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Abstract 

Mind	  the	  Brand	  

-‐	  A	  quantitative	  case	  study	  on	  how	  the	  brand	  Hollister	  is	  working	  with	  communications	  to	  

enhance	  their	  brand.	  

	  

The	  purpose	  of	  the	  case	  study	  is	  to	  research	  whether	  the	  brand	  Hollister	  can	  establish	  

themselves	  to	  their	  target	  audience	  working	  with	  communication.	  To	  achieve	  the	  goal	  with	  the	  

study,	  the	  following	  theories	  has	  been	  applied:	  brand	  building,	  visual	  communication,	  two-‐way	  

symmetrical	  communication	  and	  communication	  channels.	  The	  study	  was	  conducted	  by	  a	  

quantitative	  online	  questionnaire	  survey.	  The	  online	  survey	  was	  aimed	  at	  teenagers	  aged	  15-‐18	  

years	  old	  living	  in	  Täby	  or	  Umeå	  where	  one	  question	  was	  "What	  difference	  can	  be	  discerned	  

between	  Täby,	  where	  there	  is	  a	  shop,	  and	  Umeå	  where	  there	  is	  no	  shop".	  The	  material	  was	  

collected	  during	  a	  period	  of	  eight	  days	  between	  december	  11th	  to	  december	  19th	  2013.	  The	  

online	  survey	  was	  answered	  by	  90	  units	  which	  means	  a	  response	  rate	  of	  90	  percent.	  The	  results	  

of	  the	  study	  showed	  that	  it	  differed	  somewhat	  between	  the	  cities	  and	  above	  all	  it	  showed	  that	  

the	  units	  from	  Täby	  had	  more	  knowledge	  about	  the	  brand's	  visual	  identity,	  and	  visited	  the	  store	  

to	  a	  larger	  extent.	  The	  analysis	  also	  showed	  that	  branding	  is	  an	  important	  part	  to	  reach	  out	  and	  

influence	  Hollister’s	  target	  audience	  where	  the	  work	  of	  visual	  communication	  is	  vital.	  

Keywords:	  Brand,	  Brand	  building,	  Visual	  communication,	  two-‐way	  symmetrical	  communication,	  

communication	  channels,	  quantitative	  studie,	  online	  questionnaire	  survey,	  Hollister.	  



	  

	  

Sammanfattning	  

Lägg	  märke	  till	  varumärket	  

-‐	  En	  kvantitativ	  undersökning	  kring	  hur	  varumärket	  Hollister	  jobbar	  med	  kommunikation	  för	  att	  

stärka	  sitt	  varumärke.	  

	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  om	  varumärket	  Hollister	  kan	  etablera	  sig	  hos	  sin	  målgrupp	  

med	  hjälp	  av	  kommunikation.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  har	  följande	  teorier	  tillämpats:	  

varumärkesbyggande,	  visuell	  kommunikation,	  tvåvägs-‐symmetrisk	  kommunikation	  samt	  

kommunikationskanaler.	  Studien	  har	  genomförts	  genom	  en	  kvantitativ	  enkätundersökning	  på	  

webben.	  Webbenkäten	  riktade	  sig	  till	  tonåringar	  i	  åldern	  15-‐18	  år	  som	  bor	  i	  Täby	  eller	  Umeå	  då	  

bland	  annat	  en	  frågeställning	  har	  varit	  ”Vilken	  skillnad	  går	  att	  utläsa	  mellan	  Täby,	  där	  det	  finns	  

en	  butik,	  respektive	  Umeå	  där	  det	  inte	  finns	  någon	  butik”.	  Materialet	  samlades	  in	  under	  en	  

period	  på	  åtta	  dagar	  mellan	  11-‐19	  december	  2013.	  Webbenkäten	  svarades	  av	  90	  enheter	  vilket	  

innebär	  en	  svarsfrekvens	  på	  90	  procent.	  Resultatet	  av	  studien	  visade	  att	  det	  skiljde	  en	  del	  

mellan	  städerna	  framförallt	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  enheterna	  från	  Täby	  hade	  mer	  kännedom	  kring	  

varumärkets	  visuella	  identitet	  samt	  besökt	  butiken	  i	  större	  utsträckning.	  Analysen	  visade	  även	  

att	  varumärkesbyggande	  är	  en	  viktig	  del	  för	  att	  nå	  ut	  och	  påverka	  sin	  målgrupp	  och	  bland	  annat	  

att	  arbetet	  med	  den	  visuella	  kommunikationen	  är	  betydelsefull.	  

Nyckelord:	  Varumärke,	  Varumärkesbyggande,	  Visuell	  kommunikation,	  Tvåvägs-‐symmetrisk	  

kommunikation,	  kommunikationskanaler,	  kvantitativ	  studie,	  webbenkät,	  Hollister.
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1. Inledning 

I	  dagens	  samhälle	  råder	  ett	  stort	  informationsflöde,	  då	  bland	  annat	  internet	  har	  skapat	  nya	  

möjligheter	  inom	  kommunikationsområdet	  under	  de	  senaste	  åren	  (Gripsrud	  2011,	  17-‐18;	  

Hadenius,	  Weibull	  &	  Wadbring	  2011,	  131).	  På	  grund	  av	  det	  stora	  flödet	  av	  information	  ökar	  

också	  behovet	  att	  få	  ut	  rätt	  informationen	  på	  rätt	  sätt.	  Detta	  gäller	  särskilt	  för	  företag	  och	  dess	  

varumärkesbyggande,	  och	  då	  spelar	  faktorer	  som	  färg,	  form	  och	  typsnitt	  en	  stor	  roll	  för	  att	  locka	  

en	  konsument	  till	  sig.	  Starka	  varumärken	  byggs	  inte	  över	  en	  natt,	  det	  krävs	  åtskilliga	  

kommunikationsåtgärder	  för	  att	  lyckas.	  Det	  går	  inte	  alltid	  att	  utskilja	  vad	  i	  processen	  för	  

varumärkesbyggande	  som	  stärker	  varumärket	  utan	  det	  kan	  ses	  som	  en	  konst.	  Däremot	  är	  en	  

viktig	  beståndsdel	  att	  utgå	  från	  kunden	  och	  dess	  behov	  då	  det	  är	  kunden	  som	  bestämmer	  värdet	  

på	  varumärket	  (Holmlund	  2004,	  13-‐14).	  	  

	  

Visuell	  kommunikation	  är	  en	  effektiv	  metod	  som	  företag	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  nå	  ut	  till	  

konsumenterna	  med	  sitt	  varumärke.	  Visuell	  kommunikation	  handlar	  om	  att	  skapa	  en	  tydlig	  

profil	  för	  varumärket	  som	  är	  väl	  sammanbundet	  med	  företagets	  verksamhet	  (Bergström	  2012,	  

267-‐269).	  En	  förutsättning	  för	  att	  jobba	  med	  visuell	  kommunikation	  är	  att	  det	  finns	  ett	  

meddelande	  eller	  budskap	  som	  ska	  förmedlas	  från	  en	  sändare,	  via	  en	  kanal	  till	  en	  mottagare	  

(Bergström	  2012,	  34).	  

	  

Att	  bygga	  ett	  varumärke	  handlar	  inte	  bara	  om	  den	  externa	  kommunikationen.	  Utöver	  

varumärkesbyggandets	  kanske	  mer	  självklara	  delar,	  som	  syns	  externt,	  finns	  det	  en	  hel	  del	  andra	  

aspekter	  som	  påverkar	  varumärkets	  identitet.	  Verksamhetens	  kommunikationsförmåga	  internt	  

och	  hantering	  av	  personal	  är	  exempel	  på	  aspekter	  som	  kan	  vara	  avgörande	  för	  varumärken.	  

Utöver	  varumärkens	  egen	  kommunikation	  finns	  det	  faktorer	  som	  påverkar,	  exempelvis	  

diskurser	  som	  pågår	  kring	  ett	  varumärke	  som	  kan	  anses	  inofficiella	  där	  varumärket	  själv	  inte	  

har	  någon	  medverkan	  (Carlsson	  2013B	  38+41-‐42).	  

	  

I	  denna	  uppsats	  undersöks	  hur	  företaget	  Hollister	  kan	  stärka	  sitt	  varumärke	  genom	  

kommunikation	  och	  därigenom	  profilera	  sig	  bland	  sina	  konkurrenter	  genom	  sin	  

varumärkeskommunikation.	  Utöver	  uppsatsens	  huvudfokus	  kring	  arbetet	  med	  

varumärkesbyggande	  och	  hur	  det	  kan	  lyfta	  ett	  varumärke	  på	  marknaden	  är	  syftet	  att	  undersöka	  

hur	  arbetet	  med	  visuell	  kommunikation	  påverkar	  mottagaren.	  Detta	  undersöks	  genom	  en	  

webbenkät	  riktad	  till	  varumärkets	  målgrupp	  eftersom	  målgruppen	  beskrivs	  som	  en	  grundsten	  i	  

att	  bygga	  ett	  varumärke	  (Holmlund	  2004,	  14).	  	  
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Hollister	  är	  ett	  starkt	  etablerat	  varumärke,	  framförallt	  i	  USA,	  som	  ägs	  av	  företaget	  Abercrombie,	  

med	  huvudsäte	  i	  New	  Albany	  i	  USA.	  Förutom	  Hollister	  innehar	  Abercrombie	  även	  varumärkena	  

Abercrombie	  &	  Fitch,	  Abercrombie	  kids	  och	  Gilly	  Hicks	  (Abercrombie	  2013).	  Hollister	  är	  

Abercrombies	  första	  och	  hittills	  enda	  varumärke	  som	  har	  etablerat	  sig	  i	  Sverige	  genom	  butiker	  i	  

Täby,	  Stockholm	  och	  Malmö	  (Hollister	  hemsida,	  2013).	  Hollister	  säljer	  främst	  mode	  för	  både	  

tjejer	  och	  killar	  i	  åldern	  15-‐18	  år.	  På	  deras	  hemsida	  beskrivs	  kläderna	  ha	  en	  tidlös,	  cool	  stil	  för	  

de	  som	  har	  en	  avslappnad	  och	  surfinspirerad	  stil	  (Hollister	  fakta,	  2013).	  Att	  undersöka	  

varumärket	  Hollister	  kan	  anses	  intressant	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  ett	  starkt	  etablerat	  varumärke	  i	  

USA	  har	  etablerat	  sig	  i	  Sverige,	  både	  i	  en	  stad	  där	  det	  finns	  butik	  men	  även	  i	  en	  stad	  där	  det	  inte	  

finns	  någon	  butik.	  	  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  varumärket	  Hollister	  kan	  etablera	  sig	  hos	  sin	  målgrupp	  

med	  hjälp	  av	  kommunikation.	  	  

	  

För	  att	  uppnå	  uppsatsens	  syfte	  har	  följande	  frågeställningar	  utarbetats:	  

• Vilken	  påverkan	  har	  Hollisters	  varumärkeskommunikation	  på	  deras	  målgrupp?	  

o Vilken	  skillnad	  går	  att	  utläsa	  mellan	  Täby,	  där	  det	  finns	  en	  butik,	  respektive	  Umeå	  

där	  det	  inte	  finns	  någon	  butik?	  	  

• På	  vilket	  sätt	  kan	  Hollister	  använda	  visuell	  kommunikation	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  stärka	  

sitt	  varumärke?	  	  

