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ABSTRACT 
 
Titel:  Ompositionering; en fallstudie av Norrvidden Fastigheter AB 
 
Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare:  Robert Brandt 

Peter Karlsson 
 
Handledare:  Per-Arne Wikström 
 
Datum:  2008 – 05 
 
Bakgrund och syfte:  
Det är viktigt för ett företag idag att hitta en position på marknaden som fungerar i ett 
långsiktigt perspektiv. Dessutom gäller det för företaget att på ett tydligt sätt positionera sin 
produkt eller sitt varumärke i kundernas medvetande. Ett företag som inte är nöjd med 
positioneringen kan välja, eller är tvunget, att ompositionera.  
 
Vi har studerat fastighetsföretaget Norrviddens arbete med ompositioneringar av två 
varumärken, galleriorna Flanör i Gävle och In: i Sundsvall. Syftet är att undersöka när och 
varför ett företag är i behov av att ompositionera sitt varumärke eller sin produkt samt att 
beskriva hur processen kan gå till. Huvudfrågorna uppsatsen behandlar är: 
 

- Varför genomför ett företag en ompositionering av ett varumärke? 
- Vilka strategier kan ett företag använda sig av vid en ompositionering? 
- Hur kan en ompositioneringsprocess gå till? 

 
Metod:  
Vi har gjort en fallstudie där vi har arbetat med ett induktivt angreppssätt med 
utgångspunkt i empirin. För att samla in data har vi gjort två kvalitativa intervjuer med dels 
Maria Davidson som är centrumledare på Flanör och dels Jan-Åke Eriksson som är 
shoppingansvarig på Norrvidden Fastigheter AB. Innan intervjuerna sammanställde vi 
relevanta teorier och modeller som ligger till grund för uppsatsen och de frågor vi ställde 
till intervjupersonerna.  
 
Utifrån de data vi samlat in har vi gjort intressanta iakttagelser och försökt se samband med 
de modeller och teser som teoriavsnittet behandlar. I analys- och diskussionskapitlet 
presenterar vi våra tankar kring detta.  
 
Förslag till fortsatt forskning:  
Organisation, ledarskap och beslutsfattande inom företag är inte vad denna uppsats primärt 
avser att behandla och fortsatta studier med fokus på någon av dessa delar skulle vara 
intressant. Det vore även intressant att följa upp arbetet med flanör efter färdigställandet, för 
att se hur Norrvidden lyckats med positioneringsarbetet.  
 
Resultat: 
För att konkurrera på marknaden såg Norrvidden ompositioneringarna som ett måste. 
Flanör var väldigt nedgånget, kändes omodernt och var i behov av förnyelse. I Sundsvall 
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byggde Norrvidden ihop två gallerior och blev då tvungna att arbeta fram ett helt nytt 
varumärke som skulle passa det nya konceptet. 
För Flanör var positioneringsstrategin att förstärka sin position på marknaden genom att 
skapa en modernare och trendigare galleria. För In: var strategin att hitta en ny position på 
marknaden då man inte ville behålla det gamla som den tidigare gallerian Världshuset stod 
för. 
 
Nyckelord:  
Positionering, ompositionering, varumärke, målmarknad, beslutsprocess. 
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ABSTRACT  
  
Title:  Repositioning; a case study of Norrvidden Fastigheter AB. 
 
Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author:  Robert Brandt 

Peter Karlsson 
 
Supervisor:  Per-Arne Wikström 
 
Date:  2008 – 05 
 
Aim:  
On today´s market it´s important to find a position that is sustainable over time. To position a 
product or a brand in the mind of the consumers in a clear way is crucial. If a company is 
unsatisfied with their position, they can choose, or might be forced to, reposition the brand. 
 
In this paper we have been studying how the real estate company Norrvidden is repositioning 
two of their brands, Flanör in Gävle and In: in Sundsvall. The purpose of this study is to 
explore when and why a company needs to reposition their brand or product, also what this 
process can look like. The main questions in this paper are: 
 

- Why does a company reposition their brand? 
- What strategies can be used to reposition the brand? 
- What can a reposition process look like? 

 
Method:  
We have used a case study which is based on the empirical information. To collect data we 
have interviewed two people at Norrvidden Fastigheter AB, Maria Davidson and Jan-Åke 
Eriksson. Before the interviews we gathered relevant theories and models which the 
questions is based on.  
 
We have compared the empirical information with the theories and models to find possible 
connections and illuminate interesting observations. We present our thoughts concerning 
this in the final chapter; analyze and discussion. 
 
Suggestions for future research:  
Organization, leadership and the decision making process is not what we have been 
focusing on in this paper. We believe that this is something that varies between different 
companies and we suggest that future research within this subject would be interesting. 
 
Results: 
Norrvidden saw the reposition of their brands as the only way to be able to compete on the 
market. Flanör was old fashioned and in need of renovation. In Sundsvall, Norrvidden 
brought two separate gallerias together and felt they had to come up with a new brand to fit 
the concept.  
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In Flanörs case the positioning strategy is to reinforce their position on the market by 
creating a modern and fashionable galleria. The strategy for In: is to find a new position on 
the market. 
 
Key words:  
Positioning, repositioning, brands, target market, decision making process. 
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1. Inledning 
 
Detta inledande kapitel är en introducerande del där bakgrunden till uppsatsen beskrivs. Vi 
kommer att förklara varför vi har valt att studera just detta ämne samt beskriva uppsatsens 
syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Våren 2005 startade en brand i gallerian Världshuset i Sundsvall. Det enda som blev kvar av 
gallerian var skalet, allt invändigt blev totalförstört. Vid samma tidpunkt var gallerian Flanör i 
Gävle väldigt nedgången och omodern. Fastighetsägaren Norrvidden AB ställdes då inför 
flera viktiga val för framtiden. Istället för att enbart återställa Världshuset till sitt ursprungliga 
utförande, valde Norrvidden att förändra hela citykärnan genom att bygga ihop Världshuset 
med den intilliggande gallerian 1891. Man investerade i ett helt nytt varumärke och satsade på 
ett nytt koncept.   
 
Det är viktigt för företag idag att hitta en position på marknaden som fungerar i ett långsiktigt 
perspektiv. Dessutom gäller det för företaget att på ett tydligt sätt positionera sin produkt eller 
sitt varumärke i kundernas medvetande. Ett företag som inte är nöjd med positioneringen kan 
välja, eller är tvunget, att ompositionera.  
 
För att hävda sig mot externhandeln samt att tillgodose marknadens krav såg Norrvidden att 
en ombyggnation av fastigheten och en ompositionering av varumärket flanör var ett måste. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka varför ett företag kan vara i behov av att ompositionera sitt varumärke 
samt beskriva hur processen vid en ompositionering kan gå till. Syftet är även att ta med egna 
funderingar samt försöka ge förslag till alternativa tillvägagångssätt. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vi kommer att fokusera på hur en ompositionering kan gå till och hur detta kan påverka 
varumärket. Huvudfrågorna som vi avser att få besvarade i denna studie är: 
 

- Varför genomför ett företag en ompositionering av ett varumärke? 
- Vilka strategier kan ett företag använda sig av vid en ompositionering? 
- Hur kan en ompositioneringsprocess gå till? 
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2. Metod 
 
Kapitlet tar upp vårt arbetssätt, vetenskapliga förhållningssätt och hur läsaren skall förhålla 
sig till trovärdigheten i uppsatsen. 
 

2.1 Disposition 
 
Uppsatsen är uppbyggd enligt följande kapitel: 
 

1. Introduktion – Bakgrunden och syftet till uppsatsen förklaras för att ge läsaren en god 
inblick i vad uppsatsen kommer att behandla. 

 
2. Metod – Visar vilka metoder vi använt oss av i arbetet med uppsatsen.  

 
3. Teori – Visar olika forskare och författares teorier och modeller som vi finner 

relevanta för undersökningen. 
 

4. Empiri – Innehåller insamlad data från de intervjuer vi gjort samt en kortare 
presentation av Norrvidden Fastigheter AB.  

 
5. Analys och diskussion – Empirin jämförs med de modeller teorikapitlet behandlar. Vi 

tar upp intressanta iakttagelser vi gjort och försöker att se samband mellan teori och 
empiri. Reflektioner och förslag till vidare forskning presenteras också. 

 

2.2. Vetenskapligt förhållningssätt 
 
För att ha möjlighet att tolka och förstå resultaten i denna uppsats skall vi kort presentera 
vilket vetenskapligt förhållningssätt vi utgått ifrån när vi skrivit denna uppsats. Inom 
vetenskapsteorin finns två olika huvudinriktningar, positivistiska och hermeneutiska synen. 

2.2.1 Hermeneutik och positivism 
 
Utifrån våra frågeställningar och de metoder vi använt oss av för att samlat in information har 
det krävts tolkningar som har varit baserade på våra egna värderingar. Vårt sätt att förhålla oss 
till informationen vi fått fram samt tyder på att den hermeneutiska synen legat till grund för 
vårt arbete med uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse hur ett företag kan 
arbeta vid en ompositioneringsprocess, därför anser vi inte att den positivistiska synen där 
bevisad fakta förespråkas är vad vi i denna uppsats arbetat efter. 
 
Ordet hermeneutik betyder idag ungefär ”allmän tolkningslära”.1 Hermeneutiken står inom 
samhällsvetenskapen för teori och metod när det kommer till att tolka människors handlingar. 
Behovet att se saker ur den sociala aktörens synvinkel är det man lägger vikten på.2 Det 
hermeneutikiska förhållningssättet menar till skillnad från positivismen att sanningen är 

 
1 Andersson, S. (1982) s. 13 
2 Bryman, A. & Bell, B. (2003) s. 589 
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relativ och unik för varje situation och därför inte bör kategoriseras. Hermeneutikerna menar 
att objektiv kunskap i form av statistiska regelbundenheter och kvantitativa regler aldrig 
kommer skapa förståelse.3 
 
Positivismen är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att naturvetenskapens metoder 
skall tillämpas på studier av den sociala verkligheten.4 Termen positivism förespråkar testad 
och systematisk erfarenhet snarare än spekulationer5. Det innebär alltså att man håller sig 
objektiv och inte väger in egna värderingar och spekulationer utan håller sig till bevisad fakta. 
Statistik och helst matematiska formler förespråkas i detta förhållningssätt. 
 
För att något enligt positivismens förhållningssätt skall uppfattas som sanning krävs att 
resultaten går att logiskt prövas samt att generaliserbarheten, objektiviteten, validiteten och 
reliabiliteten är hög. 

2.2.2 Induktiv och deduktiv metod 
 
Vi har i denna uppsats valt att arbetat utifrån ett induktivt angreppssätt med utgångspunkt i 
empirin. Vi ansåg att det i detta fall skulle vara mer intressant att ta reda på hur Norrvidden 
arbetar med sina ompositioneringsprocesser och därefter jämföra dessa mot redan befintlig 
teori och de modeller som finns inom ämnet istället för tvärt om. För att få fram underlag till 
intervjuerna har vi använt oss av modeller som beskriver viktiga frågor inom ämnet. Ur den 
information vi fått fram genom intervjuerna har vi gjort intressanta iakttagelser och sett 
samband för att därefter teoretisera och ta fram hypoteser om hur ett företag kan arbeta i en 
ompositioneringsprocess. 
 
