna och i vilken utsträckning? 
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FRAMTIDEN  
 

� Hur kommer framtiden att se ut för varumärket Myrorna och branschen i sin helhet? 
� Var kommer fokuseringen ligga rent företagsmässigt?  
� I dagsläget utnyttjar inte Myrorna Internet i någon större utsträckning utöver presentationen av 

företaget. Finns det några planer på att utvidga varumärket Myrorna genom webben? 
� Thomas Gad, upphovsmannen bakom 4D-Branding, säger att varumärkets framgång ligger i framtiden. 

Att företag måste stå beredda på morgondagens händelser, förutse trendförändringar även fast det 
dagliga arbetet mestadels består av det som händer idag. Hur ser du på det resonemanget?  

� Trendanalytikern Cay Bond har sagt att Myrorna är Sveriges nya modehus, vad tror du om det? 

 
8.2 ANNA HAMMARSTEN 

 
MYRORNA 
 

� Vad eller vilka är dina främsta personliga associationer till varumärket Myrorna? 
� Hur skulle du beskriva varumärket i det svenska samhället? Hur inarbetat är det. 
� Varför besöker man som konsument Myrorna? 
� Vad får man som konsument när man besöker Myrorna? Upplevelsen. 
� Där andra varumärken bidrar med prestige och status genom en högre prisklass bidrar Myrorna med ett 

mervärde av annan karaktär. Vad skulle du säga att detta mervärde karaktäriseras utav? 
� Hur stort inflytande har modevisningar som Hållbart Mode på varumärket Myrorna? 
� Känslan och upplevelsen imagebilderna i tidningsmagasinen förmedlar, uppfyller butikerna detta? 

 
BEFATTNING 
 

� Vad innebär det att vara mode och kvalitetsansvarig för Myrorna? 
� Är Myrorna bra på att följa upp och spå trendförändringar? 

 
OMPOSITIONERA MYRORNA 
 

� Att positionera varumärken genom metoden 4D-Branding innebär att man ur ett fyrdimensionellt 
perspektiv urskiljer svaga som starka beståndsdelar i varumärket. På vilket sett speglar dessa 
dimensioner varumärket Myrorna? Bilaga I 

 
 

EXTERN PÅVERKAN & FRAMTIDEN 
 

� Vilka externa faktorer har varit avgörande för Myrornas framgång under 2000-talet? 
� Hur kommer framtiden att se ut för ett varumärke som Myrorna och branschen i sin helhet? 
� Trendanalytikern Cay Bond har sagt att Myrorna är Sveriges nya modehus, vad är din kommentar till 

det? 
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8.3 STEFAN NILSSON 
 
VARUMÄRKET MYRORNA 
 

� Vad eller vilka är dina främsta personliga associationer till varumärket Myrorna? 
� Hur skulle du beskriva varumärket Myrorna i det svenska samhället? Hur inarbetat är det. 
� Varumärken styrs helt av konsumentens lojalitet, vad anser du om resonemanget att den generella 

lojaliteten har ersatts av ett nyanserat konsumtionsmönster och egoism för ett varumärke som Myrorna? 
� Att positionera varumärken genom metoden 4D-Branding innebär att man ur ett fyrdimensionellt 

perspektiv urskiljer svaga som starka beståndsdelar i varumärket. På vilket sett speglar dessa 
dimensioner varumärket Myrorna? Bilaga I 

� Om jag säger att de externa faktorerna bistår varumärket och skapar dess historia, vad är din egen 
reaktion på det?  

� Vilka faktorer anser du ha varit avgörande för Myrornas framgång under 2000-talet? 
� Tror du att den nya samhällskonsumtionen och märkeskulturen som utvecklats under 2000-talet varit 

avgörande för ett varumärke som Myrorna? 
� Är Myrorna ett resultat, en motsägelse eller rent av en kombination av båda på nutidens 

samhällskonsumtion? 
� Hur kommer framtiden att se ut för ett varumärke som Myrorna och branschen i sin helhet? 
� Trendanalytikern Cay Bond har sagt att Myrorna är Sveriges nya modehus, vad är din kommentar till 

det? 
� Konsumerar du själv i någon utsträckning andrahands produkter? 
� Anser du att Myrorna är bra på att följa upp trender? 
� Hur betydelsefullt är Myrornas samhällsansvar för konsumenterna? 