1.2 Disposition 

I	  uppsatsen	  presenteras	  de	  teorier	  som	  används	  i	  undersökningen	  och	  den	  tidigare	  forskning	  

som	  gjorts	  kring	  teorierna,	  vidare	  presenteras	  valet	  av	  metod	  samt	  empiriskt	  material	  som	  

kommer	  att	  undersökas.	  Därefter	  presenteras	  resultatet	  för	  undersökningen	  med	  utgångspunkt	  

i	  frågeställningarna	  och	  slutligen	  avslutas	  uppsatsen	  med	  en	  analys	  och	  diskussion	  kring	  

resultatet	  samt	  förslag	  för	  vidare	  forskning.	  
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2. Teori & tidigare forskning 

I	  detta	  avsnitt	  bemöts	  olika	  teoretiska	  grunder,	  men	  också	  tidigare	  forskning,	  som	  är	  av	  relevans	  

för	  undersökningen	  samt	  till	  nytta	  för	  den	  analys	  som	  kommer	  att	  utföras.	  De	  teorier	  som	  har	  

legat	  till	  grund	  för	  undersökningens	  genomförande	  och	  resultat	  är	  varumärkesbyggande,	  visuell	  

kommunikation,	  tvåvägs-‐symmetrisk	  kommunikation	  samt	  kommunikationskanaler.	  Teorierna	  

har	  tillämpats	  för	  att	  kunna	  besvara	  undersökningens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  

2.1 Varumärkesbyggande 

Begreppet	  varumärke,	  på	  engelska	  ”brand”	  eller	  ”trademark”,	  är	  ofta	  förknippat	  med	  ett	  visuellt	  

uttryck.	  I	  många	  år	  har	  det	  varit	  sammankopplat	  till	  företags	  logotyper,	  där	  

varumärkesbyggande	  handlar	  om	  att	  skapa	  ett	  visuellt	  intryck	  och	  en	  identitet	  för	  mottagaren	  

med	  hjälp	  av	  färg,	  form	  och	  typsnitt.	  Idag	  handlar	  det	  däremot	  inte	  bara	  om	  det	  visuella	  

uttrycket	  utan	  även	  om	  mottagarens	  perception,	  vad	  människor	  upplever	  kring	  varumärket,	  

vilket	  är	  en	  del	  i	  varumärkesbyggandet	  (Carlsson	  2013A,	  9,	  Carlsson	  2013B,	  101).	  	  

	  

Varumärken	  tar	  stort	  utrymme	  i	  de	  flesta	  människors	  vardag	  då	  det	  omger	  oss	  i	  stor	  

utsträckning	  i	  samhället.	  Utbudet	  på	  varumärken	  är	  stort	  när	  det	  gäller	  olika	  produktkategorier	  

och	  varumärkena	  gör	  det	  enklare	  för	  människor	  att	  handla.	  Genom	  att	  bygga	  ett	  varumärke	  och	  

skapa	  en	  identitet,	  kan	  kunderna	  enklare	  identifiera	  sig	  med	  ett	  varumärke	  (Albertsson	  &	  

Lundqvist	  2009,	  130-‐131).	  Identitet	  är	  ett	  annat	  begrepp	  som	  kan	  förklaras	  som	  företags	  

bakgrund	  och	  grundar	  sig	  i	  både	  historia	  och	  kultur	  (Bergström	  2012,	  170).	  Identiteten	  

representeras	  av	  faktiska	  sortimentet	  och	  designen	  (Carlsson	  2013B,	  101).	  

	  

Historiskt	  sett	  kan	  varumärken	  sägas	  ha	  funnits	  i	  över	  5000	  år	  då	  bönder	  och	  krukmakare	  

kunde	  märka	  sina	  egna	  kreationer,	  ofta	  av	  stolthet,	  med	  ett	  slags	  märke	  som	  blev	  deras	  

varumärke.	  Men	  det	  kom	  också	  i	  uttryck	  för	  att	  utmärka	  sin	  identitet,	  vem	  som	  exempelvis	  är	  

upphovsman	  till	  produkten.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  hur	  varumärken	  fungerar	  som	  en	  identitet	  för	  

många	  företag	  men	  även	  för	  många	  köpare.	  Under	  1950-‐talet,	  skedde	  ett	  betydelsefullt	  skifte	  för	  

det	  visuella	  uttrycket	  kring	  varumärken	  och	  teorin	  kring	  corporate	  identity,	  då	  varumärkens	  

visuella	  identitet	  skapade	  starka	  intryck	  som	  skapade	  image	  för	  olika	  grupper	  hos	  mottagaren.	  

Corporate	  identity	  ligger	  också	  till	  grund	  för	  varumärkesbyggande	  (Holger	  &	  Holmberg	  2002,	  

83-‐85).	  



	   4	  

2.1.1 Corporate identity 

Teorin	  kring	  hur	  företag	  arbetar	  med	  sina	  varumärken	  genom	  identitet	  och	  image	  kallas	  

corporate	  identity,	  vilket	  är	  en	  del	  i	  varumärkesbyggandet.	  Historiskt	  sett	  kom	  corporate	  

identity	  till	  uttryck	  och	  växte	  under	  1900-‐talet	  och	  ligger	  idag	  till	  grund	  för	  det	  grafiska	  och	  

visuella	  uttrycket	  för	  varumärken	  (Holger	  &	  Holmberg	  2002,	  15).	  Corporate	  identity	  kan	  

beskrivas	  som	  det	  visuella	  uttalandet	  ett	  företag	  gör	  genom	  en	  kombination	  av	  färger,	  symboler,	  

ord	  etc.	  för	  att	  kommunicera	  varumärket	  visuellt	  (Business	  Dictionary,	  2013).	  I	  denna	  

undersökning	  har	  corporate	  identity	  använts	  som	  en	  grund	  för	  att	  förstå	  sambandet	  i	  

varumärkets	  visuella	  identitet	  som	  en	  del	  av	  varumärkesuppbyggandet	  utöver	  arbetet	  med	  den	  

visuella	  kommunikationen	  som	  presenteras	  i	  senare	  kapitel	  (se	  kapitel	  2.2).	  

2.1.2 Perception 

För	  varumärkesbyggande	  är	  igenkännande	  en	  viktig	  byggsten	  (Holger	  &	  Holmberg	  2002,	  83).	  

Perception	  är	  ett	  samlat	  begrepp	  för	  människans	  synintryck	  som	  omvandlar	  sinnesintryck	  till	  

någon	  slags	  meningsfylld	  information.	  Intrycket	  av	  det	  vi	  ser	  använder	  vi	  sedan	  och	  bygger	  upp	  

vårt	  medvetande	  med.	  Människan	  sållar	  bort	  det	  ointressanta	  och	  vardagliga	  intrycken	  och	  för	  

vidare	  det	  intressanta	  som	  ögat	  möter	  (Bergström	  2012,	  98+199).	  Perception	  kan	  sägas	  

innebära	  det	  intryck	  människan	  tar	  emot	  som	  på	  något	  sätt	  anses	  som	  meningsfullt	  för	  personen	  

i	  fråga	  (Albertsson	  &	  Lundqvist	  2009,	  116).	  Det	  är	  bara	  betraktaren	  som	  kan	  svara	  på	  vilket	  

intryck	  ett	  varumärke	  ger	  genom	  dess	  framställning	  (Bergström	  2011,	  158).	  	  

	  

Perception	  kan	  vara	  alltifrån	  ett	  reklamklipp	  vi	  sett	  till	  en	  doft	  när	  vi	  öppnat	  en	  förpackning	  från	  

ett	  varumärke,	  som	  har	  skapat	  en	  upplevelse	  eller	  sinnesstämning	  hos	  konsumenten	  (Fahy	  &	  

Jobber	  2012,	  67).	  Därför	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  för	  sändaren	  att	  försöka	  nå	  mottagaren	  på	  ett	  

känslomässigt	  plan	  genom	  upplevelser	  då	  dessa	  har	  en	  förmåga	  att	  stanna	  hos	  betraktraren.	  

Sedan	  leder	  perceptionen	  och	  upplevelsen	  fram	  till	  en	  tolkning	  hos	  mottagaren.	  Tolkningen	  

avgörs	  av	  mottagarens	  värderingar,	  erfarenheter	  och	  attityder	  (Bergström	  2012,	  98).	  Teorin	  

kring	  perception	  har	  använts	  för	  att	  förstå	  hur	  Hollisters	  målgrupp	  påverkas	  av	  varumärkets	  

visuella	  uttryck.	  	  

2.2 Visuell kommunikation 

Bo	  Bergström	  (2012,	  34)	  beskriver	  i	  boken	  Effektiv	  visuell	  kommunikation	  vad	  ämnet	  visuell	  

kommunikation	  handlar	  om:	  

	  	  
Förutsättningen	  för	  all	  visuell	  kommunikation	  är	  att	  någon	  har	  något	  angeläget	  att	  meddela.	  En	  

sändare/…/måste	  noga	  formulera	  och	  forma	  ett	  budskap,	  som	  ska	  överföras	  till	  en	  mottagare.	  

Sändarens	  syfte	  är	  att	  påverka,	  genom	  att	  beröra,	  motivera	  eller	  informera.	  
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Visuell	  kommunikation	  har	  legat	  till	  grund	  för	  att	  konkret	  studera	  hur	  varumärkens	  arbete	  med	  

sitt	  designprogram	  ser	  ut	  eftersom	  att	  det	  är	  uttrycket	  som	  studeras	  i	  förhållande	  till	  

betraktaren.	  Betraktaren	  söker	  sig	  oftast	  till	  de	  varumärken	  som	  de	  har	  förtroende	  till	  och	  

respekt	  för,	  vilket	  kan	  skapas	  genom	  ett	  visuellt	  uttryck	  (Bergström	  2012,	  52+269).	  

Designprogram	  kan	  beskrivas	  som	  en	  slags	  manual	  för	  företaget	  att	  förhålla	  sig	  till	  när	  

eventuella	  oklarheter	  kring	  varumärkets	  visuella	  uttryck	  uppkommer	  (Bergström	  2012,	  169-‐

170).	  Det	  är	  viktigt	  att	  analysera	  varumärkesplattformen,	  olika	  kommunikationsstrategier	  och	  

det	  visuella	  uttrycket	  och	  dessa	  sammankopplingar	  innan	  uppbyggandet	  av	  den	  visuella	  

kommunikationen	  sker	  (Dahlbom	  &	  Allergren	  2010,	  106).	  När	  den	  visuella	  kommunikationen	  

för	  varumärket	  sedan	  byggs	  upp	  handlar	  det	  om	  att	  skapa	  en	  enhetlig	  bild	  som	  karakteriserar	  

varumärkets	  verksamhet.	  Man	  pratar	  ofta	  om	  grafiskt	  designprogram	  eller	  grafisk	  profil	  då	  det	  

handlar	  om	  att	  bygga	  upp	  det	  visuella	  uttrycket	  och	  samla	  logotyp,	  typsnitt	  och	  färger	  till	  en	  

profil	  som	  varumärket	  kommunicerar	  i	  olika	  kommunikationskanaler	  (Carlsson	  2013A,	  80).	  

Genom	  att	  använda	  visuell	  kommunikation	  som	  teori	  i	  undersökning	  möjliggörs	  en	  vägledning	  

för	  att	  analysera	  undersökningens	  resultat	  kring	  Hollisters	  visuella	  kommunikation	  till	  dess	  

målgrupp.	  	  

2.3 Tvåvägs-symmetrisk kommunikation 

Det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  kommunicera,	  när	  det	  gäller	  public	  relations	  och	  marknadsföring	  

är	  James	  Grunigs	  (1992)	  forskning	  kring	  olika	  kommunikationsmodeller	  utmärkande.	  Han	  har	  

utvecklat	  fyra	  olika	  modeller	  framtagna	  för	  att	  beskriva	  olika	  sätt	  att	  kommunicera	  genom	  

public	  relations,	  dessa	  är:	  

	  

1. Publicitetsmodellen	  

2. Informationsmodellen	  

3. Tvåvägs-‐asymmetriska	  modellen	  

4. Tvåvägs-‐symmetrisk	  modellen	  

	  

Grunig	  menar	  att	  de	  tre	  första	  modellerna	  går	  ut	  på	  att	  skapa	  en	  monolog	  med	  intressenterna	  

medan	  den	  tvåvägs-‐symmetriska	  går	  ut	  på	  att	  skapa	  en	  dialog	  med	  mottagaren	  (Dozier	  &	  Grunig	  

1992,	  18).	  Denna	  teori	  har	  legat	  till	  grund	  för	  att	  förstå	  kommunikationen	  mellan	  sändaren	  och	  

mottagaren	  som	  i	  detta	  fall	  är	  Hollister	  och	  dess	  målgrupp.	  	  