Forskaren arbetar med att ta fram teorier som ska ge kunskap om verkligheten på ett så riktigt 
sätt som möjligt. Underlaget för teoribygget är empiri om den del av verkligheten som 
studeras. Patel och Davidson menar att forskarens arbete går ut på att relatera teori och 
verklighet till varandra. Induktiv och deduktiv metod är två alternativa arbetssätt som 
forskaren kan använda sig av.6 
 
Eriksson menar att forskningsarbetet skiljer sig åt på ett tydligt sätt beroende på om forskaren 
arbetar med ett induktivt angreppssätt (utgångspunkt i empiri) eller ett deduktivt angreppssätt 
(utgångspunkt i befintliga begrepp och teorier).7 
 
Patel och Davidson beskriver de olika angreppssätten som bevisandets (deduktion) respektive 
upptäcktens (induktion) väg. Induktion är en vetenskaplig metod där forskaren studerar 
forskningsobjektet och utifrån den insamlade empirin ser samband och gör intressanta 
iakttagelser. Utifrån dessa skapar forskaren hypoteser och formulerar en teori. Deduktion 
kännetecknas av att forskaren drar slutsatser om enskilda händelser utifrån befintliga teorier. 
Ur teorin skapar forskaren hypoteser som sedan prövas i det aktuella fallet.8 
 
 
 

 
3 Arbnor & Bjerke (1994) s. 63 
4 Bryman, & Bell (2003) s. 593 
5 Arbnor & Bjerke B (1994) s. 112 
6 Patel & Davidson (1991) s. 20 
7 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 83 
8 Patel & Davidson (1991) s. 21 
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2.3 Trovärdighet 
 
När teoretiska begrepp och modeller överförs till empiriska observationer är validitet och 
reliabilitet två viktiga begrepp9. 

2.3.1 Validitet 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen har kvalitativa personliga intervjuer använts. 
Intervjupersonerna har vi valt utifrån vad vi tror kan resultera i så riktiga uppgifter som 
möjligt. Dessa personer har i högsta grad varit involverade i Norrviddens arbete med Flanör 
respektive In: och detta gör att vi tror oss undersöka det vi avser att undersöka. För att 
uppsatsens validitet skall vara god har frågorna till intervjupersonerna formats utifrån 
problemformuleringen.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul definierar validitet som ”ett mätinstruments förmåga att mäta 
det som man avser att det ska mäta”10. Validitet handlar alltså om hur väl uppsatsen verkligen 
mäter det man vill komma fram till. Validitet är det viktigaste kravet, om mätningen inte 
mäter vad som avses spelar det inte heller någon roll hur bra mätningen är. 
 
Det finns två olika aspekter på validitet; inre och yttre validitet. Den inre validiteten förklarar 
hur begrepp och de mätbara definitionerna av begreppen överrensstämmer med varandra. Det 
går alltså att mäta den inre validiteten utan att hämta in empiriskt material. Den yttre 
validiteten handlar däremot om hur värdet man får av en mätbar definition och verkligheten 
stämmer överrens.11 
 
Patel och Davidson menar att forskaren ofta är övertygad om att det som undersöks är det som 
avses att undersöka, och därför inte ser sina egna misstag. De menar därför att validiteten bör 
säkerställas av någon utomstående.12 Med hänsyn till detta bad vi därför några utomstående 
personer läsa igenom och granska intervjufrågorna före intervjutillfällena. Detta gjorde att vi 
fick upp ögonen för en del misstag som vi därefter rättade till. 

2.3.1 Reliabilitet 
 
Ytterligare krav på ett utredningsarbete är reliabilitet. För att stärka reliabiliteten i uppsatsen 
har vi varit två personer närvarande vid intervjuerna samt använt oss av en diktafon för att i 
efterhand kunna diskutera och tolka informationen. Vi är medvetna om att eftersom 
intervjupersonerna är anställda inom Norrvidden kan svaren angående företaget vara något 
förskönade. Vi är även medvetna om att vi inte är speciellt erfarna intervjuare, vilket kan ha 
resulterat i missuppfattningar från antingen vår eller intervjupersonernas sida.  
 

 
9 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 60-61 
10 Ibid.  
11 Ibid.  
12 Patel & Davidsson (1991) s. 86 
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Reliabilitet innebär helt enkelt att utslagen skall vara tillförlitliga och stabila. Det skall alltså 
kunna utföras ett likadant test vid ett annat tillfälle och med ett annat urval utan att resultatet 
förändras.13 
 
Enligt Patel och Davidson beror undersökningens tillförlitlighetsgrad på intervjuarens 
förmåga. Bedömningar gällande frågor och svar görs och då kan olika fel uppstå. En 
förutsättning för hög reliabilitet är att intervjuaren har tidigare erfarenhet av en 
intervjusituation och en inövad intervjuteknik.14  

2.4 Informationsinsamling 
 
Det finns flera sätt att samla information och empirisk material. Direkt datainsamling kan ske 
genom t.ex. böcker och tidskrifter, databaser, intervjuer eller direkt observation.15 Vi har 
använt oss av intervjuer eftersom vi var av uppfattningen att det skulle passa vår fallstudie 
bäst då vi får mer ingående svar och möjlighet att följa upp frågorna vi ställer. 

2.4.1 Intervju 
 
Att genomföra en intervju är en vanlig teknik för informationsinsamling. Man kan använda 
sig av olika intervjuformer som t.ex.; personlig intervju, telefonintervju, postenkät eller 
gruppenkät.16 Det som skiljer intervjuundersökningar från enkätundersökningar är att det på 
ett eller annat sätt finns en direkt kontakt mellan intervjuare och respondent. Detta menar 
Holme och Solvang är en styrka som märks allra tydligast vid personliga intervjuer. Fördelen 
med en telefonintervju är att intervjuaren spar tid samt att det är mindre resurskrävande.17 
 
Vi började med att läsa in oss på relevant litteratur inom ämnet och valde modeller och teorier 
som kom att ligga till grund för intervjufrågorna. Vi skickade dessa frågor till de två personer 
vi hade tänkt intervjua, detta för att de skall kunna komma väl förberedda till intervjutillfället. 
Intervjuerna gjorde vi personligen med Maria Davidson och Jan-Åke Eriksson på Norrviddens 
kontor inne i Flanörhuset i Gävle. När intervjuerna var avklarade sammanställde vi 
informationen och kunde sedan återkomma till personerna vi intervjuat med ytterligare frågor 
som uppkom. 
 
Eriksson menar att det som i hög grad bestämmer undersökningens upplägg och omfattning är 
om man har klart för sig innan intervjun vad det är man vill veta och vad man skall använda 
informationen till. Det gäller också att hitta den bästa metoden för att samla in den avsedda 
informationen.18  
 
Vid bearbetandet av den insamlade informationen måste forskaren kontrollera att han eller 
hon valt lämpliga intervjupersoner samt fått alla frågor besvarade på ett bra sätt. Eriksson 
menar att det är viktigt att vara källkritisk. Är forskaren inte nöjd med den insamlade 
informationen måste en förnyad kontakt tas.19  
 

 
13 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 60-61 
14 Patel & Davidsson (1991) s. 87 
15 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 87 
16 Bryman & Bell (2003) s. 243 
17 Holme & Solvang (1997) s. 173 
18 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 97 
19 Ibid. 
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Fördelarna med en personlig intervju är bl.a. att intervjuaren får en kontrollerad 
intervjusituation, att komplicerade frågor kan ställas – speciellt om intervjupersonen fått ta del 
av frågorna innan, samt att intervjuaren kan följa upp frågor. En negativ aspekt kan vara att 
intervjuaren och intervjupersonen kan påverka varandra.20 

2.4.2 Urval 
 
Under hösten 2007 närvarade vi på en föreläsning av Jan-Åke Eriksson som är 
shoppingansvarig på Norrvidden. Han föreläste då om företagets arbete kring 
ombyggnationerna av In: och Flanör. Eftersom vi ville skriva en uppsats om varumärken och 
ompositionering och visste att Norrvidden arbetat med just detta så kontaktade vi honom och 
fick klartecken för en intervju. Vi kontaktade även Maria Davidson som är centrumledare på 
Flanör eftersom vi förstod att hon hade en gedigen kunskap om arbetet kring Flanör och dess 
varumärke.  
 
Vi valde alltså att göra intervjuerna med just dessa personer eftersom de har varit centrala 
figurer i arbetet kring ompositioneringarna av flanör och In: samt varit med och tagit fram 
varumärkesplattformerna som man arbetade efter. Vi anser att dessa två personer besitter 
tillräcklig med kunskap för att kunna förmedla den information vi ville få fram.  
 
När vi började arbetet med uppsatsen var vår avsikt att undersöka skillnader mellan hur 
företag i olika branscher kan arbeta vid en ompositioneringsprocess. Vi märkte dock snabbt 
att en sådan undersökning skulle innebära att uppsatsen skulle bli alltför övergripande, där vi 
endast skulle komma att ”skrapa på ytan”. Därför såg vi det mer intressant att djupare 
undersöka hur ett företag i två olika fall arbetar i en sådan process.   

2.4.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. En ompositioneringsprocess är unik från 
fall till fall och kan inte mätas i statistik och siffror. Vi ser inte att det behövs någon 
ytterligare kvantitativ mätning för att få fram den information vi vill. Eftersom målet med 
uppsatsen är att få ökad förståelse för hur en process kan gå till så är den kvalitativa metoden 
att föredra.  
 
Den kvalitativa forskningsprocessen är uppbyggd på vissa värderingsmässiga och 
kunskapsmässiga förutsättningar som finns hos forskaren. Resultaten växer fram efter hand i 
ständigt samspel mellan teori och empiri, mellan forskare och undersökningsmetoder.21 
Metoden innebär en mindre grad av formalisering där det centrala är att forskaren på olika sätt 
samlar in information. Detta innebär att forskaren får en större förståelse för problemet och 
även kan beskriva helheten av det sammanhang som problemet är en del av.22 Som 
forskningsstrategi är den induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande.23 
 
Kvantitativ forskning är mer strukturerad och, i jämförelse med kvalitativ, mer formaliserad. 
Denna metod präglas i större utsträckning av forskarens kontroll. Utifrån den frågeställning 
som valts definieras vilka förhållanden som är av särskilt intresse. Metoden avgör vilka svar 

 
20 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 97 
21 Holme & Solvang (1997) s. 98 
22 Ibid. s. 14 
23 Bryman & Bell (2003) s. 591 

 13



 
 
 

                                                

som är tänkbara och upplägget kännetecknas av avstånd i förhållande till informationskällan. 
Statistiska mätmetoder spelar en viktig roll när forskaren analyserar den kvantitativa 
informationen.24 Med den kvantitativa forskningsmetoden lägger forskaren den huvudsakliga 
tyngden på kvantifiering vid insamling och analys av insamlad data. Den är deduktivistisk 
som forskningsmetod och den bygger på en naturvetenskaplig modell över 
forskningsprocessen.25 
 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod framkommer bl.a. genom att jämföra 
ansatsen och vilka typer av frågor som ställs, typer av svar man förväntar sig eller typer av 
variabler. Enligt Nyberg är avsikten med kvalitativa ansatser att förstå ett fenomen. Ansatsen 
visar sig genom frågor, variabler och svar. Ställer intervjuaren frågor med ord som 
exempelvis Vem, Hur eller Varför innebär det att denne utnyttjar kvalitativa metoder. Svaren 
kommer som ord och satser, sällan som siffror.26 

2.4.4 Fallstudie 
 
Vi har gjort en fallstudie av Norrviddens arbete med ompositioneringarna av två varumärken.  
Enligt Patel och Davidson kommer fallstudier ofta till användning vid studerandet av just 
förändringar och att generaliserbarheten i fallstudiens resultat beror på hur forskaren valt sitt 
fall.27 
 
En fallstudie innebär att man gör en undersökning på en avgränsad grupp, vilket kan innebära 
en enskild individ, en grupp individer eller en organisation. Forskaren utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker få en så heltäckande bild som möjligt.28 Eriksson beskriver det 
som att forskaren med en fallstudie undersöker ett fåtal objekt i flera olika avseenden. 
Forskare har länge använt sig av metoden inom områden som exempelvis beslutsprocesser i 
företag.29  
 
Backman menar att fallstudier är speciellt tillämpliga i utvärderingar där fallet som studeras är 
komplext. Forskaren försöker förklara och förstå skeenden, organisationer eller system. 
Avsikten med fallstudien kan variera och gå ut på att förklara, beskriva eller undersöka.30 
 

2.5 Förtydliganden 
 
När vi i uppsatsen talar om varumärkena flanör och in: kommer dessa att skrivas i kursiv stil 
med små bokstäver, detta eftersom logotypen för dessa båda är utformade så. I övrigt, när vi 
talar om själva galleriorna In: och Flanör, kommer stor begynnelsebokstav och normal stil 
användas. 
 