 
 

8.4 HÅKAN LAGERGREN 
 
VARUMÄRKESUTVECKLING 
 

� I din bok Varumärkets inre värden som kom ut 1998 säger du att dagens varumärken konkurrerar på 
nya grunder. Vad menar du då och hur ser detta ut idag 2008? 

� Myrornas verksamhet bygger på ett engagerat samhällsansvar som för visso ligger rätt i tiden. Hur ser 
framtiden ut för varumärken med denna infallsvinkel? Hur medvetna är dagens konsumenter och hur 
stort är detta i beslutsprocessen? 

� I boken skriver du att varumärken inte längre enbart är kommersiellt gångbara utan även 
konsumentstyrda, vill du utveckla detta.  

� Hur skapar varumärken sig en identitet? 
� Ett inslag i boken är en intervju med Thomas Gad, grundaren till Futurebrands.com och 

upphovsmannen till modellen 4D-Branding. Vad är din personliga attityd gentemot den modellen? Att 
relationen till varumärken bygger på mänsklig vänskap. 

� Du skriver att positionering handlar om kundens uppfattning, att man söker en position i dennes 
medvetande. Hur bör ett varumärke som Myrorna positionera sig, genom sina produkter eller genom sitt 
samhällsansvar? 

� Konsumentens personliga medvetenhet härskar över realiteten, att slaget ligger i medvetenheten. Vilket 
perspektiv bör ett varumärke utgå ifrån, medvetenheten eller klargöra verkligheten? 

� Kommer människan alltid falla för Ta tre betala för två? 
� Varumärken bygger till stor del på olika immateriella värden. Går det att påverka och styra dessa värden 

eller beror de enbart på externa faktorer och utvecklingen i samhället? 
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8.5 4D-BRANDING 

 
FUNKTIONELLA 
Den funktionella dimensionen beskriver den uppfattade nyttan för varumärket hos 
konsumenten. I dagens marknadsföring är den funktionella dimensionen betydelsefull för allt 
som hör till varumärkets fysiska kvalité, vikten av dimensionen beror givetvis vart varumärket 
befinner sig i sin livscykel. Vid ett tidigt stadium är den funktionella dimensionen mer 
betydelsefull då den karaktäriserar varumärkets attribut, berättigande och roll. 
 
SOCIALA 
Den sociala dimensionen reflekterar över konsumenters relationer till varandra och ur de 
integrerar i flock. Med en ökad instabilitet i samhället har varumärken kommit att bli 
konsumentens smidigaste väg till identifikation, modellen av det klassiska klassamhället har 
upplösts och istället ersatts av ett varumärkessamhälle. 
 
MENTALA  
Dimensionen penetrerar konsumentens mentala hälsa mer ingående beskriver karaktären själ. 
Framgångsrika varumärken är de som vägleder konsumentens i dennes mentala utveckling, 
varumärken blir nära substitut för traditionell vänskap. Genom varumärket och dess 
tillhörande mentala dimension ges konsumenten en förebild. 

 
ANDLIGA 
Den andliga dimensionen greppar varumärket i ett större perspektiv. Det senaste årtiondet har 
varumärkesbyggandet gått mot ett mer företagsberoende system där varumärkens 
fundamentala grund kretsar kring etik och moral. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

THE FUNCTIONAL 
DIEMNSION 

 
- concerns the perception of benefit of the product 

or service associated with the brand. 

 
 
 

THE SOCIAL DIEMENSION 
 

- concerns the ability to create identification with a 
group. 

 
 

 
 
 

THE SPIRITUAL 
DIMENSION 

 
- is the perception of global or local responsability. 

 
 
 

THE MENTAL DIMENSION 
 

- is the ability to support the individual mentally. 

 