	  

Michael	  L.	  Kent	  och	  Marueen	  Taylor	  (1998)	  beskriver	  i	  sin	  avhandling	  Building	  Dialogic	  

Relationships	  Trough	  the	  World	  Wide	  Web	  skillnaden	  mellan	  dialog	  och	  monolog	  eller	  att	  besvara	  
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något.	  En	  dialog	  i	  detta	  sammanhang	  kan	  innebära	  att	  ett	  företag	  eller	  varumärke	  både	  deltar	  i	  

konversationer	  med	  sina	  intressenter	  samtidigt	  som	  de	  omvärldsbevakar	  genom	  att	  lyssna	  och	  

förstå	  önskemål	  från	  mottagaren	  och	  därefter	  ta	  till	  sig	  dessa	  budskap	  och	  skapa	  eventuella	  

förändringar.	  Många	  möjligheter	  kring	  att	  skapa	  dialoger	  med	  sina	  mottagare	  har	  skapats	  genom	  

sociala	  medier	  (Kent	  &	  Taylor,	  1998).	  	  

2.4 Kommunikationskanaler 

En	  stor	  del	  i	  varumärkesbyggande	  är	  sociala	  medier	  som	  har	  skapat	  åtskilliga	  förutsättningar	  för	  

varumärken	  att	  positionera	  sig	  på	  marknaden	  (Carlsson	  2013B,	  71).	  Sociala	  medier	  kan	  ses	  som	  

en	  kanal	  där	  varumärken	  kan	  ha	  en	  tvåvägskommunikation	  med	  sina	  mottagare.	  Sedan	  finns	  det	  

andra	  kanaler	  som	  varumärken	  kan	  positionera	  sig	  i.	  Hollister	  har	  använt	  sig	  av	  kanalerna	  

sociala	  medier,	  digitala	  medier	  samt	  butiker	  för	  att	  kommunicera	  sitt	  varumärke	  (Hollister	  

hemsida,	  2013).	  

2.4.1 Sociala medier 

Lena	  Carlsson	  (2013,	  47)	  beskriver	  i	  sin	  bok	  Marknadsföring	  och	  kommunikation	  i	  sociala	  medier	  

–	  Givande	  dialoger,	  starkare	  varumärke,	  ökad	  försäljning:	  

	  
Sociala	  medier	  är	  enligt	  många	  experter	  inte	  att	  betrakta	  som	  ett	  kampanjverktyg	  i	  första	  hand.	  

Däremot	  kan	  de	  göra	  riktigt	  stor	  nytta	  för	  långsiktigt	  relationsskapande	  och	  

varumärkesbyggande.	  

	  

För	  att	  stärka	  sitt	  varumärke	  eller	  bygga	  upp	  det	  från	  grunden	  krävs	  många	  åtgärder	  för	  att	  

lyckas.	  Sociala	  medier	  är	  en	  byggsten	  som	  har	  tagit	  stor	  plats	  i	  varumärkesbyggnad	  under	  den	  

senaste	  tiden.	  Exempel	  på	  sociala	  medier	  är	  facebook,	  twitter,	  instagram,	  google+	  etc.	  För	  

varumärken	  har	  sociala	  medier	  kommit	  att	  bli	  en	  stor	  tillgång	  då	  det	  har	  skapat	  många	  nya	  

möjligheter	  för	  att	  bland	  annat	  skapa	  nya	  kontakter	  och	  relationer	  men	  även	  snabbare	  spridning	  

av	  varumärkets	  budskap.	  En	  annan	  stor	  möjlighet	  med	  sociala	  medier	  är	  att	  omvärldsbevaka	  

och	  ta	  reda	  på	  vad	  mottagaren	  upplever	  kring	  varumärket	  (Carlsson	  2013A,	  33+47).	  

	  

Sociala	  medier	  kan	  sägas	  vara	  ett	  begrepp	  för	  all	  tvåvägskommunikation	  på	  webben.	  Det	  

handlar	  om	  webbaserade	  tjänster	  där	  vem	  som	  helst	  kan	  utbyta	  information	  med	  andra	  

människor	  och	  organisationer.	  Och	  ett	  som	  är	  säkert	  är	  att	  det	  sociala	  medier	  tar	  allt	  större	  plats	  

på	  webben	  och	  kan	  idag	  ses	  som	  ett	  naturligt	  sätt	  att	  få	  kontakt	  med	  företag	  (Carlsson	  2013A,	  

17-‐18).	  
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Susan	  Fournier	  och	  Jill	  Avery,	  två	  professorer	  inom	  marknadsföring,	  har	  studerat	  hur	  företag	  

använder	  sig	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  marknadsföra	  sitt	  varumärke.	  De	  belyser	  i	  sin	  avhandling	  

The	  uninvited	  brand	  att	  varumärken	  har	  rusat	  in	  i	  sociala	  medier	  som	  ett	  slags	  övergripande	  

verktyg	  och	  komplement	  för	  de	  traditionella	  massmedierna	  (Fournier	  &	  Avery	  2010,	  2).	  Deras	  

forskning	  är	  intressant	  och	  visar	  många	  aspekter	  hur	  varumärken	  kan	  använda	  sig	  av	  sociala	  

medier	  för	  att	  marknadsföra	  sig,	  hur	  det	  sker	  en	  maktkamp	  mellan	  varumärkena	  och	  

konsumenterna	  samtidigt	  som	  det	  sker	  en	  tvåvägskommunikation	  mellan	  parterna	  etc.	  

Fourniers	  och	  Averys	  forskning	  kring	  detta	  ämne	  belyser	  däremot	  inte	  hur	  den	  visuella	  

kommunikationen	  kommer	  till	  tals	  i	  sociala	  medier	  men	  däremot	  belyser	  den	  vilken	  betydelse	  

sociala	  medier	  har	  i	  varumärkesbyggande,	  vilket	  kan	  vara	  till	  stöd	  för	  denna	  undersökning.	  	  

	  

Utöver	  Fourniers	  och	  Averys	  forskning	  finns	  det	  ett	  flertal	  undersökningar	  kring	  

varumärkesbyggnad	  i	  sociala	  medier	  som	  har	  ringat	  in	  mycket	  gällande	  varumärken	  i	  sociala	  

medier.	  Bin	  Shen	  och	  Kiberly	  Bissell	  (2013)	  skriver	  i	  sin	  avhandling	  Social	  Media,	  Social	  Me:	  A	  

Content	  Analysis	  of	  Beauty	  Companies’	  Use	  of	  Facebook	  in	  Marketing	  and	  Branding	  hur	  sociala	  

medier	  har	  skapat	  förutsättningar	  för	  varumärken	  att	  kommunicera	  med	  sina	  konsumenter.	  

Shen	  och	  Bissell	  beskriver	  sociala	  medier	  som	  en	  grupp	  internetbaserade	  appar	  som	  är	  byggda	  

för	  webb	  2.0,	  såsom	  bloggar,	  Facebook,	  Twitter,	  podcasts	  etc.	  (Shen	  &	  Bissell	  2013,	  631).	   

2.4.2 Digital media 

Till	  skillnad	  från	  sociala	  medier	  kan	  digitala	  medier	  vara	  både	  enkel-‐	  och	  dubbelriktade.	  

Exempel	  på	  digitala	  medier	  kan	  vara	  en	  hemsida,	  digitala	  tidningar,	  radio,	  teve	  etc.	  där	  

mottagaren	  oftast	  inte	  kan	  återkoppla	  och	  kommunicera	  med	  sändaren	  av	  budskapet.	  I	  

Hollisters	  fall	  så	  har	  de	  en	  hemsida	  där	  de	  säljer	  sina	  produkter	  samt	  har	  information	  om	  

varumärket,	  dess	  produkter	  och	  butiker	  (Dahlbom	  &	  Allergren	  2010,	  29).	  

	  

Tidigare	  har	  professor	  Bo	  Dahlboms	  och	  varumärkesrådgivaren	  Karin	  Allergrens	  forskat	  kring	  

varumärkesaktivering,	  främst	  på	  internet,	  vilket	  har	  visat	  en	  vinkel	  kring	  varumärkesbyggnad	  

och	  aktivering	  av	  varumärken.	  Dahlbom	  menar	  att	  i	  takt	  med	  internets	  framfart	  under	  de	  

senaste	  decennierna	  har	  varumärkeskommunikationen	  gått	  från	  enkelriktad	  till	  dubbelriktad.	  

Det	  vill	  säga	  att	  förr	  kunde	  man	  endast	  marknadsföra	  sitt	  varumärke	  genom	  kanaler	  som	  

tidningar,	  tv	  och	  radio,	  vilket	  inte	  mottagaren	  kunde	  ställa	  några	  frågor	  kring	  exempelvis.	  Idag	  

kan	  man	  på	  olika	  varumärkeshemsidor	  skicka	  e-‐post	  eller	  kontakta	  direkt	  på	  annat	  sätt	  och	  på	  

det	  viset	  hålla	  en	  konversation	  med	  företaget	  (Dahlbom	  &	  Allergren	  2010,	  14+29-‐30).	  Dahlboms	  

forskning	  har	  varit	  till	  stöd	  i	  denna	  undersökning	  då	  den	  visar	  hur	  internet	  har	  skapat	  nya	  
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möjligheter	  för	  varumärken	  att	  agera	  på	  marknaden,	  vilket	  kan	  påverka	  hur	  företag	  jobbar	  med	  

sin	  varumärkesidentitet	  (Dahlbom	  &	  Allergren	  2010,	  31).	  

	  

Förutom	  Dahlboms	  forskning	  har	  Jurate	  Kaminskaite	  (2011),	  student	  via	  institutionen	  för	  

kommunikation	  och	  medier	  via	  Lunds	  Universitet,	  skrivit	  ett	  examensarbete	  som	  heter	  Branding	  

2.0:	  Att	  kommunicera	  ett	  varumärke	  via	  digitala	  medier.	  Publikationen	  handlar	  om	  hur	  

varumärken	  kommunicerar	  genom	  digitala	  medier.	  Där	  hade	  Kaminskaite	  valt	  ut	  100	  stycken	  av	  

Sveriges	  starkaste	  varumärken	  och	  tagit	  reda	  på	  vilka	  digitala	  medier	  de	  olika	  varumärkena	  

använder	  sig	  av.	  Det	  Kaminskaite	  kom	  fram	  till	  var	  att	  digitala	  medier	  är	  en	  väl	  etablerad	  kanal	  

för	  varumärken	  att	  använda	  sig	  av	  (Kaminskaite	  2011,	  31-‐35).	  Genom	  att	  studera	  hur	  Hollister	  

använder	  digitala	  medier	  för	  att	  stärka	  sitt	  varumärke	  kan	  Kaminskaites	  forskning	  vara	  till	  hjälp	  

för	  att	  svara	  på	  syftet	  och	  frågeställningarna	  i	  denna	  undersökning.	  

2.4.3 Butikskommunikation 

Butikskommunikation,	  som	  på	  engelska	  kallas	  visual	  merchadising,	  kan	  skapa	  många	  

förutsättningar	  för	  att	  marknadsföra	  ett	  varumärke.	  Vad	  gäller	  butikskommunikation	  fokuserar	  

många	  forskare	  på	  positionering.	  Fahy	  och	  Jobber	  (2012)	  beskriver	  i	  sin	  bok	  Foundations	  of	  

marketing	  hur	  varumärken	  i	  detaljhandeln	  kan	  ta	  viktiga	  beslut	  för	  att	  marknadsföra	  sitt	  

varumärke.	  De	  menar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  en	  intressant	  atmosfär	  som	  är	  tilltalande	  för	  

varumärkets	  målgrupp.	  Atmosfären	  skapas	  genom	  en	  kombination	  av	  design,	  färger	  och	  layout.	  

Både	  den	  exteriör	  så	  som	  ett	  skyltfönster,	  skyltar	  och	  färgval	  samt	  interiör	  som	  exempelvis	  

ljussättning,	  hyllor,	  dofter	  etc.	  i	  butiken	  påverkar	  känslan	  för	  hela	  varumärket	  (Fahy	  &	  Jobber	  

2012,	  300).	  	  

	  

Fahy	  och	  Jobber	  (2012)	  beskriver	  även	  att	  placering	  av	  butik	  i	  olika	  städer	  påverkar	  varumärket.	  

De	  menar	  att	  ett	  företag	  väljer	  ort	  beroende	  på	  faktorer	  som	  graden	  av	  konkurrens,	  tillgång	  på	  

lämpliga	  platser,	  nivå	  på	  inkomst	  i	  olika	  områden	  men	  framförallt	  beroende	  på	  vart	  den	  tänkta	  

målgruppen	  för	  varumärket	  är	  belägen	  (Fahy	  &	  Jobber	  2012,	  298-‐300).	  