Personerna vi intervjuat, Jan-Åke Eriksson och Maria Davidson, kommer i uppsatsen 
benämnas med antingen för- och efternamn eller endast efternamn.  
 

 
24 Holme & Solvang (1997) s. 14 
25 Bryman & Bell (2003) s. 591 
26 Holme & Solvang (1997) s. 100 
27 Patel & Davidson (1991) s. 44  
28 Patel & Davidson (1991) s. 47 
29 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 129 
30 Backman (1998) s. 49 
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I teoriavsnittet nämns både ompositionering och repositionering, dessa två begrepp har 
samma betydelse. Vi har använt oss av båda benämningarna eftersom författarna vi hämtat 
teorier och modeller ifrån har använt sig av båda dessa begrepp.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att beröra olika teorier som finns runt ett företags varumärke, 
positionering och ompositionering. De olika begreppen kommer att beskrivas och förklaras 
för att göra det enkelt för läsaren att förstå och följa med i uppsatsen.  

3.1 Segmentering och positionering 
 
Företag och organisationer har förstått att de inte kan rikta sig till alla konsumenter, eller 
åtminstone inte på samma sätt då kundernas behov och köpmönster skiljer sig åt.31 Det blir 
därför väsentligt för företag att dela in marknaden och sedan rikta sig till den del där de har 
störst kompetens och konkurrenskraft. 

3.1.1 Segmentering 
 
Marknadssegmentering innebär att företaget delar in marknaden i distinkta kundgrupper 
utifrån olika behov, karaktärsdrag eller beteende32. Det finns flera sätt att dela in marknaden, 
Kotler m.fl. tar upp fyra olika sätt att segmentera:33 
 
Geografisk segmentering – Företaget delar in marknaden geografiskt, t.ex. efter länder, städer 
eller områden. 
 
Demografisk segmentering – Här delas marknaden in efter bl.a. ålder, kön, inkomst, 
utbildning och nationalitet. 
 
Psykografisk segmentering – Marknaden segmenteras efter klass, livsstil, karaktärsdrag etc. 
 
Beteendesegmentering – Detta segment baseras på kunskap, attityd och produktrespons. 

3.1.2 Val av målmarknad  
 
Valet av målmarknad är en process för att utvärdera varje segments attraktivitet, därefter väljs 
ett eller flera av dessa att inrikta sig på34. 

3.1.3 Positionering 
 
Positionering kan förklaras på olika sätt, Echeverri och Edvardsson definierar begreppet på 
följande sätt: ”Positionering handlar om att identifiera, utveckla och kommunicera en 
differentierad fördel, vilken får organisationens tjänster att framstå som överlägsna och 
annorlunda än konkurrenternas i kundernas medvetande”35. 
 

 
31 Kotler m.fl. (2005) s. 391 
32 Ibid. 
33 Ibid. s. 398 
34 Ibid. s. 391 
35 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 406 
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Ries och Trout menar att positionering inte är något du gör med produkten utan vad du gör 
med den tilltänkte intressenten, hur du placerar produkten i intressentens tankevärld36. 
Författarna säger även att positionering är ett genomtänkt system för att hitta fönster i folkets 
medvetande37. 
 
Kotler m.fl. definierar en produkts positionering som ”hur produkten uppfattas i kundernas 
medvetande gentemot konkurrerande produkter”.38 Eftersom konsumenter hela tiden förses 
med produktinformation är det svårt att utvärdera alla produkter vid varje enskilt köp. För att 
förenkla beslutsprocessen delar konsumenterna in produkterna i olika kategorier utifrån 
intryck, känslor och uppfattningar från tidigare köp.39 Det företaget kommunicerar utåt måste 
stämma överens med det de levererar, i annat fall kommer kunderna bli besvikna då det 
upplevs som ett löfte som inte infrias.40 
 

3.2 Positioneringsstrategi 
 
Ries och Trout menar att framgångsrik positionering beror på när man intar positionen. Att 
vara först på marknaden är ofta den allra mest framgångsrika faktorn.41 Enligt författarna 
finns det tre olika positioneringsalternativ:42 
 
Stärka nuvarande position – Denna strategi går ut på att förstärka den position företaget eller 
produkten redan har hos konsumenterna.  

 
Hitta en ny position – Med denna strategi gäller det för företaget att hitta nya, oupptäckta 
behov på marknaden och tillfredsställa dessa.  

 
Repositionera konkurrenterna – Det sista strategialternativet går ut på att få konkurrenters 
positionering i gungning, t.ex. genom att använda deras slogan eller argument emot dem. 
Meningen med en repositioneringsstrategi är i första hand att kunden skall ändra inställning 
till din konkurrents produkt. När ett gammalt argument är omkullkastat är det enkelt att sälja 
in ett nytt.43 
 
Enligt Echeverri och Edvardsson måste ett företag ta hänsyn till vissa nyckelaspekter i sin 
positioneringsstrategi:44 
 
Positioneringen skall vara meningsfull – Ett företag som verkar på en konservativ marknad 
bör inte positionera sig som ett nyskapande och innovativt företag med den senaste designen. 

 
Positioneringen skall vara trovärdig – Det företag som kommunicerar till potentiella kunder 
att de är ”bäst på allt” är knappast trovärdiga, vilket kan leda till försämrat förtroende för 
företaget. 

 
36 Ries & Trout (1985) s. 10 
37 Ibid. s. 22 
38 Kotler m.fl. (2005) s.432 
39 Ibid. s. 433 
40 Echeverri & Edvardsson (2002) s.405 
41 Ries & Trout (1985) s. 41 
42 Kotler m.fl. (2005) s. 434 
43 Ries & Trout (1985) s. 59 
44 Echeverri & Edvardsson (2002) s. 408 
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Positioneringen skall vara unik – Att företaget använder den senaste tekniken är knappast 
unikt, det gäller att hitta en specifik fördel som företaget är ensam med att ha. 
 

3.3 Fällor 
 
Vid positionering är det viktigt att visa sina styrkor men att inte framhålla alltför många 
fördelar. Kotler m.fl. tar upp fyra olika fällor som bör undvikas vid positioneringsarbetet:45 
 
Underpositionering – Företaget misslyckas med att positionera sig över huvud taget, 
kunderna har enbart en svag uppfattning om varumärket. 
 
Överpositionering – Konsumenterna ges en för smal bild av företaget och dess produkter. Det 
kan t.ex. visa sig genom att kunderna tror att företaget enbart säljer väldigt dyra och exklusiva 
produkter när de i verkliga fallet har en bred produktlinje med många olika prisklasser och 
prestanda. 
 
Förvillad positionering – Misslyckad positionering som gör att konsumenten känner sig 
osäker på företagets, produktens eller varumärkets image. Detta kan bero på förvillande och 
motsägelsefull marknadsföring samt att företaget försöker ändra sin image för ofta. 
 
Osannolik positionering – Uppstår när positioneringsstrategin sträcker sig längre än vad 
konsumenterna kan uppleva som sannolikt. Ett väldigt lågt pris på ett i övrigt exklusivt 
varumärke kan vara ett sådant exempel. 
 

3.4 Ompositionering 
 
Om ett företag inte lyckas med sin positionering eller om marknaden förändras kan de behöva 
ompositionera sitt varumärke eller sin produkt. Ompositionering kan innebära att företaget 
försöker etablera sig på en annan marknad, hitta en ny konkurrensfördel eller både och. 
Figuren nedan visar de olika alternativen vid en ompositionering.46 
 

 
45 Kotler m.fl. (2005) s. 443 
46 Jobber & Fahy (2006) s. 128 

 18



 
 
 

 19

 
 
Modell: Egen tolkning av ompositioneringsstrategier (Källa: Jobber och Fahy 2006). 
 
Imagerepositionering – Företaget behåller sin produkt och marknad men försöker utveckla sin 
image. Produkten i sig är tillräckligt bra men det behövs en ny image för att inte tappa 
marknadsandelar. 
 
Produktrepositionering – Ett företag kan även välja att behålla sin marknad men att modifiera 
produkten. Detta kan vara nödvändigt när produkten börjar bli gammalmodig och behövs 
förnyas för att möta marknadens och konsumenternas krav. 
 
Ogripbar (intangible) repositionering – Den här ompositioneringsstrategin innebär att 
företagets produkt förblir oförändrad men den riktas till en annan marknadsdel. Företaget kan 
välja att rikta sig till en annan sorts kunder som har bättre köpkraft och är mer attraktiva. Det 
kan även ske utan företagets påverkan, men då gäller det att se de nya behoven och ändra 
positioneringen så den stämmer överens med nya marknaden. 
 
Påtaglig (tangible) repositionering – Företaget ändrar både sin produkt och den marknad man 
väljer att rikta sig till. Det gäller även om företaget introducerar helt nya produkter för att 
tillfredställa behov hos konsumenterna på den nya marknaden.  
 

3.5 Varumärke 
 
Ett varumärke är det kännetecken som ett företag använder sig av för att skilja sina varor eller 
tjänster från andras. Varumärket används även för att framhäva den egna varan eller tjänsten. 
Varumärket kan exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar 
varan eller tjänsten. Det kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom bokstäver, 
siffror och figurer. Varan eller varans förpackning kan även den fungera som ett varumärke. 
Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra och visar det speciella 
med just den.47  

                                                 
47 http://www.prv.se/Varumarke/ 

http://www.prv.se/Varumarke/


 
 
 
 
För att skapa högre intäkter och lägre kostnader på lång sikt bör ett företag investera i sitt 
varumärke. Aaker menar att värdet av ett varumärke kan utgöra en mycket stor del av hela 
företagets värde.48 

3.5.1 Varumärkets namn 
 
Företagets eller produktens namn är det som fastnar i kundens medvetande. Du måste leta 
efter ett namn som startar positioneringsprocessen, ett namn som anger produktens främsta 
fördelar.49 
 
För att underlätta beslutsprocessen sållar konsumenten bort all överflödig information för att 
fokusera på vissa specifika faktorer. Ett varumärke är ofta en viktig faktor vid 
informationssökandet. Det är därför viktigt att ha ett passande namn på produkten som skall 
främja varumärkets önskade positionering genom att associera till relevanta attribut som 
konsumenten önskar.50 
 
Jobber och Fahy menar företaget skall utveckla ett varumärkesnamn som passar den valda 
positioneringen. Detta skall vara lätt att komma ihåg, höja företagets image och vara en 
skriftlig summering av produktens önskade betydelse.51 Vid utvecklandet av företagets 
varumärkesnamn bör kriterierna i modellen nedan användas.52 
 

 
 
Modell: Egen tolkning av lyckad positionering av varumärkesnamn  
(Källa: Jobber och Fahy 2006) 
 

                                                 
48 Uggla (2001) s. 28 
49 Ries & Trout (1985) s. 66 
50 De Chernatony & McDonald (1998) s. 94 
51 Jobber & Fahy (2006) s. 125 
52 Ibid. s. 126 
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Tydlighet – Företagets idé måste vara tydlig, både när det gäller vald marknad och 
konkurrensfördel. En långt och krångligt namn kan vara svår att komma ihåg och blir sällan 
lyckad. 
 