	  

Mycket	  av	  den	  tidigare	  forskningen	  kring	  varumärkesbyggande	  i	  butiker	  belyser	  fokus	  på	  att	  

hitta	  nya	  kunder	  och	  skapa	  mer	  försäljning	  genom	  ett	  snyggt	  skyltfönster	  eller	  placering	  av	  

varor	  snarare	  än	  den	  visuella	  aspekten	  kring	  hur	  varumärket	  framstår,	  vilken	  denna	  

undersökning	  fokuserat	  på.	  Däremot	  kan	  butikskommunikation	  möjligtvis	  vara	  till	  betydelse	  för	  

hur	  konsumenter	  upplever	  varumärket	  genom	  butikens	  visuella	  uttryck	  (Holger	  &	  Holmberg	  

2002,	  110).	  
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I	  uppsatsen	  Visuell	  butikskommunikation	  –	  en	  studie	  om	  Lindex	  arbetsprocess:	  från	  huvudkontor	  

genom	  butik	  till	  kund	  beskriver	  författarna	  Franzén	  och	  Gustavsson	  (2013)	  hur	  butikskedjan	  

Lindex	  arbetar	  med	  visuell	  butikskommunikation,	  vilket	  belyser	  många	  aspekter	  kring	  det	  

visuella	  arbetet	  med	  att	  bygga	  upp	  sitt	  varumärke.	  Däremot	  är	  syftet	  ett	  helt	  annat	  än	  denna	  

undersökning	  då	  de	  fokuserar	  mer	  på	  hur	  den	  interna	  kommunikationen	  från	  huvudkontor	  till	  

butik	  kan	  kommuniceras	  till	  kunderna	  och	  utelämnar	  den	  del	  av	  det	  visuella	  arbetet	  kring	  

logotyper,	  färger	  och	  andra	  grafiska	  element	  som	  bidrar	  till	  ett	  starkt	  varumärke.
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3. Material  

Här	  redovisas	  de	  material	  som	  undersökningen	  har	  utgått	  ifrån	  och	  vilket	  empiriskt	  material	  

som	  samlats	  in	  för	  att	  genomföra	  undersökningen.	  	  

3.1 Hollister 

Materialet	  som	  undersöks	  är	  varumärket	  Hollister.	  Deras	  målgrupp	  är	  tjejer	  och	  killar	  främst	  i	  

åldern	  15-‐18,	  därför	  valdes	  samma	  målgrupp	  i	  webbenkätsundersökningen	  då	  syftet	  med	  

uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  om	  Hollister	  kan	  etablera	  sig	  hos	  sin	  målgrupp	  med	  hjälp	  av	  

kommunikation	  (Hollister	  fakta,	  2013).	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  det	  denna	  målgrupp	  i	  Täby	  

kommun	  och	  Umeå	  som	  undersöks	  för	  att	  kunna	  svara	  på	  syftet.	  

3.1.1 Bakgrund 

Hollister	  är	  ett	  starkt	  etablerat	  varumärke	  i	  USA	  som	  representerar	  en	  ungdomlig	  livsstil	  främst	  

i	  USA.	  Varumärket	  har	  nu	  öppnat	  butiker	  i	  Sverige,	  närmare	  bestämt	  två	  butiker	  i	  Stockholm,	  en	  

i	  centrala	  Stockholm,	  en	  i	  Täby	  kommun,	  samt	  en	  i	  Malmö.	  Hollister	  säljer	  kläder	  för	  både	  tjejer	  

och	  killar.	  Hollister	  (2013)	  beskriver	  sitt	  mode	  såhär:	  

	  
It's	  all	  about	  hot	  lifeguards,	  beautiful	  beaches,	  and	  awesome	  new	  styles	  for	  guys	  and	  girls.	  

Hollister's	  laidback	  lifestyle,	  cool	  clothing,	  and	  All-‐American	  image	  is	  timeless	  and	  effortlessly	  

cool.	  

	  

Hollister	  använder	  sig	  av	  ett	  antal	  olika	  kommunikationskanaler	  för	  att	  kommunicera	  sitt	  

budskap,	  kommunicera	  med	  målgruppen	  och	  kunderna	  samt	  marknadsföra	  sig.	  Hollister	  har	  en	  

hemsida	  där	  kunderna	  bland	  annat	  kan	  återfinna	  information	  om	  varumärket,	  information	  om	  

företaget	  Abercrombie	  och	  utbud	  av	  kläder.	  På	  hemsidan	  går	  det	  även	  att	  enkelt	  se	  vilka	  olika	  

kanaler	  de	  kommunicerar	  via,	  dessa	  är:	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  Pinterest	  och	  Youtube	  

(Hollister	  hemsida,	  2013).	  	  

	  

På	  Facebook	  har	  Hollister	  11	  067	  577	  stycken	  som	  gillar	  deras	  sida,	  vilket	  stärker	  tesen	  att	  det	  

är	  ett	  starkt	  etablerat	  varumärke	  (Hollister	  Facebook,	  2013).	  På	  Twitter	  har	  Hollister	  621	  851	  

stycken	  följare.	  Där	  kan	  följarna	  skicka	  tweets	  till	  Hollister	  varpå	  Hollister	  väljer	  ut	  vissa	  tweets	  

som	  favoriter	  (Hollister	  Twitter,	  2013).	  Ungefär	  lika	  många	  följare	  på	  Hollisters	  Twitter	  

återfinns	  på	  deras	  instagramkonto,	  närmare	  bestämt	  638	  694.	  Där	  kan	  vem	  som	  helst,	  precis	  

som	  på	  Twitter,	  lägga	  upp	  bilder,	  skriva	  en	  hashtag	  och	  nämna	  Hollister.	  Sedan	  använder	  
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Hollister	  sina	  favoriter	  på	  deras	  hemsida,	  vilket	  skapar	  marknadsföring	  för	  både	  den	  enskilda	  

individen	  som	  publicerar	  något	  samt	  för	  Hollister	  som	  varumärke	  (Hollister	  Twitter,	  2013,	  

Hollister	  hemsida,	  2013).	  Hollister	  har,	  förutom	  miljontals	  anhängare	  på	  Facebook,	  Instagram	  

och	  Twitter,	  ett	  antal	  som	  gillar	  deras	  Pinterest-‐sida	  och	  prenumeranter	  på	  deras	  YouTube-‐

konto.	  	  

	  
Sociala medier Antal som gillar/följer/prenumererar 

Facebook 11 067 577 

Instagram 638 694 

Twitter 621 851 

Pinterest 18 506 

YouTube 2984 

Tabell	  1	  Antal	  följare	  sociala	  medier.	  

Här	  visas	  en	  tabell	  för	  Hollisters	  olika	  sociala	  medier,	  samt	  hur	  många	  anhängare	  varje	  kanal	  

har.	  Detta	  kan	  vara	  av	  intresse	  vid	  analysen	  av	  webbenkäten	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  något	  

samband	  mellan	  Hollisters	  totala	  antal	  över	  hela	  världen	  som	  gillar/följer/prenumererar	  på	  

deras	  olika	  kanaler	  jämfört	  med	  de	  personer	  som	  svarat	  på	  webbenkäten	  för	  denna	  studie.	  

3.1.2 Urval  

Hollister	  valdes	  som	  empiriskt	  material	  till	  denna	  undersökning	  då	  det	  är	  ett	  redan	  etablerat	  

varumärke	  i	  USA	  som	  håller	  på	  att	  etablera	  sig	  i	  Sverige,	  genom	  att	  de	  har	  öppnat	  tre	  butiker.	  

Detta	  gör	  det	  intressant	  att	  se	  hur	  de	  har	  lyckats	  kommunicera	  sitt	  varumärke	  i	  Sverige,	  då	  deras	  

målgrupp	  är	  tonåringar	  i	  åldern	  15-‐18,	  vilket	  gör	  det	  tydligt	  att	  undersöka	  hur	  just	  denna	  

åldersgrupp	  tycker.	  Täby	  kommun	  valdes	  då	  det	  är	  den	  stad	  där	  första	  butiken	  i	  Sverige	  

öppnade,	  vilket	  ger	  mottagarna	  en	  chans	  att	  besöka	  deras	  butik.	  Förutom	  butiken	  i	  Täby	  

kommun	  och	  Stockholms	  innerstad,	  vilket	  är	  de	  enda	  butikerna	  i	  Svealand,	  så	  finns	  det	  en	  butik	  i	  

Malmö,	  som	  är	  den	  enda	  butiken	  i	  Götaland.	  Däremot	  finns	  det	  ingen	  butik	  öppnad	  i	  Sveriges	  

tredje,	  nordligaste	  och	  därmed	  sista	  landsdel	  Norrland	  vilket	  gör	  det	  intressant	  att	  undersöka	  

om	  varumärket	  har	  kommunicerat	  sitt	  varumärke	  till	  de	  som	  inte	  har	  en	  butik	  i	  närheten.	  Umeå	  

valdes	  på	  grund	  av	  det	  är	  den	  mest	  befolkade	  staden	  i	  Norrland,	  med	  117	  294	  stycken	  invånare,	  

vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  Umeå	  valdes	  som	  stad	  för	  undersökningen	  (Statistiska	  centralbyrån,	  

2013A).	  Vad	  som	  bör	  beaktas	  i	  undersökningen	  är	  att	  det	  finns	  sociala	  skillnader	  i	  dessa	  städer	  

gällande	  ekonomiska	  förutsättningar	  där	  Täby	  är	  en	  av	  de	  städer	  där	  invånarna	  har	  högst	  

inkomst	  (Statistiska	  centralbyrån,	  2013B).	  Detta	  kan	  även	  påverka	  placering	  av	  butik	  då	  precis	  

som	  tidigare	  nämnt,	  nivå	  på	  inkomst	  i	  olika	  områden	  påverkar	  placeringen	  (Fahy	  &	  Jobber	  2012,	  

298-‐300).	  
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3.1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar	  har	  skett	  gällande	  geografi,	  tid	  och	  ålder.	  Den	  geografiska	  plats	  undersökningen	  

sker	  i	  är	  Täby	  kommun	  och	  Umeå	  för	  att	  studera	  hur	  varumärket	  Hollister	  har	  nått	  ut	  med	  sitt	  

varumärke	  i	  en	  stad	  där	  de	  har	  öppnat	  butik	  i	  jämförelse	  med	  en	  stad	  där	  de	  inte	  har	  öppnat	  

butik.	  Urvalet	  av	  städer	  förklaras	  mer	  i	  kommande	  kapitel	  (se	  3.1.2).	  Tiden	  undersökningen	  

avser	  är	  begränsad	  till	  den	  period	  uppsatsen	  är	  avsedd	  för,	  närmare	  bestämt	  november	  2013	  till	  

januari	  2014.	  Undersökningen	  kommer	  att	  rikta	  sig	  till	  målgruppen	  15-‐18-‐åringar	  för	  att	  

avgränsa	  urvalet	  av	  populationen	  till	  Hollisters	  målgrupp.	  	  



	   13	  

 

4. Metod 

Undersökningen	  är	  icke-‐experimentell	  som	  har	  utförts	  i	  en	  observation	  som	  anses	  naturlig,	  

vilket	  innebär	  att	  den	  utförs	  i	  en	  naturlig	  miljö	  där	  vanliga	  handlingar	  utspelar	  sig.	  

Undersökningen	  utgår	  från	  en	  intensiv	  metod	  som	  innebär	  att	  det	  inte	  handlar	  om	  flera	  olika	  fall	  

utan	  snarare	  enstaka	  fall	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010,	  19+26).	  Därför	  är	  denna	  undersökning	  en	  

fallstudie	  som	  handlar	  om	  att	  undersöka	  ett	  varumärke	  och	  om	  det	  finns	  någon	  skillnad	  mellan	  

dess	  kommunikation	  för	  två	  olika	  städer.	  	  

4.1 Kvantitativ webbenkätundersökning 

En	  kvantitativ	  webbenkätundersökning	  har	  gjort	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vikten	  av	  att	  arbeta	  

strategiskt	  med	  ett	  varumärkes	  kommunikation.	  Då	  syftet	  för	  Hollister	  att	  nå	  ut	  till	  sina	  

konsumenter	  riktar	  sig	  webbenkäten	  till	  deras	  målgrupp.	  Sociologen	  Jan	  Trost	  beskriver	  i	  boken	  

Enkätboken	  hur	  kvantitativa	  undersökningar	  lämpar	  sig	  då	  det	  är	  tänkt	  att	  belysa	  vad	  en	  viss	  

procent	  av	  den	  utvalda	  gruppen	  tycker	  (Trost	  2012,	  18+20+23).	  Eftersom	  en	  del	  i	  denna	  uppsats	  

är	  att	  undersöka	  hur	  varumärket	  Hollister	  påverkar	  målgruppen	  15-‐18-‐åringar	  lämpar	  sig	  den	  

kvantitativa	  metoden.	  Detta	  för	  att	  kunna	  förstå	  eller	  hitta	  mönster	  hos	  de	  svarande	  enheterna	  

genom	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  stor	  andel	  av	  målgruppen	  som	  tycker	  vad.	  På	  detta	  vis	  finns	  det	  

möjlighet	  till	  att	  lättare	  dra	  generella	  slutsatser	  för	  undersökningen.	  

4.1.1 Kvoturval 

Den	  population	  enkäten	  delats	  ut	  till	  är	  personer	  i	  åldern	  15-‐18.	  Denna	  målgrupp	  har	  valts	  

utifrån	  det	  empiriska	  materialets	  målgrupp	  för	  att	  kunna	  studera	  hur	  varumärkets	  

kommunikation	  nått	  ut	  till	  den	  tänka	  målgruppen.	  Att	  göra	  ett	  icke-‐slumpmässigt	  urval	  kan	  vara	  

relevant	  då	  det	  är	  ett	  representativt	  urval	  för	  målgruppen.	  Kvoturval	  är	  ett	  icke-‐slumpmässigt	  

urval	  som	  lämpar	  sig	  vid	  studier	  där	  ett	  urval	  människor	  representerar	  den	  avsedda	  

populationen,	  i	  detta	  fall	  är	  det	  gymnasieelever	  från	  de	  valda	  städerna	  som	  får	  representera	  

målgruppen	  15-‐18-‐åringar	  (Trost	  2012,	  30).	  	  

	  

I	  boken	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap	  av	  Mats	  Ekström	  och	  Larsåke	  Larsson	  (2010)	  

beskriver	  författarna	  hur	  urval	  av	  populationen	  kan	  vara	  representativt	  för	  den	  utvalda	  

målgruppen	  genom	  att	  tänka	  på	  vissa	  saker	  i	  urvalet.	  Oftast	  är	  det	  svårt	  att	  nå	  exakt	  alla	  i	  den	  

tänkta	  målgruppen,	  precis	  som	  i	  detta	  fall	  är	  det	  omöjligt	  att	  få	  svar	  från	  alla	  15-‐18-‐åringar	  i	  

Täby	  kommun	  respektive	  Umeå.	  Därför	  kan	  man	  på	  olika	  sätt	  göra	  ett	  representativt	  urval	  som	  

representerar	  målgruppen	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010,	  91+94).	  I	  detta	  fall	  har	  urvalet	  av	  
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populationen	  avgränsats	  till	  två	  gymnasieskolor	  för	  respektive	  stad	  där	  en	  medieinriktad	  klass	  

ur	  varje	  årskurs	  får	  svara	  på	  enkäten.	  Detta	  för	  att	  ha	  en	  möjlighet	  att	  samla	  in	  data	  och	  

analysera	  materialet	  på	  den	  avsatta	  tiden	  för	  undersökningen.	  Medieinriktade	  klasser	  valdes	  då	  

de	  kan	  antas	  ha	  ett	  större	  intresse	  av	  att	  svara	  på	  webbenkäten	  än	  vad	  andra	  ämnesinriktningar	  

på	  gymnasienivå	  har.	  	  

	  

Avgränsningen	  skedde	  till	  Täby	  och	  Umeå	  då	  den	  första	  butiken	  Hollister	  öppnade	  ligger	  i	  Täby	  

och	  Umeå	  är	  den	  mest	  befolkade	  staden	  i	  Norrland	  som	  får	  representera	  en	  stad	  där	  Hollister	  

inte	  finns	  (Hollister	  butiker,	  2013;	  Statistiska	  centralbyrån,	  2013A).	  Varför	  mediestudenter	  

valdes	  var	  på	  grund	  av	  att	  de	  möjligen	  har	  ett	  större	  intresse	  för	  att	  svara	  på	  enkäten	  då	  det	  

handlar	  om	  hur	  varumärket	  Hollister	  agerar	  i	  olika	  medier.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  det	  sker	  externa	  

bortfall	  genom	  att	  vissa	  inte	  är	  närvarande	  då	  enkäten	  ska	  besvaras	  eller	  att	  någon	  inte	  vill	  

svara.	  Det	  finns	  även	  en	  risk	  för	  interna	  bortfall	  ifall	  någon	  väljer	  att	  hoppa	  över	  någon	  fråga	  i	  

enkätundersökningen	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010,	  94).	  

4.1.2 Reliabilitet och validitet 

Att	  undersökningen	  inte	  är	  experimentell	  utan	  utgår	  från	  en	  naturlig	  situation	  kan	  ibland	  leda	  

till	  att	  situationen	  inte	  blir	  naturlig,	  exempelvis	  om	  forskaren	  i	  detta	  fall	  befinner	  sig	  på	  

gymnasieskolan	  där	  undersökningen	  sker,	  vilket	  eleverna	  inte	  är	  vana	  vid.	  Därför	  har	  lärare	  

kontaktats	  för	  de	  gymnasieelever	  som	  kommer	  svara	  på	  undersökningen	  vilket	  höjer	  

reliabiliteten	  i	  undersökningen	  då	  enkätundersökningen	  därmed	  svaras	  i	  en	  naturlig	  situation	  

för	  eleverna,	  med	  de	  lärare	  de	  är	  van	  vid.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  enkäten	  utformas	  genom	  att	  

undvika	  negationer,	  svåra	  ord	  eller	  ordvändningar	  så	  att	  ingen	  missuppfattar	  frågan,	  vilket	  kan	  

ge	  en	  låg	  reliabilitet.	  Andra	  viktiga	  aspekter	  för	  att	  enkätundersökningen	  ska	  få	  ett	  tydligt	  

resultat	  är	  att	  vara	  konsekvent	  i	  språket	  för	  att	  inte	  förvirra	  den	  som	  svarar,	  men	  även	  att	  hålla	  

frågeformuleringarna	  tämligen	  korta	  för	  att	  hålla	  uppe	  ett	  intresse	  hos	  den	  som	  svarar.	  	  

	  

För	  att	  väcka	  intresset	  hos	  eleverna	  har	  ett	  missivbrev	  utvecklats.	  Missivbrevet	  har	  hållits	  kort,	  

vilket	  gör	  det	  lättare	  för	  enheterna	  att	  läsa	  än	  om	  det	  exempelvis	  ligger	  på	  en	  separat	  sida	  (se	  

Bilaga	  7).	  Genom	  att	  göra	  webbenkäter	  som	  lärare	  skickar	  ut	  via	  mail	  till	  sina	  elever	  kan	  lärarna	  

enkelt	  bifoga	  missivbrevet	  i	  e-‐posten	  och	  länka	  till	  enkäten	  så	  eleverna	  direkt	  kan	  starta	  enkäten	  

samtidigt	  som	  de	  lätt	  kan	  gå	  tillbaka	  till	  missivbrevet	  i	  e-‐posten.	  Sist	  men	  inte	  minst	  måste	  även	  

värdeladdade	  ord	  undvikas	  för	  att	  få	  ett	  sådant	  naturligt	  resultat	  som	  möjligt	  (Trost	  2012,	  61-‐

63+87-‐88+110).	  	  	  
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4.1.3 Metoddiskussion 

Metodvalet	  för	  kvantitativ	  enkätundersökning	  grundar	  sig	  i	  undersökningens	  syfte.	  Det	  är	  syftet	  

som	  avgör	  vilken	  metod	  som	  används,	  i	  detta	  fall	  är	  syftet	  att	  kunna	  ange	  siffror	  för	  vad	  en	  viss	  

målgrupp	  tycker	  och	  därför	  föll	  valet	  på	  en	  kvantitativ	  undersökning.	  Fördelar	  med	  att	  göra	  en	  

kvantitativ	  enkätundersökning	  är	  att	  det	  går	  att	  räkna	  ut	  vad	  en	  viss	  procent	  av	  ett	  visst	  kön	  

tycker	  om	  varumärket	  Hollister	  (Trost	  2012,	  23).	  	  

	  

Ett	  metodproblem	  kan	  däremot	  vara	  att	  resultatet	  är	  svårare	  att	  generalisera	  utifrån	  den	  

population	  som	  webbenkäten	  avser.	  Den	  utvalda	  gruppen	  kan	  anses	  vara	  representativ	  utifrån	  

kön	  och	  ålder	  däremot	  att	  generalisera	  och	  säga	  att	  alla	  kvinnor	  i	  åldern	  15-‐18	  tycker	  en	  viss	  sak	  

om	  Hollister	  vilket	  inte	  är	  rimligt	  i	  detta	  avseende,	  men	  kan	  ses	  som	  en	  möjlig	  åsikt	  för	  den	  

utvalda	  gruppen	  (Trost	  2012,	  30).	  

4.2 Tillvägagångssätt 

För	  att	  utföra	  en	  kvantitativ	  webbenkätundersökning	  krävs	  en	  del	  planering	  och	  åtgärder	  för	  att	  

lyckas.	  Nedan	  beskrivs	  tillvägagångssättet	  för	  att	  genomföra	  webbenkäten.	  	  

4.2.1 Webbenkätundersökning 

Webbenkäter	  har	  blivit	  allt	  vanligare	  då	  det	  bland	  annat	  är	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt	  samt	  lätt	  att	  

nå	  ut	  till	  mottagaren	  om	  e-‐postadresser	  finns	  tillgängliga	  (Trost	  2012,	  135).	  I	  denna	  

undersökning	  kunde	  ingen	  personlig	  kontakt	  ske	  med	  eleverna	  utan	  istället	  kunde	  en	  

mailkontakt	  via	  lärare	  nå	  elevernas	  e-‐postadresser.1	  Vid	  en	  pappersenkät	  hade	  den	  kontaktade	  

läraren	  behövt	  skriva	  ut	  enkäter	  till	  alla	  elever,	  vilket	  innebär	  att	  det	  uppstår	  en	  kostnad	  för	  

skolan,	  därför	  kunde	  den	  kontaktade	  läraren	  i	  detta	  fall	  maila	  enkäten	  till	  sina	  elever	  istället.	  Att	  

göra	  en	  webbenkät	  är	  enkelt	  via	  många	  webbenkätverktyg	  som	  finns	  på	  internet	  idag.	  I	  detta	  fall	  

har	  webbplatsen	  www.surveymonkey.com	  används	  i	  denna	  undersökning	  då	  sidan	  erbjuder	  

webbenkäter	  med	  bilder,	  obegränsat	  med	  frågor,	  obegränsat	  antal	  svarande	  enheter	  samt	  en	  

tjänst	  för	  insamling	  av	  data	  vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  denna	  undersökning	  (Survey	  Monkey,	  

2013).	  