Konsekvent – Det är viktigt att vara konsekvent i sin positionering, annars är det lätt att 
konsumenterna blir förvirrade över företagets image. Det underlättar även för kunderna att 
bryta igenom det konstanta informationsflödet som de utsätts för dagligen. 
 
Trovärdighet – Den valda konkurrensfördelen måste vara trovärdig för konsumenterna. Blir 
skillnaden mellan den image man vill ha och verkligenheten för stor kommer företaget inte att 
lyckas med sin positionering.  
 
Konkurrenskraft – Konkurrensfördelen företaget har måste vara konkurrenskraftig, den måste 
ge konsumenten ett extra värde som konkurrenterna misslyckas med att göra. 

3.5.2 Varumärke kontra företagsidentitet 
 
Treffner och Gajland skiljer på begreppen varumärke och företagsidentitet – engelskans 
product brand eller consumer brand respektive corporate brand. Såväl varumärke och 
företagsidentitet definierar författarna som bärare av ett budskap vilket påverkar beteendet hos 
köpare och säljare i vid mening. De menar att det är varumärket som förmedlar ett budskap 
för en produkt eller tjänst och det är framförallt det som har påverkan på en konsuments 
beteende i en köpsituation.53 Företagsidentiteten spelar in i helt andra sammanhang, t.ex. vid 
rekrytering av medarbetare. Budskapet förmedlas genom att mottagaren gör vissa 
associationer när han eller hon kommer i kontakt med varumärket eller företagsidentiteten.  
 
Till namnet kan varumärket vara detsamma som företagsidentiteten, men för vissa företag är 
benämningarna emellertid helt olika. ”Exempelvis finns det ingen personbilsmodell tillverkad 
av General Motors som marknadsförs under varumärket General Motors. Bilar under General 
Motors marknadsförs under varumärkena Cadillac, Pontiac, Corvette, Chevrolet m.fl. På 
samma sätt kan man inte gå in i någon dagligvaruhandel och köpa tandkräm eller diskmedel 
av märket Procter & Gamble. Dessa marknadsför istället sina produkter under varumärken 
som Colgate och Yes.”54  
 
Treffner och Gajland konstaterar alltså att företagsidentiteten inte spelar någon större roll för 
konsumenten, det intressanta är budskapet som förmedlas genom varumärket. Det som avgör 
vad konsumenten till slut bestämmer sig för att köpa blir de associationer denne har kring 
respektive varumärke. Dessa associationer är i sin tur beroende av det budskap som förmedlas 
genom företagets marknadsföring för produkterna.  
 
Uggla menar att varumärket spelar en speciellt stor roll i ett företags marknadsföring. Han 
väljer att med hjälp av modellen nedan visa varumärket från dels köparens och dels säljarens 
perspektiv.55 Han menar att ”ett starkt varumärke ger en psykologisk skalfördel, en möjlighet 
att hålla borta aggressiva konkurrenter genom etablerad lojalitet och tillit”.  
 

 
53 Treffner & Gajland (2001) s. 25 
54 Ibid. s. 26 
55 Uggla (2001) s. 27 
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Modell: Varumärket från köparens och säljarens perspektiv (Källa: Uggla 2001) 
 
Köparperspektivet 
Identifikation är den tankemässiga funktion som förenklar för kunden att hitta rätt på kort tid. 
Varumärket hjälper köparen att identifiera produkten, och reducerar på så sätt sökkostnaden. 
Nyckelordet för företaget är långsiktighet, eftersom kunderna identifierar det de känner till - 
det som ger dem en känsla av trygghet. För att kunderna lätt skall kunna identifiera 
varumärket är det t.ex. viktigt att företaget inte ändrar logotypen hela tiden.  
 
Status och prestige kan påverka en köpares självbild. Genom att använda ett visst varumärke 
visar köparen vem denne vill identifiera sig med. Denna dimension skiljer sig dock åt 
beroende på kultur och subkultur.  
 
Kvalitet kännetecknar värdet av varumärket för kunden. Priset på produkten och den 
kundupplevda kvaliteten går hand i hand; ett starkt varumärke brukar ofta ha ett högre pris, 
och ett högre pris signalerar att varan är av hög kvalitet.56  
 
Säljarperspektivet 
Uggla menar att utgångspunkten för ett företag som skall arbeta med sitt varumärke bör vara 
en önskan att differentiera sig ifrån konkurrenterna. Detta för att kunna ha möjligheten att 
sätta sitt eget pris på produkten. Inom marknadsföringen är priset ett konkurrensmedel, och 
även ett uttryck för hur företaget vill positionera sig.  
 
Identifikation från företagets perspektiv bidrar till att skapa trogna, lojala kunder och förenklar 
återköp. Detta kan innebära en förenklad påverkan, då företaget inte behöver påminna kunden 
varje gång på nytt. Om kunden känner igen varumärket är det enklare för företaget att 
introducera nya produkter. 
                                                 
56 Uggla (2001) s. 35 



 
 
 
 
Koherens (överensstämmelse) spelar en viktig roll ur säljperspektiv. Har företaget en tydlig 
positionering bidrar detta till förenklad segmentering, där kunderna bygger upp ett förtroende 
för varumärket. Lyckas inte varumärket skapa koherens kan det uppstå problem för både 
köpare och säljare.  

3.5.3 Varumärkesidentitet 
 
Uggla menar att varumärkesidentitet är de associationer som varumärkesinnehavaren vill att 
varumärket skall skapa och upprätthålla på marknaden, signalerna företaget sänder ut till 
kunderna.57 Uggla refererar till Aaker, som menar att identiteten är det man vill vara, men inte 
nödvändigtvis den man är. Vidare förklaras varumärkesidentitet med hjälp av tre centrala 
begrepp; kärnidentitet, utvidgad identitet och värdelöfte.58 
 
Precis som vi människor har värderingar som ligger till grund för vårt beteende har 
varumärket ett antal kärnvärderingar som inte förändras. Detta utgör varumärkets 
kärnidentitet. Där utöver finns vissa delar av identiteten som kan förändras för att passa olika 
marknader, och detta utgör varumärkets utvidgade identitet. Identiteten skall även innehålla 
ett värdelöfte med funktionella, emotionella och självuttryckande fördelar.59  
 
Aaker beskriver identiteten sett från fyra perspektiv; produkt, symbol, organisation och 
person. Modellen nedan utgår från dessa fyra, och runt om finns tolv dimensioner som hjälper 
till att bygga upp varumärkets identitet. Ett företag kan t.ex. bygga upp sitt varumärke kring 
kvalité/värde, och hämtar då sin kärnidentitet från produktperspektivet. Det är upp till 
företaget att komma fram till vilket perspektiv som är viktigast.60   
 
 

 
 
Modell: Varumärkesidentitetssystem tolkad efter Aaker, 1996. (Källa: Uggla 2001)61 
 
 
                                                 
57 Uggla (2001) s. 83  
58 Ibid. s. 85  
59 Ibid. s. 86 
60 Ibid. s. 87 
61 Ibid. s. 86 

 23



 
 
 
3.5.4 Kepferers prismateori 
 
Kepferer har tagit fram en annan modell för att beskriva varumärkesidentiteten, den s.k. 
identitetsprisman. Modellen utgår från ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv i 
sex dimensioner. Dessa är fysik, relationer, reflektion, personlighet, kultur, och självbild. 
Dimensionerna på prismats vänstra sida är de som syftar till att externalisera varumärket. På 
höger sida finns de som skall hjälpa till att internalisera varumärket i kundernas 
medvetanden.62  
 

 
 
Modell: Kepferers Identitetsprisma (Källa Uggla, 2001). 
 
Kepferer menar att företaget skall sträva efter att utveckla en kärnidentitet som är uthållig och 
konsistent över tiden. För att det skall lyckas med detta krävs att man förmedlar en attraktiv 
bild av produkten och detta görs med hjälp av fysik (olika produktattribut) och varumärkets 
personlighet.  
 
Vidare är det viktigt att konsumenten ser varumärkets identitet som en reflektion av hur denne 
själv vill bli uppfattad, och att identiteten även stämmer överens med den självbild 
konsumenten har. Enligt Kepferer är det viktigt att skapa band mellan produkten och 
konsumenten. De länkar som kan hjälpa till med detta är relationen och kulturen. Identiteten 
skall syfta till att skapa olika relationer mellan varumärket och konsumenterna. Vidare menar 
Kepferer att företagets normer och värderingar – kulturen - påverkar varumärkesidentiteten.63  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Uggla (2001) s. 90 
63 Melin (1999) s. 87 
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3.5.5 Varumärkespyramiden  
 
Varumärkespyramiden har tagits fram av Melin och Urde som ett sätt att förklara en 
märkesprodukts uppbyggnad. Pyramiden visar de grundläggande förutsättningarna för att 
etablera en märkesprodukt. Pyramiden visar produkt, varumärke och positionering där 
målsättningen för företaget är att skapa balans mellan de olika delarna. Varumärket väljs ofta 
utifrån produkten, och positioneringen har sin utgångspunkt i produkten och varumärket. 
Detta gör att de olika delarna i pyramiden sammanlänkas till en stark enhet.    
 

 
 
Modell: Varumärkespyramiden (Källa: Melin, 1999) 
 
Varumärket spelar en viktig roll i pyramiden eftersom det identifierar produkten och på så sätt 
skapar förutsättningar för återköp och märkeslojalitet. Hög märkeslojalitet är viktigt att sträva 
efter eftersom det innebär att företaget har möjlighet att ta stora marknadsandelar och till hög 
lönsamhet. Det skapar även stabilitet. För att märkeslojalitet skall uppstå krävs att pyramiden 
förmedlar ett mervärde för konsumenterna. Detta innebär en kombination av produktens, 
varumärkets och positioneringens fördelar.64 
 
Melin beskriver utvecklingen av märkeslojalitet som en process i tre steg. Uppgiften för 
innehavaren av varumärket är att skapa associationer mellan pyramidens olika delar och 
konsumenterna. Detta uppnås genom olika sorters marknadskommunikation. Första steget är 
att konsumenterna skall upptäcka själva produkten i syfte att denna skall kunna kategoriseras 
(pil nr.1). Sker detta har man nått ett steg på vägen mot konsumentens kännedom om 
märkesprodukten. Reklam och säljfrämjande åtgärder är viktigt för att stärka sambandet 
mellan produkten och varumärket (pil nr.2). Allt eftersom tiden går kommer konsumenten i en 
valsituation omedelbart att tänka på varumärket, utan att ta ”omvägen” via produkten. Då 
stärks sambandet mellan varumärket och konsumenten (pil nr.3).65  

                                                 
64 Melin & Urde (1991) s. 17 
65 Melin (1999) s. 76 
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3.5.6 Produkt 
 
De attribut som väger tyngst för märkesproduktens framgång och som har tydligast samband 
till varumärket är produktutveckling och produktkvalitet samt förpackning och visuell 
identitet.66 
 
Produktutveckling och produktkvalitet – Melin menar att ”bakom varje framgångsrikt 
varumärke återfinns åtminstone en i något avseende attraktiv produkt”. Kvalitet är ett relativt 
begrepp, och produktens kvalitet behöver inte nödvändigtvis vara identisk med 
konsumenternas upplevda kvalitet. Det är viktigt för varumärkesinnehavaren att hitta andra 
sätt att påverka den upplevda kvaliteten. Melin tar upp följande attribut som kan påverka den 
upplevda kvaliteten, var för sig eller i kombination med varandra: prestanda, design, 
tillförlitlighet, uthållighet, servicegrad och finish. Som den viktigaste faktorn av alla pekar 
Melin på priset och menar att det finns ett starkt positivt samband mellan pris och upplevd 
kvalitet.67 
 
Visuell identitet – När ett företag utvecklar en produkt är valet av färgkombination och 
logotyp av stor vikt för att individualisera och visualisera produkten.68 

 
66 Melin (1999) s. 80 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer först en kort presentation av fallföretaget Norrvidden Fastigheter AB. 
Därefter följer en presentation av personerna vi intervjuat och till sist det empiriska material 
vi fått fram genom våra intervjuer. Vi har valt att sammanställa svaren från intervjuerna med 
Jan-Åke Eriksson och Maria Davidson och presentera dessa utifrån ordningen frågorna 
ställdes. De frågor vi ställt till de intervjuade finns att hitta som bilaga (1). 
 