	  

Enkätfrågorna	  är	  uppbyggda	  med	  hjälp	  av	  Enkätboken	  av	  Jan	  Trost	  (2012),	  där	  han	  utförligt	  

beskriver	  steg	  för	  steg	  olika	  sätt	  att	  bygga	  upp	  en	  enkät.	  Enkäten	  är	  uppdelad	  i	  tre	  delar	  (se	  

Bilaga	  1).	  Den	  första	  delen	  är	  tänkt	  att	  ställa	  några	  klassiska	  sakfrågor	  som	  svarar	  på	  vem	  det	  är	  

som	  svara	  på	  undersökningen	  för	  att	  kunna	  urskilja	  vilken	  typ	  av	  person	  i	  målgruppen	  som	  har	  

svarat	  (Trost	  2012,	  66).	  Del	  1	  följs	  av	  del	  2	  som	  ställer	  olika	  igenkänningsfrågor	  som	  är	  kopplade	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Informant	  1:	  Växel,	  Täby	  Enskilda	  Gymnasium.	  2013.	  Samtal	  angående	  elevers	  e-‐postadresser.	  
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till	  teorierna	  varumärkesbyggande,	  corporate	  identity,	  perception	  och	  även	  visuell	  

kommunikation	  då	  frågorna	  handlar	  om	  varumärket	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  svarades	  

igenkänningsfaktor	  kring	  varumärket	  är.	  Efter	  det	  inleds	  del	  3,	  där	  ställs	  frågor	  kring	  de	  olika	  

kommunikationskanalerna	  Hollister	  använder	  sig	  av	  där	  teorierna	  kring	  de	  olika	  

kommunikationskanalerna	  är	  tillämpade	  för	  att	  kunna	  analysera	  svaren.	  I	  webbenkäten	  är	  

antalet	  frågor	  begränsade	  till	  tio	  stycken.	  När	  det	  gäller	  webbenkäter	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  

begränsa	  antalet	  frågor	  då	  den	  som	  svarar	  lätt	  ska	  kunna	  klicka	  i	  sina	  svar,	  särskilt	  i	  detta	  fall	  då	  

den	  svarande	  inte	  har	  någon	  bestämd	  eller	  tydlig	  vinning	  av	  att	  svara	  på	  enkäten	  kan	  det	  vara	  

extra	  viktigt	  att	  hålla	  antalet	  frågor	  begränsade	  (Trost	  2012,	  135+141).	  	  

	  

Språket	  i	  webbenkäten	  ska	  vara	  tydligt	  och	  lätt	  att	  förstå,	  där	  inga	  krångliga	  ord	  används	  då	  

målgruppen	  är	  relativt	  ung	  och	  för	  att	  frågorna	  ska	  vara	  lätta	  att	  förstå.	  Andra	  detaljer	  kring	  

uppbyggnaden	  av	  frågorna	  till	  webbenkäten	  som	  har	  funnits	  med	  i	  åtanke	  är	  att	  frågorna	  ska	  

vara	  ställda	  på	  så	  vis	  att	  det	  endast	  är	  en	  fråga	  per	  fråga	  som	  ställs.	  Detta	  så	  att	  det	  inte	  blir	  två	  

frågor	  i	  en	  fråga	  exempelvis	  ”känner	  du	  till	  detta	  varumärke	  och	  vad	  tycker	  du	  om	  det?”	  (Trost	  

2012,	  79+81).	  

4.2.2 Insamling av data 

Alla	  svar	  från	  enkäten	  samlas	  på	  webbsidan	  där	  enkäten	  är	  gjord,	  Survey	  Monkey.	  Detta	  gör	  det	  

enkelt	  att	  samla	  in	  data	  samt	  analysera	  de	  svar	  som	  kommit	  in.	  Programmet	  tar	  emot	  svaren	  

från	  undersökningen,	  kodar	  dessa	  och	  samlar	  sedan	  statistik	  som	  sedan	  går	  att	  använda	  i	  

exempelvis	  tabeller,	  grafer	  och	  diagram	  (Trost	  2012,	  144-‐145).	  En	  datamatris	  kan	  enkelt	  skapas	  

för	  att	  ha	  en	  överskådlig	  blick	  över	  det	  insamlade	  materialet.	  En	  datamatris	  består	  av	  tre	  olika	  

delar,	  närmare	  bestämt	  enheter,	  variabler	  och	  värden.	  En	  enhet	  är	  själva	  objektet	  som	  har	  

undersökts,	  i	  detta	  fall	  de	  människor	  som	  svarat	  på	  webbenkäten.	  Variabler	  innefattar	  de	  frågor	  

som	  ställts	  i	  webbenkäten.	  Värden	  är	  de	  olika	  svar	  som	  enheterna	  har	  svarat	  på	  variablerna.	  

Statistiken	  kan	  sedan	  användas	  vid	  analysen	  för	  undersökningen	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010,	  

108).	  	  

4.2.3 Kodning och bortfallsanalys 

Efter	  det	  insamlade	  materialet	  kodats	  har	  en	  bortfallsanalys	  utförts	  för	  att	  veta	  hur	  slutsatserna	  

ska	  dras.	  Bortfallsanalysen	  görs	  genom	  att	  analysera	  skillnaden	  mellan	  det	  tänkta	  och	  

ursprungliga	  urvalet	  av	  populationen	  med	  det	  inkomna	  materialet.	  Om	  skillnaden	  är	  stor	  

kommer	  det	  att	  påverka	  analysen	  av	  resultatet	  då	  slutsatser	  inte	  kan	  dras	  med	  samma	  säkerhet.	  

(Trost	  2012,	  147-‐149).	  	  
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Vid	  genomförande	  av	  webbenkätundersökningar	  är	  det	  enkelt	  att	  analysera	  det	  insamlade	  

materialet	  då	  det	  förs	  in	  i	  tabeller	  med	  olika	  variabler.	  Eftersom	  att	  denna	  undersökning	  är	  en	  

kvantitativ	  sådan	  är	  en	  del	  av	  syftet	  med	  metoden	  att	  kunna	  analysera	  frekvenser.	  Dessa	  

frekvenser	  kan	  kodas	  med	  hjälp	  av	  variabler	  i	  frekvenstabeller	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010,	  107-‐

109).	  

	  

Frekvenstabeller	  utgår	  ifrån	  och	  byggs	  upp	  efter	  de	  enheter,	  variabler	  och	  värden	  som	  samlats	  

in.	  Syftet	  är	  med	  frekvenstabellen	  är	  att	  få	  en	  överskådlig	  blick	  över	  resultatet	  för	  att	  sedan	  

kunna	  analysera.	  För	  att	  göra	  frekvenstabellen	  överskådlig	  bör	  man	  först	  utgå	  ifrån	  att	  

kontrollera	  det	  externa-‐	  respektive	  interna	  bortfallet,	  vilket	  kan	  vara	  svårt	  i	  detta	  fall,	  efter	  

konversationer	  med	  lärare	  från	  respektive	  medieklass	  i	  Täby	  kommun	  och	  Umeå	  har	  de	  sagt	  att	  

50	  personer	  per	  stad	  kommer	  att	  besvara	  enkäten,	  vilket	  skulle	  innebära	  100stycken	  enheter	  för	  

webbenkäten.	  Om	  det	  exempelvis	  är	  85	  stycken	  enheter	  på	  enkäten	  är	  det	  ett	  externt	  bortfall	  på	  

15stycken.	  Det	  interna	  bortfallet	  handlar	  om	  hur	  enheterna	  har	  svarat	  på	  de	  olika	  variablerna	  då	  

det	  exempelvis	  inte	  är	  vissa	  som	  svarar	  på	  vissa	  frågor.	  I	  detta	  fall	  har	  webbenkäten	  utformats	  

på	  så	  vis	  att	  det	  inte	  går	  att	  hoppa	  över	  frågor,	  förutom	  en	  följdfråga,	  för	  att	  genomföra	  testet.	  

Det	  innebär	  att	  det	  inte	  kommer	  att	  ske	  något	  internt	  bortfall	  förutom	  på	  fråga	  7	  som	  är	  en	  

följdfråga	  på	  fråga	  4,	  5	  och	  6	  (se	  Bilaga	  1)	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010,	  94+110).	  	  

4.3 Webbenkätens utformning 

Som	  tidigare	  nämnt,	  i	  uppsatsens	  kapitel	  4.2.1	  Webbenkätsundersökning,	  är	  enkäten	  är	  

uppdelad	  i	  tre	  delar.	  Hur	  dessa	  delar	  är	  utformade	  förklaras	  vidare	  i	  detta	  kapitel.	  Enkäten	  finns	  

som	  bilaga	  (se	  Bilaga	  1).	  

4.3.1 Del 1 – mottagaren 

Den	  första	  delen	  ställer	  några	  klassiska	  sakfrågor.	  Dessa	  frågor	  svarar	  på	  vem	  det	  är	  som	  svarar	  

på	  undersökningen	  med	  syfte	  att	  kunna	  urskilja	  vilken	  typ	  av	  person	  i	  Hollisters	  målgrupp	  som	  

har	  svarat	  (Trost	  2012,	  66).	  Fråga	  1,	  2	  och	  3	  är	  ställda	  så	  enkelt	  som	  möjligt	  (se	  Bilaga	  1).	  På	  

fråga	  1	  finns	  det	  tre	  möjliga	  variabelvärden	  beroende	  på	  vilket	  kön	  den	  svarande	  har,	  kvinna,	  

man	  eller	  annat	  beroende	  på	  vilket	  kön	  man	  tillhör.	  Värdet	  ”annat”	  finns	  där	  för	  de	  som	  inte	  

känner	  att	  de	  har	  någon	  könstillhörighet.2	  Andra	  frågan	  kring	  ålder	  är	  ställd	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  

det	  enkelt	  för	  den	  svarande.	  I	  många	  fall	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  ställa	  frågor	  kring	  ålder	  då	  de	  som	  

precis	  ska	  fylla	  år	  inte	  vet	  exakt	  vad	  de	  ska	  fylla	  i	  om	  det	  är	  stora	  spann	  mellan	  åldersgrupperna.	  

I	  detta	  fall	  är	  åldersgrupperna	  så	  pass	  små	  att	  det	  inte	  bör	  bli	  ett	  lika	  svårt	  val	  att	  kryssa	  i	  den	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Informant	  2:	  Häggqvist,	  Patrick;	  Universitetsadjunkt,	  Umeå	  universitet.	  2013.	  Enkäter,	  föreläsning	  8	  oktober.	  
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åldern	  den	  svarande	  är	  just	  då	  (Trost	  2012,	  68).	  Fråga	  3	  är	  ställd	  för	  att	  kunna	  jämföra	  städerna	  

emellan,	  då	  frågan	  svarar	  på	  vart	  enheten	  kommer	  ifrån	  (se	  Bilaga	  1).	  	  

	  

Fråga	  1	  och	  2	  gör	  det	  enkelt	  att	  vid	  analysen	  se	  hur	  många	  av	  vardera	  kön	  samt	  hur	  många	  i	  

respektive	  ålder	  de	  som	  svarat	  är.	  Detta	  innebär	  att	  det	  går	  att	  skapa	  resultat	  utifrån	  vad	  en	  viss	  

åldersgrupp	  eller	  visst	  kön	  tycker.	  Men	  framförallt	  är	  fråga	  3	  en	  stor	  grund	  för	  att	  kunna	  svara	  

på	  uppsatsens	  syfte	  och	  frågeställningar	  där	  en	  av	  frågeställningarna	  är	  att	  undersöka	  om	  det	  är	  

någon	  skillnad	  mellan	  Täby	  kommun	  där	  det	  finns	  en	  butik	  respektive	  Umeå	  som	  representerar	  

en	  stad	  där	  det	  inte	  finns	  någon	  butik.	  

4.3.2 Del 2 – Varumärkesbyggande och visuell kommunikation 

Del	  2	  ställer	  olika	  igenkänningsfrågor	  som	  är	  kopplade	  till	  teorierna	  varumärkesbyggande,	  

corporate	  identity,	  perception	  och	  även	  visuell	  kommunikation	  då	  frågorna	  handlar	  om	  hur	  

varumärket	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  svarades	  igenkänningsfaktor	  kring	  varumärket	  är.	  Fråga	  4,	  5	  och	  6	  

är	  ställda	  likadant	  genom	  att	  skriva	  ”känner	  du	  till…”	  på	  alla	  frågor,	  för	  att	  vara	  konsekvent	  för	  

den	  som	  svarar	  vilket	  kan	  innebära	  att	  förvirring	  uppstår	  (Trost	  2012,	  85).	  För	  att	  sedan	  

kontrollera	  hur	  svaren	  på	  dessa	  tre	  frågor	  stämmer	  kommer	  fråga	  7,	  som	  är	  en	  följdfråga	  att	  

ställas	  (se	  Bilaga	  1).	  Fråga	  7	  styrker	  svaren	  på	  de	  tre	  tidigare	  frågorna	  ifall	  den	  svarande	  har	  

svarat	  värdet	  ”ja”	  på	  fråga	  4,	  5	  och	  6.	  