4.1 Norrvidden fastigheter AB 
 
Norrvidden fastigheter AB bildades 2002 och är idag norrlands största fastighetsföretag. 
Bolaget har fastigheter om ca 750 000 kvm och huvudkontor ligger i Sundsvall. Företaget är 
helägt av Mats O. Sundqvist och ingår tillsammans med Fabös i Skrindankoncernen.69 
Norrviddens affärsidé är ”att med ett aktivt lokalt engagemang utveckla och förvalta 
fastigheter med kommersiella lokaler och bostäder i Norrland. Förvärv och försäljningar ingår 
som en naturlig del i bolagets utveckling”.70 Företaget strävar efter att efterleva fyra viktiga 
värderingar som samtlig personal har varit med att arbetat fram. Dessa är:71 
 
Kompetens – ”Förstå marknadens och våra kunders behov och önskemål. Vi hanterar dessa så 
att såväl ägare som kollegor, kunder och samarbetspartners upplever ett mervärde i sina 
affärsrelationer med oss. Vår affärskultur bygger på att vi är kompetenta i allt vi gör.” 
 
Pålitlighet – ”Pålitlighet är en del av vår identitet och vårt ursprung - den norrländska kultur 
som vi lever och verkar i. Vi står för vad vi säger och håller vad vi lovar i kontakten med 
kunder och andra i vår omvärld. Vi är personligt engagerade i allt vi gör och strävar efter att 
göra jobbet lite bättre.” 
 
Lyhördhet – ”Vi för en ständig dialog med våra kunder, kommuner och näringsliv, så väl som 
människorna i vår vardagliga norrländska miljö. För det är först när vi vet vad vår omvärld 
vill som vi kan erbjuda de bästa lösningarna. På detta sätt gynnas en lång och ömsesidig 
relation.” 
 
Passion för Norrland – ”Vi är människorna bakom fastighetsbolaget som alltid sätter 
Norrlands invånare i främsta rummet. Vi är halva Sveriges fastighetsbolag och vi drivs av att 
vårt Norrland ska blomstra.” 
 
 
 
 
 
 

 
69 http://www.norrvidden.se 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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4.2 Intervjupersoner 
 
Maria Davidson arbetar som centrumledare på Flanör i Gävle. Huvuduppdraget för en 
centrumledare är att dra folk till gallerian, att få människor innanför dörrarna och sedan låta 
butikerna ta över för att sedan få till ett köpavslut. Dels gäller det marknadsföringsbiten och 
dels att se till att det händer saker – att det blir drag kring gallerian. Det ligger även på hennes 
ansvar att se till att Flanör hålls ren och fräsch, att all allmännytta fungerar på ett bra sätt.  
 
Jan-Åke Eriksson arbetar för Norrvidden som övergripande shoppingansvarig, och arbetar ut 
mot de olika områdescheferna i Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. När det gäller 
ombyggnationerna/ompositioneringarna av flanör och in: har Erikssons främsta uppgift varit 
att skapa möjligheter för att kunna utveckla galleriorna. Han har ett gediget kontaktnät med 
arkitekter, reklambyråer, butiksetablerare etc. och besitter stor kunskap gällande detaljhandel. 
Erikssons inflytande under ompositioneringsprocesserna har varit stort, speciellt i startskedet. 
Dock har han inget ekonomiskt ansvar. 
 

4.3 Bakgrund 

4.3.1 flanör 
 
Flanörhuset ligger intill Stortorget i centrala Gävle. Den var stadens första galleria och 
invigdes 1972. Det är en förhållandevis liten galleria med en yta på drygt 6000 kvm.72 
Norrvidden tog över Flanör år 2003. Det fanns då många tomma ytor, någonting företaget såg 
som positivt eftersom man ofta ”betalar för kontrakten”. Alltså; en fullt uthyrd galleria 
innebär ett högre pris för fastigheten.  Nu var läget så att Norrvidden själva kunde fylla de 
tomma ytorna, vilket även underlättade renoveringsarbetena i gallerian. 
 
Flanör var vid övertagandet en väldigt nedgången fastighet då i stort sätt ingenting hade 
renoverats sen öppnandet. El, ventilation och rulltrappor hade enligt Davidson gjort sitt. De 
utrymmen och butiksutformningarna som fanns när Norrvidden tog över Flanör hade, som 
hon uttrycker det, ”bara blivit”. Från början fanns där en strategi och en tanke, men allt 
eftersom åren gått har saker och ting förändrats. Någon butik flyttar, någon vill ha nya ytor 
etc. En renovering var helt enkelt nödvändig.  
 
Samtliga inblandade var positiva till ombyggnationen av Flanör. Under åren har flera 
fastighetsägare klivit in och sagt att det skall byggas om och förnyas, men det har aldrig skett.  

4.3.2 in: 
 
In: ligger i stadsdelen Stenstaden i centrala Sundsvall där gallerian sträcker sig igenom tre 
kvarter med en yta på drygt 15 000 kvm. Före In: byggdes låg där två andra gallerior; 
Världshuset och 1891, som Norrvidden tog över år 2003. Två år senare brann Världshuset, 
vilket resulterade i att 35 butiker blev hemlösa.73  
 

 
72 http://www.flanor.com 
73 http://www.st.nu 
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Efter branden tittade Norrvidden på vad som kunde göras och man bestämde sig för att bygga 
upp butikerna. Världshuset var gammalt och i behov av renovering och samtidigt kände man 
att Sundsvalls citykärna behövde stärkas. Norrvidden beslutade sig för att binda ihop tre 
kvarter till en större galleria. Första etappen av byggprojektet blev klar hösten 2006 och 
invigdes den 16 november 2006. Då lanserades också namnet in:. Under 2008 skall bygget 
vara helt färdigt.74 
 

4.4 Intervjuresultat 

4.4.1 Positionering 
 

- Hur tror Ni kunderna uppfattade varumärkena flanör respektive Världshuset och 
1891 före ombyggnationerna? 

 
Davidson menar att de flesta människor i Gävle känner till Flanör. Det finns en historia 
bakom varumärket. Flanör har sedan länge haft en egen identitet och namnet flanör har 
behållits sedan invigningen. Davidson berättar att ”före mobiltelefonernas tid sågs man på 
Flanör. På lördagen träffades man och fikade och tog reda på vilka som skulle ut på kvällen, 
man kan säga att förfesten började på Flanör.” 
 
Hon tror att många gävlebor frågade sig om Flanör helt och hållet höll på att gå i graven. Vad 
är det som händer med Flanör, varför är det ingen som gör någonting? Ett par butiker gick i 
konkurs och lokalerna var allmänt nedgångna. Hon säger att konkurserna i och för sig till 
största del inte berodde på dåligt flöde i gallerian, utan mer på butikerna i sig.  
 
Eriksson är inne på samma spår och säger att kunderna före ombyggnaden uppfattade Flanör 
som ”ett tomt och utdöende centra”. Norrvidden hade delvis medvetet skapat tomma lokaler 
för att kunna få in de butiker som skulle passa det nya Flanör.  
 
Eriksson tror att 1891 uppfattades som en fräsch galleria med bra butiker. Världshuset var 
nedgånget och ingen av galleriorna hade ett riktigt bra flöde. De var heller inte ihopbundna 
med varandra.  
 

- Hur vill Ni att de båda galleriorna ska uppfattas av kunderna vid ombyggnationernas 
färdigställande? 

 
Norrvidden vill att Flanör skall uppfattas som ”Gävles äldsta men modernaste galleria”.  
Fokus ligger på livsstil och hälsa. Vare sig det är skor, kläder, böcker, skönhetsprodukter eller 
sportartiklar skall kunderna känna att de på Flanör kan hitta just det som passar dem. 
Förhoppningen är att gävleborna skall se på Flanör som en ny fräsch galleria med ett bra 
varumärke. 
 
Davidson berättar att man vill uppfattas lite som Gävles ”mysgalleria”. Det är givetvis viktigt 
att kunderna shoppar, men det kommer de att göra om de är på ett trevligt ställe. Kunderna 
behöver heller inte alltid nödvändigtvis komma hem med fulla shoppingkassar, utan kan 
istället bära med sig en positiv känsla efter besöket. Människor träffar andra människor, sitter 

 
74http://www.norrvidden.se 
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ned och fikar och lär kanske känna någon ny person. Sådant inspirerar till shopping, och 
under tiden man är i gallerian exponeras man för butikernas utbud. 
 
Eriksson säger att Norrvidden vill att In: skall uppfattas som Norrlands största citygalleria. 
Det skall vara ett självklart val för shopping och en mötesplats med trevliga caféer och 
restauranger. 
 

- Vad har Ni för positioneringsstrategi inför framtiden? 
 
Enligt Eriksson är strategin för Flanör att förstärka positionen. Det är gammalt, inarbetat och 
har en historia, men behöver fräschas upp. Man vill ”vrida” Flanör lite mot en mer modern 
och trendig galleria.  
 
När det gäller In: i Sundsvall ville man hitta en ny position. Visserligen stod även Världshuset 
för någonting gammalt, men man upplevde att varumärket inte alls var lika starkt som flanör 
är i Gävle. När Världshuset brann och man kom fram till att man skulle bygga ihop 
galleriorna till en helt ny och större galleria valde företaget att positionera om helt, bl.a. 
genom att arbeta fram ett helt nytt varumärkesnamn.  
 
Ett problem Eriksson ser för In: är att kommunicera ut var de olika butikerna ligger. I och 
med att det är ett långt centra och gallerian sträcker sig genom tre kvarter har man valt att 
kommunicera ut varje kvarter för sig. 

4.4.2 Ompositionering 
 

- Varför beslutade Ni Er för en ombyggnation/ompositionering av flanör respektive 
in:?  

 
För att kunna vara med och konkurrera på marknaden såg Norrvidden investeringen som ett 
måste. Eriksson menar att storleken har avgörande betydelse och att man måste vara stor för 
att överleva i dag. Risken om man valt att inte investera hade varit att om ett par år stå med 
tomma lokaler och en sjunkande hyresnivå, vilket i sin tur innebär ett lägre fastighetsvärde. 
”Den som inte väljer att investera nu, när det börjar plana ut och tiderna blir tuffare, är 
förlorad.” Gallerior byggs hela tiden om och renoveras, detta menar Eriksson är något man 
kan se om man tittar på övriga Sverige.  
 

- Vilken målgrupp vill Ni rikta Er till? 
 
Davidson säger att man vill rikta sig mot en ”mentalt yngre målgrupp”. Man riktar sig i viss 
mån till alla åldrar, i och med att det är stora gallerior det handlar om. Det blir en bred 
målgrupp och det finns inget direkt utrymme att nischa sig. Norrvidden vill att det nya Flanör 
skall ha en bra butiksmix, och det är den som totalt sett skall locka människor till gallerian. På 
Flanörs hemsida går det dock att läsa att deras målgrupp kommer vara trend-, kvalitets- och 
prismedvetna yngre kvinnor och män75. 
 
Eriksson säger att man på In: riktar sig till dam och herr i åldrarna 25 till 45, men även 
barnfamiljer. På Flanör kommer Norrvidden att rikta sig mot en något yngre målgrupp och det 

 
75 http://www.flanor.com 
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kommer att öppna butiker med varumärken som inte funnits på Flanör tidigare, t.ex. Hugo 
Boss och Peak Performance.   
 
Eriksson menar att det inte fullt ut går att nischa en galleria i en stad av Gävles storlek. Dock 
är det enklare att dra åt ett visst håll när det handlar om en mindre galleria. Han jämför med 
PUB i Stockholm som är otroligt nischad.  
 

- Vad har Ni valt för strategi för att nå den önskade målgruppen? 
 
Det är många komponenter som spelar in när det gäller att komma upp med en strategi. Allt 
ifrån marknadsföring, hur man positionerar varumärkena flanör och in:, vad varumärket 
kommer stå för på lång sikt, vad man har för utbudsannonsering och profilannonsering. Maria 
menar att det handlar om hur de skall lyckas få in den rätta känslan i huset och även hur 
caféerna i huset kan komma att utstråla den känslan. 
 

- Vad såg Ni för risker med ompositioneringen? 
 
Det är dyrt att bygga upp ett nytt varumärke och svårare än man kan tro. Frågan är hur hårt 
man skall driva varumärkesfrågan? Är det viktigt att som en galleria ha ett starkt varumärke? 
Eriksson menar att det inte går att jämföra med varumärken som Nike eller Adidas. 
 
Enligt Davidsson finns det vid en ompositionering alltid en risk att förlora kunder, framförallt 
vid en ombyggnad av Flanörs dignitet. Norrvidden hoppas att ”det är här det händer - 
känslan” inte skall försvinna och medföra att Flanör blir en i mängden av gallerior. ”Faran 
idag är att du kliver in i en galleria och vet inte om du är i Gävle, Göteborg eller Karlstad då 
allt ser likadant ut”. Norrvidden kommer att jobba hårt för att det inte ska bli så, det är också 
en av anledningarna till att man behöll namnet. 
 
Flanör har ett redan inarbetat varumärke och Eriksson tror inte att det blir några problem med 
att ”fräscha upp” varumärket. Han menar att risken med att fräscha upp och investera i ett 
varumärke idag är beroende på hur konjunkturen ser ut. ”Gör man en marknadsanalys idag så 
är hotet ekonomin.” Frågan är om människor kommer att konsumera lika mycket. Vill det sig 
illa kan man i framtiden stå med omförhandlingar av kontrakt och tomma lokaler. Det är 
risken man tar, menar Eriksson. 

4.4.3 Varumärke 
 
Vid arbetet med Flanör tog en projektgrupp på Norrvidden fram en varumärkesplattform, en 
s.k. brief, där man kom fram till vad man ville uppnå när man byggde om – ”det här är målet, 
så här skall känslan vara, hur kommer vi dit? När vi väl är där - hur skall vi förvalta det?” Sen 
lät man fyra olika reklambyråer arbeta fram varsitt förslag, vilket resulterade i att man valde 
Grey Sthlm. En av reklambyråerna kommer från Gävle, den byrån var den enda av de fyra 
som ville ändra namnet flanör. 
 
Även om en reklambyrå arbetar med Flanörs varumärke är Norrvidden högst delaktiga och de 
som styr. Det är de som kan huset och det är de som vet vad de vill men sitt varumärke, sen 
hjälper reklambyrån till att uttrycka detta i färg, form och text. 
 

- Varför valde Ni att behålla varumärket flanör i Gävle men ändrade det tidigare 
varumärket Världshuset och 1891 i Sundsvall? 
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När det gäller Flanör diskuterades ett namnbyte, men Norrvidden har valt att behålla namnet. 
Enligt Davidson står varumärket flanör för en genuin galleria. ”Lika gärna som att investera i 
ett nytt varumärke kan vi investera i att återuppliva Flanör, historien finns där och varumärket 
känns väldigt starkt.” Hon menar att detta kräver en mindre insats. 
 
Eriksson menar att det är otroligt viktigt med ett bra varumärkesnamn. ”Färgen på gallerian 
kan man ändra på, efter årstid eller liknande, men namnet är där”. Eftersom In: är ett stort 
projekt som innebär att två befintliga gallerior byggdes ihop var ett namnbyte en 
nödvändighet. Det fanns heller inte lika stark historisk förankring i namnen. 
 

- Hur valdes det nya varumärkesnamnet in:?  
 
De som arbetade med att ta fram det nya varumärket in: var den shoppingansvarige, 
centrumledaren, en reklambyrå och en arkitekt. Eriksson säger att ”det gäller att spåna fram 
idéer inom gruppen, det behöver inte vara några direkta konstigheter. Senare får man titta på 
de ekonomiska och byggtekniska bitarna, men till en början är det viktigt att vara kreativ i sitt 
tänkande.” 
 
Till skillnad mot hur företaget arbetade med flanör bestämde man sig här för en reklambyrå 
direkt. Man ville ha en lokalt förankrad byrå eftersom man är så pass dominerande i 
Sundsvall. Norrvidden hade tidigare arbetat ihop med reklambyrån Plan 2 och visste att de 
hade kommersiell kompetens. De hade även tidigare arbetat med liknande projekt i andra 
gallerior och kändes därför som ett självklart val. Under processen då företaget arbetade fram 
ett nytt varumärkesnamn diskuterades bl.a. om man skulle satsa på ett kontroversiellt namn 
eller välja någonting med geografisk anknytning till Sundsvall. Ett förslag var att namnge 
gallerian efter kvarteret Stenstaden. 
 
Norrvidden och Plan 2 hade fem olika varianter av namn man arbetade med. Till slut 
bestämde man sig för in: eftersom man såg ”oändligt med möjligheter” i varumärket. Namnet 
skall stå för innovativt, internationellt och inspirerande. Det skall även symbolisera framtid, 
köplust och skall ”välkomna in”. Eriksson menar också att man med namnet vill ”öppna upp 
staden från insidan”. En fördel med varumärket in: är att det inte är färdigt utan det finns hela 
tiden någonting att jobba med. 
 
Annika Bellander som arbetar på Plan 2 och var projektledare i arbetet med In: säger i en 
artikel att – ”vi vill att människor ska komma in för att shoppa i butikerna, fika, äta och roa 
sig. Namnet visar trend utan att vara trendigt och utan att exkludera några målgrupper. Folk 
kan njuta av Stenstadens atmosfär och ändå vara inomhus.”76 
 
På Flanör valde man alltså fyra olika byråer som fick arbeta fram varsitt förslag. Detta anser 
Eriksson vara det absolut bästa sättet att arbeta, även när det gäller arkitekturen, d.v.s. genom 
att ordna en arkitekttävling. På grund av branden i Världshuset hann man inte med en sådan 
process eftersom Norrvidden var tvunget att bygga upp huset relativt snabbt. 
 

 
 
 

 
76 http://www.idg.se 
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- Vad vill Ni att varumärket flanör och in: ska symbolisera? 
 
Eriksson säger att varumärket flanör symboliserar en mötesplats. Det handlar om traditionen, 
flanör är ett välkänt namn. Det symboliserar enligt Davidsson i första hand shopping. 
Norrvidden vill förmedla budskapet ”det är på Flanör det händer”. Ledord när man arbetade 
fram varumärkesplattformen var: lugnt, stiligt, flöde, ungdomligt. Under hela processen 
arbetar man med värdeord. 
 
Varumärkesplattformen togs fram av Jan-Åke Eriksson och Maria Davidsson och byggde på 
emotionella och materiella värden som man ville att flanör skulle stå för. Utifrån den ritades 
designen på gallerian och kontakt med reklambyråerna togs. Eriksson menar att det är viktigt 
att göra en brief där man begränsar för reklambyrån och arkitekter, ”det här har ni att arbeta 
med”. 
 
Flanör är en mindre galleria och kan bli ett komplement till andra gallerior, i första hand 
gallerian Nian. Man vill i framtiden att Flanör skall vara en naturlig mötesplats för gävleborna 
samtidigt som man vill försöka gå mot en mer trendig image genom att arbeta mer mot 
varumärken än man gjort tidigare. In: har i Sundsvall en mer dominerande ställning och har 
där ögonen på sig på ett annat sätt. Samtidigt menar Eriksson även att konkurrensen är större i 
Sundsvall än i Gävle i och med den starka externhandeln. 
 

- Vilka ser Ni som konkurrenter i första hand och hur vill Ni differentiera Er från 
dessa? 

 
Som konkurrenter ser man i första hand externhandeln. Davidson menar att det är cityhandeln 
som måste slåss mot externhandeln (t.ex. Valbo utanför Gävle och Birsta strax norr om 
Sundsvall), och där spelar Flanör en viktig roll. Faran är att externhandeln vill likna 
stadskärnan mer och mer med trottoarer, restauranger och hotell o.s.v. Andra gallerior typ 
Nian i Gävle ser man som ett komplement, och går den bra stärks stadskärnan, vilket i sin tur 
är bra för Flanör. 
 
Eriksson pekar på utbudet och upplevelsen och menar att externhandeln måste skapa 
upplevelsen på ett annat sätt med exempelvis caféer och restauranger. Eriksson menar att det 
för cityhandeln är viktigt att arbeta hand i hand med kulturen, t.ex. idrottsevenemang. I och 
med att de flesta butiker etablerar sig både i city och utanför staden i olika köpcentrum ligger 
en stor del av In:s differentiering i den unika arkitekturen. Man har inga direkt ovanliga 
varumärken i gallerian och detta kommer även gälla Flanör.  
 
Problemen för cityhandeln i jämförelse med externhandeln är bl.a. bristen på tillgänglighet. 
Öppettiderna i stadskärnan skiljer sig åt och det finns färre parkeringsplatser. Dock menar 
Eriksson att det är lite av charmen, att det gäller att hitta mångfalden och mysfaktorn. 
Eriksson menar ändå att framtiden ser ljus ut för stadskärnan och att man i city ser att 
vardagshandeln och lunchhandeln är stark och att externhandeln går mer och mer åt att vara 
helghandel.  
 

- Tror Ni att Norrviddens normer och värderingar kommer påverka varumärket flanör 
och in:? 

 
Varumärket Norrvidden skall inte beblanda sig med galleriornas varumärken, detta p.g.a. att 
varje marknad är lokal. Man kunde t.ex. ha valt namnet Norrvidden Galleria, men Eriksson 
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menar att man måste jobba lokalt. Norrvidden marknadsför inte sitt varumärke ut mot 
slutkund (galleriornas besökare), men gäller det däremot kontors- och industrilokaler skall 
varumärket Norrvidden synas och deras normer och värderingar kommuniceras. 
 
Det är tradition att galleriorna skall vara fristående och ha sina egna varumärken. Det är ett 
helt annat sätt att arbeta med gallerior än med exempelvis kontorsfastigheter. 
Marknadsföringsarbetet och annonseringen går inte till på samma sätt.  
 

- Vilken kärnidentitet vill Ni att flanör och in: skall ha? 
 
Eriksson menar att Norrvidden bygger upp varumärkena flanör och in: kring olika 
organisationsattribut och lokal förankring. Det är mycket mjuka värden, det gäller att skapa en 
positiv känsla, en upplevelse. 

4.4.4 Beslutsprocessen 
 

- Hur gick beslutsprocessen till? 
 