4.3.3 Del 3 - kommunikationskanaler och tvåvägs-symmetrisk kommunikation 

I	  del	  3	  ställs	  frågor	  kring	  de	  olika	  kommunikationskanalerna	  Hollister	  använder	  sig	  av.	  Här	  är	  

teorierna	  kring	  de	  olika	  kommunikationskanalerna	  samt	  teorin	  kring	  tvåvägs-‐symmetrisk	  

kommunikation	  tillämpade	  för	  att	  kunna	  analysera	  svaren.	  Fråga	  8	  och	  9	  är	  ställda	  med	  ett	  

flertal	  variabelvärden	  istället	  för	  att	  dela	  upp	  varje	  variabelvärde	  som	  separata	  frågor.	  Detta	  

minskar	  antalet	  frågor	  vilket	  kan	  motivera	  målgruppen	  till	  att	  svara	  på	  frågorna	  (Trost	  2012,	  

141).	  Fråga	  9	  och	  10	  är	  ställda	  för	  att	  ta	  reda	  på	  Hollisters	  målgrupps	  åsikter	  kring	  varumärket,	  

vilket	  går	  att	  koppla	  till	  teorin	  kring	  perception,	  hur	  de	  har	  uppfattat	  varumärket.	  	  

	  

Av	  de	  olika	  kanalerna	  som	  undersöks	  är	  butiken	  kopplad	  till	  teorin	  kring	  butikskommunikation,	  

hemsidan	  kopplas	  till	  digitala	  medier	  och	  de	  övriga	  kanalerna	  såsom	  Facebook,	  Twitter,	  

Instagram,	  Google+,	  Pinterest	  och	  YouTube	  räknas	  till	  sociala	  medier.	  Sociala	  medier	  är	  kopplat	  

till	  både	  den	  tvåvägs-‐symmetriska	  teorin	  och	  teorin	  kring	  sociala	  medier.	  
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5. Resultat och analys 

Här	  presenteras	  resultatet	  av	  webbenkätundersökningen	  i	  form	  av	  bortfallsanalys,	  tabeller	  och	  

beskrivande	  text.	  Därefter	  analyseras	  resultatet	  med	  hjälp	  av	  de	  tillämpade	  teorierna.	  Analysen	  

är	  uppdelad	  efter	  teorierna	  i	  olika	  slags	  teman,	  efter	  webbenkätens	  tre	  delar,	  som	  analyserar	  

webbenkätens	  frågor.	  Webbenkäterna	  samlades	  in	  under	  perioden	  11-‐19	  december	  2013.	  	  

5.1 Bortfallsanalys 

Gällande	  det	  externa	  bortfallet	  (se	  4.2.3)	  blev	  det	  ett	  positivt	  utfall	  då	  det	  fanns	  förhoppning	  om	  

att	  få	  svar	  på	  100	  stycken	  webbenkäter,	  varpå	  det	  kom	  in	  92	  stycken	  besvarade	  enkäter	  från	  

personer	  i	  åldrarna	  15-‐18	  år.	  Svarsfrekvensen	  är	  därmed	  92	  procent,	  vilket	  kan	  anses	  som	  hög.	  

Sedan	  1970-‐talet	  har	  en	  svarsfrekvens	  på	  50-‐70	  procent	  varit	  accepterat	  särskilt	  på	  

webbenkäter	  (Trost	  2012,	  147).	  	  

	  

Av	  alla	  92	  enheter	  har	  det	  skett	  ett	  internt	  bortfall	  på	  några	  utav	  frågorna.	  Dels	  är	  det	  två	  

stycken	  personer	  som	  har	  hoppat	  över	  del	  3	  i	  enkäten	  och	  därmed	  är	  det	  inte	  en	  fullständigt	  

besvarad	  enkät	  då	  det	  krävs	  svar	  på	  alla	  frågor	  utom	  Q7	  för	  att	  genomföra	  enkäten.	  Därför	  kan	  vi	  

räkna	  med	  90	  stycken	  fullständigt	  besvarade	  enkäter.	  	  
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Diagram	  1	  Vilket	  varumärke	  tänker	  du	  att	  det	  är?	  

På	  fråga	  Q7	  som	  är	  den	  enda	  fråga	  i	  enkäten	  som	  inte	  kräver	  ett	  svar,	  då	  den	  är	  beroende	  på	  hur	  

personen	  har	  svarat	  i	  fråga	  Q3,	  Q4	  och	  Q5.	  På	  dessa	  frågor	  var	  det	  14	  stycken	  personer	  som	  

svarade	  på	  variabelvärdet	  ”nej”,	  att	  de	  inte	  kände	  igen	  varumärket.	  Bland	  dessa	  14	  var	  det	  tre	  

stycken	  som	  svarade	  på	  fråga	  Q7,	  varpå	  en	  av	  tre	  svarade	  Hollister,	  vilket	  är	  rätt	  svar.	  Fråga	  Q8	  

och	  Q9	  har	  också	  ett	  internt	  bortfall	  på	  vissa	  variabelvärden	  då	  frågorna	  endast	  kräver	  svar	  på	  

en	  av	  de	  olika	  svarsalternativen.	  
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5.2 Statistik och tabeller 

Nedan	  presenteras	  resultatet	  i	  tabeller	  från	  webbenkätens	  tre	  delar.	  De	  olika	  delarna	  är:	  del	  1	  –	  

mottagaren,	  del	  2	  –	  varumärkesbyggande	  och	  visuell	  kommunikation	  samt	  del	  3	  –	  

kommunikationskanaler	  och	  tvåvägs-‐symmetrisk	  kommunikation.	  

5.2.1 Del 1 - mottagaren 

Först	  presenteras	  resultatet	  från	  webbenkätens	  del	  1,	  vilket	  omfattar	  tre	  frågor	  ställda	  för	  att	  ta	  

reda	  på	  vem	  det	  är	  som	  svarat	  på	  enkäten.	  Av	  totalt	  90	  stycken	  svarande	  enheter	  för	  enkäten	  har	  

alla	  90	  svarat	  på	  frågorna	  Q1,	  Q2	  och	  Q3	  på	  webbenkätens	  del	  1.	  Det	  innebär	  att	  det	  inte	  finns	  

något	  internt	  bortfall	  på	  dessa	  frågor.	  
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Diagram	  2	  Kön?	  

På	  fråga	  Q1,	  som	  tar	  reda	  på	  vilket	  kön	  enheten	  har	  av	  de	  totalt	  90	  stycken	  enheterna	  är	  det	  68	  

stycken	  som	  svarat	  variabelvärdet	  ”kvinna”.	  21	  stycken	  har	  svarat	  variabelvärdet	  ”man”	  och	  en	  

person	  som	  svarat	  variabelvärdet	  ”annat”.	  Det	  innebär	  att	  resultatet	  på	  de	  övriga	  delarna	  i	  

enkäten	  eventuellt	  kommer	  att	  avspegla	  kvinnornas	  åsikter	  mer	  än	  männen.	  
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Diagram	  3	  Ålder?	  

Fråga	  Q2	  ställdes	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  ålder	  i	  målgruppens	  åldersspann	  enheterna	  är.	  67	  av	  

90	  av	  enheterna	  svarade	  variabelvärde	  ”15-‐16”	  Detta	  visar	  att	  det	  främst	  är	  yngre	  tonåringar	  

som	  har	  svarat	  på	  webbenkäten,	  vilket	  har	  beaktats	  vid	  analysen	  av	  resultatet	  då	  det	  eventuellt	  

kan	  finnas	  skillnader	  i	  de	  olika	  åldersgruppernas	  åsikter	  kring	  varumärket.	  
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Diagram	  4	  Vart	  bor	  du?	  

Resultatet	  av	  fråga	  Q3	  visar	  att	  det	  är	  53	  stycken	  enheter	  från	  Täby	  samt	  37	  stycken	  från	  Umeå,	  

vilket	  innebär	  ett	  procentantal	  på	  58,89%	  från	  Täby	  och	  41,11%	  från	  Umeå.	  Det	  innebär	  att	  det	  

är	  16	  stycken	  fler	  enheter	  från	  Täby	  än	  Umeå.	  Denna	  skillnad	  är	  inte	  så	  stor	  att	  det	  måste	  vidtas	  
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några	  åtgärder	  men	  däremot	  har	  den	  skillnaden	  funnits	  med	  i	  beräkningarna	  när	  resultatet	  ska	  

analyseras.	  	  

5.2.2 Del 2 – varumärkesbyggande och visuell kommunikation 

Webbenkätens	  del	  2	  består	  av	  frågor	  kring	  varumärkets	  uppbyggnad	  genom	  visuell	  

kommunikation,	  där	  bland	  annat	  målgruppens	  perception,	  varumärkets	  corporate	  identity	  och	  

arbetet	  med	  den	  visuella	  kommunikationen.	  Här	  ställs	  frågorna	  riktade	  till	  mottagaren,	  med	  

hjälp	  av	  bilder,	  för	  att	  se	  hur	  hög	  deras	  igenkänningsfaktor	  av	  varumärket	  Hollister	  är.	  	  
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Diagram	  5	  Känner	  du	  till	  detta	  varumärke?	  

Detta	  diagram	  visar	  att	  74	  enheter	  eller	  82,22	  procent	  av	  de	  90	  svarande	  enheterna	  på	  fråga	  Q4	  

påstår	  att	  de	  känner	  till	  varumärket	  när	  det	  visas	  en	  bild	  på	  Hollisters	  logotyp	  (se	  Bilaga	  1).	  	  15	  

stycken	  enheter	  har	  svarat	  variabelvärde	  ”nej”	  och	  påstår	  att	  de	  inte	  känner	  igen	  varumärket	  på	  

bilden	  och	  endast	  en	  enhet	  har	  svarat	  variabelvärdet	  ”kanske”.	  
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Diagram	  6	  Känner	  du	  till	  vilket	  varumärke	  detta	  skyltfönster	  tillhör?	  

I	  diagram	  6	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  det	  är	  71	  stycken	  som	  svarat	  variabelvärdet	  ”ja”	  på	  frågan	  om	  

personen	  känner	  igen	  skyltfönstret	  på	  bilden	  (se	  Bilaga	  1).	  Det	  är	  lika	  många	  som	  fråga	  Q5,	  som	  

svarat	  variabelvärdet	  ”nej”	  att	  de	  inte	  känner	  igen	  vilket	  varumärke	  skyltfönstret	  tillhör.	  Detta	  

innebär	  att	  det	  har	  ökat	  med	  tre	  personer	  som	  svarat	  på	  variabelvärdet	  ”kanske”.	  	  
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Diagram	  7	  Känner	  du	  till	  vilket	  varumärke	  denna	  tröja	  kommer	  ifrån?	  

Diagram	  7	  visar	  att	  det	  är	  i	  stort	  sett	  lika	  många	  som	  på	  diagram	  6	  som	  har	  svarat	  variabelvärdet	  

”ja”	  på	  frågan	  om	  de	  känner	  igen	  tröjan	  på	  bilden	  i	  webbenkäten	  och	  vilket	  varumärke	  den	  

tillhör	  (se	  Bilaga	  1).	  Det	  innebär	  75,56	  procent	  av	  de	  totalt	  90	  enheterna	  som	  påstår	  att	  de	  

känner	  till	  tröjan.	  	  

	  

På	  fråga	  Q7,	  som	  var	  den	  enda	  fråga	  som	  inte	  krävde	  ett	  fullständigt	  svar,	  var	  det	  78	  stycken	  

enheter	  och	  tolv	  stycken	  som	  hoppade	  över.	  Av	  de	  78	  enheterna	  var	  det	  fyra	  stycken	  som	  inte	  

hade	  svarat	  Hollister.	  Det	  innebär	  att	  det	  var	  94,8	  procent	  av	  de	  som	  kände	  igen	  varumärket	  

som	  visste	  vilket	  varumärke	  det	  var.	  Av	  de	  totalt	  90	  enheterna	  på	  enkäterna	  är	  det	  därför	  86,6	  

procent	  som	  påstod	  att	  de	  visste.	  De	  som	  inte	  hade	  svarat	  Hollister	  svarade:	  

	  

1. ”HCO	  Malibu”	  	  

2. ”Ingen	  aning,	  ev	  ett	  klädmärke”	  	  

3. ”Rival	  till	  Svanenmärket	  eller	  Kungsörnen”	  	  

4. ”Arobien	  Fitch”	  	  

	  

Inget	  av	  dessa	  svar	  kan	  godkännas	  som	  rätt	  svar	  för	  varumärket	  Hollister	  och	  därför	  är	  siffran	  

för	  de	  som	  faktiskt	  kände	  igen	  varumärket	  alltså	  82,2	  procent	  av	  alla	  svarade	  enheter.	  
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5.2.3 Del 3 – kommunikationskanaler och tvåvägs-symmetrisk kommunikation 
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Diagram	  8	  Hur	  ofta	  har	  du	  besökt	  Hollisters…?	  