Jan-Åke Eriksson hade stort inflytande och var en drivande kraft i beslutsprocessen. Han 
arbetade med centrumledare och marknadsområdeschefer och tillsammans tog de fram en 
plan som man presenterade för styrelsen. Marknadsområdeschefen är ytterst ansvarig för alla 
fastigheter i Gävleregionen. Han är en viktig del av beslutsprocessen och ser bl.a. till 
avkastningen.  
   
Eriksson berättar att man kommer fram till ett ”idealläge” som man sedan arbetar efter. När 
man har kommit så långt tar man kontakt med byggprojektledaren som lägger upp det för 
upphandling. Efter det tittar man på kostnaderna och går igenom möjliga hyresintäkter för att 
se om det är möjligt att dra igång ombyggnationen. Man jobbar alltså fram ett beslutsunderlag 
som går upp till styrelsen och ytterst är det alltså styrelsen för Norrvidden som har tagit 
beslutet om ombyggnationen. Eriksson menar att det krävs att företaget vågar ta stora steg och 
hela tiden tänker kreativt. 
 
Norrvidden gjorde enligt Eriksson ingen avancerad marknadsundersökning innan 
ombyggnationerna startade, utan gjorde bara enklare förfrågningar om vilka butiker 
människor fann attraktiva. Norrvidden valde att gå mycket på den erfarenhet som finns inom 
företaget. Även Davidson säger att ett mycket stort kunnande finns inom företaget och att det 
var tillräckligt.  
  
Beslutsprocessen kan pågå i ett halvår, Eriksson tycker dock att ett år vore idealiskt för att 
hinna göra ordentliga marknadsundersökningar, hitta rätt reklambyrå o.s.v. Han menar att det 
alltid uppstår en konflikt eftersom företaget ofta snabbt vill ha in hyresintäkter. En risk är att 
man tar förhastade beslut och att det blir fel någonstans på vägen.  
 
Byggtekniskt har det varit stora skillnader i arbetet med de båda galleriorna, men själva 
beslutsprocessen är väldigt lika. ”Det spelar ingen roll om det rör sig om 150 eller 20 butiker, 
man använder sig av samma etableringskontakter och vi har arbetat i stort sett på samma vis”, 
berättar Eriksson. 
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- Varför valde Ni att göra ombyggnaderna vid den tidpunkt Ni gjorde dem och hur lång 
tid har det tagit från idé till färdigställande? 

 
Tidpunkten för ombyggnationen av Flanör berodde till största delen på när man fick loss 
resurserna. Planen har hela tiden varit att genomföra en ombyggnation. In:-projektet fick 
påskyndas p.g.a. branden i Världshuset.  
 
Projekteringstiden är väldigt lång och kräver en enorm samordning. På Flanör var från början 
tanken att inte flytta butiker mellan övre och nedre plan. Davidson beskriver det som ett 
tvådimensionellt pussel som skulle läggas. Senare insåg man att man var tvungen att ändå 
flytta butiker mellan entréplan och övre plan, vilket gjorde att man istället hade ett 
tredimensionellt pussel att lägga.  

 
- Hur har Ni kommunicerat ut det nya budskapet efter ompositioneringarna? 

 
Kommunikationen med kunderna beskriver Eriksson som en tvåvägskommunikation. T.ex. 
skriver modemedvetna människor idag bloggar, man skickar inte längre ut flygblad till kunder 
som förr. Det är här det gäller att vara med i utvecklingen och vara lyhörd. På In: har man nu 
med hjälp av ett företag delat ut undersökningsformulär (kundenkäter) där besökare får fylla i 
vad som är bra, vad de saknar, vad som kan förbättras o.s.v. Med hjälp av dessa hoppas man 
bygga upp en stor kunddatabas.  
 
Vid öppnandet av In: köpte Norrvidden den dagen hela Sundsvalls tidning där man på varje 
sida gjorde reklam för gallerian och basunerade ut att ”Norrlands största citygalleria” skulle 
öppna. Man arbetade också mycket med radio och TV. 
 
Det nya Flanör kommer ha invigning under sista veckan i augusti 2008. Man har enligt 
Eriksson inte riktigt klart för sig hur det kommer att gå till, men han säger att man kommer att 
satsa på någonting som har med Gävle att göra. 
 

 35



 
 
 

5. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera den information vi samlat in. Vi kommer 
utifrån empirin ta upp intressanta iakttagelser vi gjort samt de samband vi sett mellan empiri 
och teori. Vi har även tagit med egna funderingar och förslag på alternativa 
tillvägagångssätt. Vi har lagt upp detta kapitel utifrån samma rubriker och ordningsföljd som 
i teori och empiri för att få en bra struktur och därmed underlätta för läsaren. 
 

5.1 Segmentering och positionering 
 
I de båda fallen vi undersökt har Norrvidden valt demografisk och psykografisk segmentering. 
De vill rikta sig till en ”mentalt yngre målgrupp”. På In: har de satsat på att rikta sig mot 
åldrarna 25-45 år med en bred butiksmix. På Flanör har de valt att nischa sig något mer och 
där lagt fokus på ungdom, livsstil, hälsa och mode.  
 
Med tanke på att In: är en så pass stor galleria, anser vi att en för smal segmentering inte är att 
föredra. Norrvidden vill stärka stadskärnan, skapa ett flöde i gallerian och öka cityhandeln. 
För att lyckas med detta håller vi med om att man bör satsa på en bred butiksmix som riktar 
sig till många olika livsstilar och personligheter.  
 
Flanör är mycket mindre till storleken och detta borde innebära att man kan nischa sig något 
mer, då antalet butiker är betydligt färre. Man har trots detta en relativt bred målgrupp och 
detta är enligt oss förståeligt med tanke på att det är en liten stad, något som även Eriksson 
berörde i våra intervjuer.  
 
I teoriavsnittet tar vi upp olika författares beskrivning av positionering. Dessa uttrycks på 
liknande vis, och handlar kort sagt om hur produkten uppfattas i kundernas medvetande 
gentemot konkurrenterna. Ries och Trout menar att en framgångsrik positionering beror på 
när man intar positionen, och att först på marknaden är den mest framgångsrika faktorn. 
Norrvidden arbetar med just detta, de vill att Flanör skall uppfattas som den äldsta men 
modernaste gallerian. De vill även behålla den gamla känslan av att ”det är på Flanör det 
händer”. Jämför vi detta med vad Ries och Trout säger angående framgångsrik positionering 
tycker vi att Norrvidden gör rätt som kommunicerar ut att Flanör är den äldsta gallerian.  
 
Davidson menar att man vill ha tillbaka känslan av att ”förfesten börjar på Flanör”, att det blir 
den mötesplats som det en gång var. Vi tror att detta kan bli svårt att implementera i den 
yngre generationens medvetande. Vi tror att det var viktigare förr om åren, innan mobiler och 
Internet, att ha en mötesplats där människor samlades.  
 
Eriksson säger att In: skall uppfattas som det självklara valet för shopping. Eftersom man är 
marknadsledande i Sundsvall tycker vi en sådan positionering är rimlig när det gäller 
cityhandeln. I konkurrensen mot externhandeln gäller det istället att hitta en annan 
differentieringsfördel som lockar kunder.  
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5.2 Positioneringsstrategi 
 
För Flanör är positioneringsstrategin att förstärka positionen och för att lyckas med detta vill 
Norrvidden skapa en modernare och trendigare galleria. Denna strategi finns med som en av 
Ries och Trouts tre olika positioneringsalternativ. Vi ser även en möjlighet för Norrvidden att 
repositionera konkurrenterna, vilket innebär att man får konkurrenternas positionering i 
gungning. Eftersom man ser externhandeln som främsta konkurrenter är vårt förslag att 
använda den ständigt aktuella miljöfrågan i sin reklam där man påpekar den negativa 
miljöpåverkan resorna till externa köpcenter innebär. Vi tycker också att Norrvidden har haft 
möjligheten att för Flanör hitta en ny position genom att finna nya oupptäckta behov på 
marknaden. Företaget har exempelvis inte gjort några större marknadsundersökningar eller 
kundenkäter och kanske kunde ett mer omfattande undersökningsarbete ha lett till att man 
tänkt annorlunda. 
 
För In: ville man hitta en ny position. Till skillnad mot Flanör så ville man inte behålla det 
gamla som Världshuset stod för. Gallerian byggdes med en gågata rakt igenom tre kvarter, 
man skulle bli störst med nytt namn och nya förutsättningar. Skillnaden vi ser här är just att 
Norrvidden på Flanör ville behålla historien och traditionen bakom varumärket vilket alltså 
inte var fallet för In:.  
 

5.3 Positioneringsfällor 
 
För Flanörs del kan vi se en risk att Norrvidden överpositionerar sin produkt. De säger att 
målgruppen kommer vara trend-, kvalitets- och prismedvetna yngre kvinnor och män. Om 
företaget kommunicerar ut detta budskap allt för hårt finns risken att något äldre människor 
låter bli att gå dit. Intervjupersonerna säger bland annat att det inte går att nischa sig allt för 
mycket i en så pass liten stad som Gävle. Flanör skall ha en bra butiksmix, ha känslan av att 
”det är på flanör det händer” och samtidigt uppfattas som en ”mysgalleria”. Företaget vill att 
Flanör skall uppfattas på flera olika sätt, något som vi tror kan leda till en aningen förvillad 
positionering. 
 
Vi anser att In: känns något mer trovärdig i sin positionering, då det är tydligare hur man vill 
att produkten skall uppfattas i kundernas medvetande. Norrvidden har medvetet valt att rikta 
sig till en bred målgrupp, och tydliggör att man är Norrlands största citygalleria i den externa 
kommunikationen.  
 

5.4 Ompositionering 
 
Eriksson berättar att man från Norrviddens sida helt enkelt var tvunget att ompositionera. För 
att kunna konkurrera på marknaden såg man investeringarna som ett måste. Om man tittar på 
övriga Sverige byggs gallerior om och renoveras och den som inte investerar nu när tiderna 
blir tuffare är förlorad, menar Eriksson. Det var som vi ser det ett krav från marknaden som 
låg till grund för ombyggnationerna/ompositioneringarna.  
 
Jobber och Fahy belyser i modellen nedan fyra olika alternativ ett företag har vid en 
ompositionering. Skall företaget rikta sig mot en ny marknad behöver produkten förändras 
eller så krävs en kombination av dessa. 
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Vi tycker oss se att Flanör har gjort en produktrepositionering. Man har till viss del valt att 
rikta sig mot samma marknad men modifierat sin produkt. Flanör var väldigt nedgånget, 
kändes omodernt och var i behov av förnyelse. Den risk Davidson såg med ompositioneringen 
av Flanör var att bli allt för lik andra gallerior och mista sin identitet. Enligt henne vill man 
inte tappa känslan av att ”det är på Flanör det händer”. Även om den känslan fanns förr tror vi 
inte att så är fallet idag. Därför tror vi inte de behöver vara rädda att förlora den känslan, utan 
istället försöka bygga upp den på nytt.  
 
Enligt Jobber och Fahys modell har Norrvidden med In: gjort en påtaglig repositionering där 
de har förändrat sin produkt och samtidigt försökt rikta sig till en bredare målmarknad. 
 

5.5 Varumärke 

5.5.1 Varumärkesnamn 
 
När Norrvidden arbetade fram sin varumärkesplattform diskuterade man en ändring av 
varumärkesnamnet flanör. Davidson berättar att lika gärna som att investera i ett nytt 
varumärke kunde de återuppliva flanör. Historien finns där och att namnet flanör står för en 
genuin galleria. Om Norrvidden vill få tillbaka känslan av att ”det är på flanör det händer” så 
tycker vi att de gjorde rätt i att behålla namnet. Om målgruppen skall vara yngre trend-, 
kvalitets- och prismedvetna kvinnor och män, anser vi att de istället borde ha bytt till ett namn 
som är mer passande för den målgruppen. Vi är medvetna om att det är dyrare att bygga upp 
ett nytt varumärke från grunden, dock tror vi att Norrvidden skulle vinna på det i längden.  
 
Problemet som vi ser det är att ett varumärkesnamn som inte passar den önskade 
positioneringen kan skapa en förvillad bild av gallerian. Enligt Aaker är det produktens namn 
som fastnar i kundens medvetande, det gäller att hitta ett namn som anger produktens främsta 
fördelar. Flanör kommer från ordet flanera, ett ord vi tycker känns gammalmodigt och som 
sällan används bland ungdomar idag. Detta anser vi är ännu en faktor som pekar mot att ett 
namnbyte vore att föredra. 
 
Vi fann det intressant att reklambyrån från Gävle var den byrå som ville ändra namnet flanör. 
Vi tror, till skillnad mot Norrvidden, att gävleborna egentligen kan ha tröttnat på namnet och 
hellre skulle vilja se ett nytt och fräscht. 
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Enligt Eriksson var namnbytet gällande in: ett måste eftersom man slog ihop två befintliga 
gallerior. Det som skiljde sig mot arbetet med Flanör var att Norrvidden valde en reklambyrå 
att tillsammans arbeta fram varumärkesnamnet in: istället för att låta fler byråer komma med 
förslag. Att Norrvidden valde ett sådant förfarande berodde på tidsbrist samt att de ville arbeta 
tillsammans med en lokalt förankrad reklambyrå som känner till marknaden. 
 
När ett företag arbetar fram ett varumärkesnamn är det enligt Jobber och Fahy viktigt att den 
ska passa den valda positioneringen. Namnet skall även vara tydligt, konsekvent, trovärdigt 
och konkurrenskraftigt.  
 

 
 
Vi tycker att namnet in: lever upp till det som författarna tar upp gällande en lyckad 
positionering av varumärkesnamnet. Namnet är kort, konsekvent och lätt att komma ihåg. Det 
går även att använda på många olika sätt samt att det förmedlar Norrviddens önskan, 
nämligen att öppna upp staden från insidan och locka in kunder i gallerian. 

5.5.2 Företagsidentitet 
 
Eriksson förklarar att Norrvidden inte vill förmedla sin företagsidentitet i samband med 
marknadsföringen av galleriorna. Det är enligt honom tradition att galleriorna skall vara 
fristående och ha sina egna varumärken. Treffner och Gajland menar att företagsidentiteten 
inte har någon större betydelse för konsumenten, utan att det istället är budskapet som 
förmedlas av varumärket som är av intresse. De associationer konsumenten har till respektive 
varumärke är det som blir avgörande vid köptillfället.  
 
Vi kan se på begreppet kunder på två olika sätt. Dels konsumenterna och dels de butiker som 
hyr in sig i galleriorna. Vi håller med Treffner och Gajland och vill mena att det för butikerna 
inte är Norrviddens varumärke som lockar, utan flanörs och in:s. Samtidigt tror vi att det till 
viss del är detsamma när det kommer till konsumenterna, att det oftast är de olika butikernas 
varumärken som är av allra störst intresse. Vi tycker att Norrvidden gör rätt i att inte 
marknadsföra varumärket Norrvidden ut mot konsumenter eftersom vi inte tror att de skulle 
ha någonting att vinna på det.  
 
Uggla menar att varumärket spelar en viktig roll i ett företags marknadsföring. Ett starkt 
varumärke ger företaget en möjlighet att hålla borta aggressiva konkurrenter genom etablerad 
lojalitet och tillit. I Ugglas modell över varumärket belyser han vikten identifikation sett från 
köparens perspektiv. Det är en tankemässig funktion som förenklar för kunden att hitta rätt på 
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kort tid. Nyckelordet för företaget är långsiktighet, vilket skapar en känsla av trygghet för 
kunden.  
 

 
 
Sett utifrån Ugglas modell valde Norrvidden att behålla varumärkesnamnet flanör främst på 
grund av att identifikationen ansågs vara så pass viktig. Namnet flanör kändes starkt och var 
inarbetat i konsumenternas medvetande vilket för Norrvidden bidrar till att skapa trogna och 
lojala kunder. 

5.5.3 Varumärkesidentitet 
 
Uggla menar att varumärkesidentitet är de associationer som varumärkesinnehavaren vill att 
varumärket skall skapa och upprätthålla på marknaden, signalerna företaget sänder ut till 
kunderna. Aaker beskriver i sin modell identiteten sett från fyra perspektiv; produkt, 
organisation, person och symbol. Enligt Eriksson har Norrvidden byggt upp sina varumärken 
utifrån innovation, omtanke, trovärdighet och lokal förankring. Han säger även att de arbetar 
mycket med mjuka värden, att skapa en positiv känsla och en upplevelse. Om vi jämför det 
med Aakers modell kan vi se att företaget hämtar sin varumärkesidentitet från 
organisationsperspektivet. 
 
Kepferers menar med sin prismateori att företaget skall sträva efter att utveckla en 
kärnidentitet som är uthållig och konsistent över tiden. Detta tror vi Norrvidden kan lyckas 
med eftersom de byggt upp sina varumärken utifrån långsiktigt tänkande med lokal 
förankring, och med innovation och trovärdighet som hörnstenar. 

5.5.4 Varumärkespyramiden 
 
Melin och Urdes varumärkespyramid är ett sätt att förklara en märkesprodukts uppbyggnad 
samt de grundläggande förutsättningarna för att etablera en märkesprodukt. Modellen visar 
sambanden mellan målgrupp, positionering, varumärke och produkt och hur dessa 
sammanlänkas till en stark enhet. 
 
Melin beskriver utvecklingen av lojalitet som en process i tre steg. Om vi applicerar denna 
modell på Norrviddens arbete med Flanör och In: så blir första steget att konsumenterna 
själva kommer i kontakt med galleriorna. Man har nu kommit en bit på vägen och 
konsumenterna känner till produkten. För att stärka sambandet mellan produkten och 
varumärket (flanör/in:) använder sig Norrvidden av reklam och säljfrämjande åtgärder. Nästa 
gång i en valsituation kommer konsumenten direkt att tänka på varumärket, d.v.s. flanör eller 
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in:, istället för att ta ”omvägen” via produkten. På detta sätt stärks sambandet mellan 
varumärkena och konsumenterna. 
 

5.6 Beslutsprocessen 
 
Beslutsprocessen i ett ompositioneringsarbete tror vi ser väldigt olika ut beroende på vilket 
företag man undersöker. Eftersom det gäller gallerior är projekteringstiden väldigt lång samt 
kräver en enorm samordning, vilket försvårar positioneringen. Beslutsprocessen för Flanör 
och In: beräknar Eriksson har pågått i 6 månader. Detta menar han är för kort tid, idealiskt 
vore det dubbla. En risk är att man tar förhastade beslut och att de val man gör inte är 
tillräckligt genomtänkta.  
 

5.7 Reflektioner 
 
Vi har sett vissa svårigheter med att applicera en del teorier och teoretiska modeller på den 
typ av produkt vi studerat i uppsatsen. Mycket av det som anses vara viktigt vid ett företags 
positioneringsarbete med varumärken har vi sett som mindre betydande i detta fall då det är 
gallerior vi har undersökt. Vi anser ändå att vi kunnat se vissa tydliga samband mellan empiri 
och teori. Eftersom Norrvidden i dessa fall endast ser externhandeln som sina konkurrenter 
anser vi att betydelsen av en lyckad positionering är mindre än för många andra branscher. 
För företag som t.ex. Volvo har positioneringen en mycket större betydelse då konkurrensen 
är hårdare och produkten mer påtaglig.  
 
Vi är totalt sett relativt nöjda med vår empiriinsamling då vi anser oss ha fått fram intressant 
och relevant information om Norrviddens positionerings- och ompositioneringsarbete. Vi 
hade dock velat få en mer fullständig information angående innehållet i 
varumärkesplattformen som Norrvidden tagit fram eftersom det är den som utgör grunden för 
hela ompositioneringsprocessen. Vi fick enbart några ledord ur denna då Davidson menade att 
innehållet fortfarande var konfidentiellt. 
 
För att få en mer heltäckande bild av hur processen har gått till hade vi även kunnat kontakta 
reklambyråerna som arbetat med varumärkena samt möjligtvis också arkitekterna. Dock 
avstod vi detta eftersom vi ansåg det vara alltför tidskrävande och att det förmodligen inte 
skulle rendera i så mycket mer information än den vi redan samlat in.  
 
Vi tror att beslutsprocessen skiljer sig mycket åt från företag till företag. Organisation, 
ledarskap och beslutsfattande inom företag är inte vad denna uppsats primärt avser att 
behandla, därför anser vi att fortsatta studier med fokus på någon av dessa delar skulle vara 
intressant. Det vore även intressant att följa upp arbetet med flanör och in: efter 
färdigställandet, för att se hur Norrvidden lyckats med positioneringsarbetet över längre sikt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Positionering 

- Hur tror Ni att kunderna uppfattade varumärkena flanör respektive in: (Världshuset 
och 1891) före ombyggnaderna? 

- Hur vill Ni de båda galleriorna ska uppfattas av kunderna vid ombyggnadens 
färdigställande? 

- Vad har ni för positioneringsstrategi för framtiden? 
- Har ni valt olika positioneringsstrategier för de båda galleriorna?  

 
Ompositionering 

- Varför beslutade Ni Er för en ombyggnad av flanör respektive in:?  
Ansåg Ni att en förändring var nödvändig p.g.a. dåliga resultat/minskad 
försäljning eller såg Ni möjligheterna en förändring skulle kunna medföra? 
Var det en efterfrågan som låg till grund för ombyggnaderna? 

- Vilken målgrupp vill ni rikta Er till? 
- Vad har Ni valt för ompositioneringsstrategi för att nå den önskade målgruppen? 
- Såg Ni några risker med ompositioneringen?  

 
Varumärke 

- Varför valde Ni att behålla varumärket flanör i Gävle men ändrade det tidigare 
varumärket Världshuset och 1891 i Sundsvall? 

- Hur valdes det nya varumärkesnamnet in:? 
- Samarbete med någon reklamfirma vid framtagningen av det nya namnet in:? 
- Vad vill Ni att varumärket flanör och in: ska symbolisera? 
- Vilka ser Ni som konkurrenter i första hand? 
- Hur vill Ni differentiera Er från konkurrenterna? 
- Tror Ni att Norrviddens normer och värderingar kommer påverka varumärket flanör 

och in:? 
- Ett företag kan bygga upp sitt varumärke kring exempelvis kvalité/värde, och hämtar 

då sin kärnidentitet från produktperspektivet. Vilken kärnidentitet vill Ni att flanör 
och in: skall ha? 

- Vilka är de största skillnaderna mellan varumärket in: och flanör? 
 
Beslutsprocessen 

- Vem var initiativtagare? 
- Hur gick beslutsprocessen till? 
- Hur har Ni arbetat för att ta fram den nya ompositioneringsstrategin och vilka var 

med och bestämde? Projektgrupp? 
- Varför valde Ni att göra ombyggnaderna vid den tidpunkt Ni gjorde dem? 
- Innan beslutet av ompositionering, vilka undersökningar gjordes för att ta reda på vad 

Ni behövde förändra? 
- Hur lång tid har det tagit från idé till färdigställande? 
- Hur har ni kommunicerat ut det nya budskapet efter ompositioneringen? 
- Var det någon inom organisationen eller utifrån som var emot ombyggnaderna? 
- På vilket sätt skiljer sig Ert arbete med in: gentemot flanör? 
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Bilaga 2: Varumärken 
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