Diagram	  8	  visar	  att	  det	  är	  flest	  antal	  enheter	  som	  har	  svarat	  på	  värdet	  ”ja,	  fler	  än	  fem	  gånger”	  på	  

frågan	  om	  de	  har	  besökt	  Hollisters	  butik	  än	  deras	  digitala	  och	  sociala	  medier	  sett	  till	  både	  antal	  

enheter	  och	  procentuellt.	  Intressant	  är	  att	  alla	  90	  enheter	  har	  svarat	  på	  variabeln	  ”hemsida”,	  

men	  inte	  fullt	  lika	  många	  svarande	  enheter	  på	  de	  övriga	  variablerna.	  	  	  
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Diagram	  9	  Hur	  var	  din	  upplevelse	  av	  Hollister…?	  

Diagrammet	  visar	  vad	  enheterna	  har	  svarat	  på	  fråga	  Q9	  i	  webbenkäten,	  vilken	  upplevelse	  

enheterna	  har	  av	  Hollisters	  olika	  kanaler,	  medier,	  eller	  butiker	  de	  besökt.	  Här	  är	  det,	  precis	  som	  

på	  diagram	  8,	  90	  enheter	  som	  svarat	  på	  variabeln	  ”hemsida”	  och	  inte	  fullt	  lika	  många	  på	  de	  

övriga	  variablerna.	  Detta	  diagram	  kan	  anses	  hänga	  ihop	  med	  diagram	  8	  då	  det	  visar	  vad	  

enheterna	  har	  svarat	  på	  fråga	  Q9,	  som	  är	  ställd	  för	  att	  ta	  reda	  på	  deras	  åsikter	  om	  de	  kanaler,	  

medier	  eller	  butiker	  som	  de	  har	  besökt,	  vilket	  fråga	  Q8	  frågar	  (se	  Bilaga	  1).	  
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Av	  de	  sociala	  medierna,	  alltså	  variablerna	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  Google+,	  YouTube	  och	  

Pinterest,	  var	  det	  ingen	  enhet	  som	  svarade	  variabelvärdet	  ”Mycket	  bra”.	  Även	  på	  variabel	  Twitter	  

var	  det	  ingen	  enhet	  som	  svarade	  variabelvärdet	  ”Bra”.	  Av	  de	  sociala	  medierna	  hade	  alla	  

variabler	  88	  svarande	  enheter	  förutom	  variabeln	  Google+	  som	  hade	  89	  svarande	  enheter.	  
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Diagram	  10	  Vad	  är	  din	  totala	  syn	  av	  Hollister	  som	  varumärke?	  

Diagrammet	  visar	  vad	  de	  90	  stycken	  enheterna	  har	  svarat	  på	  fråga	  Q10,	  som	  är	  den	  sista	  frågan	  i	  

webbenkäten.	  Av	  de	  totalt	  90	  antal	  enheterna	  är	  det	  ungefär	  en	  tredjedel,	  alltså	  32,22	  procent	  

som	  inte	  har	  någon	  åsikt	  om	  varumärket	  Hollister	  och	  dess	  totala	  intryck.	  På	  de	  olika	  

variabelvärderna	  har	  av	  de	  90	  svarande	  enheterna,	  10	  procent	  har	  svarat	  variabelvärdet	  

”Mycket	  dålig”,	  13,33	  procent	  ”Dålig”,	  34,44	  procent	  ”Bra”	  och	  10	  procent	  ”Mycket	  bra”.	  

5.3 Analys av webbenkätens tre delar 

Analysen	  är,	  precis	  som	  resultatet,	  uppdelat	  efter	  webbenkätens	  tre	  delar	  vilka	  är:	  del	  1	  –	  

mottagaren,	  del	  2	  –	  varumärkesbyggande	  och	  visuell	  kommunikation	  samt	  del	  3	  –	  

kommunikationskanaler	  och	  tvåvägs-‐symmetrisk	  kommunikation.	  Dessa	  olika	  delar	  med	  

tillhörande	  variabler	  och	  variabelvärden	  analyseras	  med	  hjälp	  av	  de	  tillämpade	  teorierna.	  
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5.3.1 Del 1 – mottagaren 

Den	  första	  delen	  är,	  som	  tidigare	  nämnt,	  en	  del	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vem	  det	  är	  som	  svarar	  på	  

enkäten	  genom	  klassiska	  sakfrågor	  gällande	  kön,	  ålder	  och	  geografisk	  tillhörighet.	  Denna	  del	  

ligger	  till	  stöd	  för	  de	  andra	  delarna	  då	  den	  fokuserar	  på	  att	  dela	  in	  enheterna	  i	  olika	  

tillhörigheter	  såsom	  kön,	  ålder	  och	  ursprung.	  	  

	  

Vad	  som	  gick	  att	  utläsa	  ur	  resultatet	  från	  denna	  del	  är,	  gällande	  kön,	  att	  det	  framförallt	  är	  

kvinnor	  som	  har	  svarat	  på	  enkäten,	  vilket	  visar	  sig	  inte	  ha	  någon	  betydelse	  i	  analysen.	  Eftersom	  

att	  varumärket	  Hollister	  riktar	  sig	  till	  alla	  i	  målgruppen	  15-‐18-‐åringar	  oavsett	  kön	  kan	  det	  anses	  

vara	  viktigt	  med	  svar	  från	  bägge	  könen.	  Men	  eftersom	  att	  denna	  undersökning	  inte	  lägger	  någon	  

värdering	  i	  könen	  påverkas	  resultatet	  inte	  på	  något	  sätt.	  Gällande	  fråga	  Q2,	  som	  frågade	  om	  

enheternas	  ålder,	  så	  var	  det	  framförallt	  tonåringar	  i	  åldern	  15-‐16	  år	  som	  svarade	  vilket	  kan	  

anses	  som	  att	  det	  främst	  är	  de	  yngre	  tonåringarnas	  åsikter	  som	  framkommer.	  Däremot	  anses	  

även	  detta	  inte	  innebära	  någon	  påverkan	  på	  resultatet	  och	  analysen	  för	  denna	  undersökning.	  

Däremot	  kan	  fråga	  Q3,	  gällande	  geografisk	  tillhörighet,	  anses	  som	  en	  viktig	  fråga	  för	  att	  kunna	  

svara	  på	  uppsatsens	  frågeställning	  ”Vilken	  skillnad	  går	  att	  utläsa	  mellan	  Täby,	  där	  det	  finns	  en	  

butik,	  respektive	  Umeå	  där	  det	  inte	  finns	  någon	  butik?”.	  Den	  frågan	  visade	  att	  det	  var	  53	  stycken	  

enheter	  från	  Täby	  som	  har	  svarat	  på	  enkäten	  jämfört	  med	  Umeås	  37	  stycken	  svarande	  enheter.	  

Det	  kan	  innebära	  att	  analysen	  vinklas	  mot	  målgruppen	  i	  Täby.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  kommer	  de	  

övriga	  delarna	  analyseras	  genom	  att	  se	  till	  antal	  procentenheter	  snarare	  än	  antalet	  svarande	  

enheter	  då	  det	  möjligtvis	  kan	  ge	  en	  mer	  rättvis	  bild	  över	  de	  svarandes	  åsikter.	  	  	  

5.3.2 Del 2 – varumärkesbyggande och visuell kommunikation 

Intressant	  i	  del	  2	  är	  att	  analysera	  resultatet	  från	  de	  frågor	  som	  berör	  varumärkesbyggande	  

främst	  genom	  visuell	  kommunikation.	  Framförallt	  görs	  en	  jämförelse	  mellan	  Täby	  och	  Umeå	  för	  

att	  analysera	  skillnaden	  hos	  målgruppen	  i	  de	  olika	  städerna,	  bland	  annat	  vad	  gäller	  perceptionen	  

som	  är	  en	  del	  i	  varumärkesbyggande.	  

	  

Som	  resultatet	  visar	  på	  del	  2	  (se	  kapitel	  5.2.2)	  påstår	  majoriteten	  av	  enheterna	  att	  de	  känner	  till	  

varumärket	  Hollister	  när	  det	  gäller	  deras	  logotyp,	  skyltfönster	  och	  klädesplagg	  (se	  diagram	  5,	  

diagram	  6	  och	  diagram	  7).	  Alla	  dessa	  frågor	  fokuserar	  på	  Hollisters	  visuella	  uttryck	  till	  

mottagaren.	  Resultatet	  ger	  anvisning	  om	  att	  Hollister	  har	  lyckats	  att	  kommunicera	  sitt	  

varumärke	  till	  målgruppen,	  vilket	  oftast	  är	  målet.	  Precis	  som	  Holger	  &	  Holmberg	  (2002,	  83)	  

menar	  är	  den	  visuella	  kommunikationen	  bland	  det	  viktigaste	  vad	  gäller	  varumärksbyggande	  och	  

varpå	  man	  kan	  säga	  att	  Hollisters	  behov	  av	  att	  uttrycka	  sitt	  varumärke	  visuellt	  med	  logotyp,	  

skyltfönster	  och	  kläder	  är	  något	  de	  har	  lyckats	  med.	  
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För	  att	  analysera	  det	  visuella	  uttrycket	  hos	  målgruppen	  tillämpades	  teorin	  perception	  (se	  

kapitel	  2.1.2).	  Intressant	  gällande	  detta	  resultat	  är	  att	  jämföra	  städerna	  emellan,	  för	  att	  se	  om	  

det	  finns	  någon	  skillnad	  i	  perceptionen	  hos	  de	  som	  bor	  i	  Täby,	  där	  Hollister	  har	  öppnat	  butik,	  

jämfört	  med	  Umeå,	  där	  det	  inte	  finns	  någon	  butik.	  För	  att	  analysera	  skillnaden	  i	  städerna	  har	  en	  

frekvenstabell	  gjorts.	  Denna	  analys	  möjliggör	  för	  undersökningen	  att	  svara	  på	  frågeställningen	  

”Är	  det	  någon	  skillnad	  mellan	  Täby	  kommun	  där	  det	  finns	  en	  butik	  respektive	  Umeå	  där	  det	  inte	  

finns	  någon	  butik?”.	  

	  
Q4 Logotyp	  

 Ja Nej Kanske 

Täby 96,23% 1,89% 1,89% 

Umeå 62,16% 37,84% 0% 

	   	   	   	  

Q5 Skyltfönster 

 Ja Nej Kanske 

Täby 90,57% 3,77% 5,66% 

Umeå 62,16% 34,14% 2,70% 

    

Q6 Tröja 

 Ja Nej Kanske 

Täby 92,45% 1,89% 5,66% 

Umeå 51,35% 35,14% 13,51% 

Tabell	  2	  Jämförande	  analys	  del	  2	  

	  

Tabell	  2	  Jämförande	  analys	  del	  2	  är	  skapad	  för	  att	  jämföra	  variabelvärdena	  från	  webbenkätens	  

del	  2,	  dvs.	  enheterna	  från	  de	  olika	  städerna,	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  någon	  skillnad.	  Tabellen	  är	  

uppdelad	  i	  tre	  mindre	  tabeller	  för	  vardera	  variabel,	  samt	  tre	  kolumner	  för	  vardera	  

variabelvärde.	  Därefter	  visar	  tabellen	  hur	  de	  olika	  enheterna	  för	  respektive	  variabel	  har	  svarat.	  

Tabellen	  visar	  att	  det	  är	  väldigt	  hög	  andel	  av	  enheterna	  i	  Täby	  som	  påstår	  att	  de	  känner	  till	  

varumärket	  då	  det	  på	  alla	  tre	  variabler	  är	  en	  svarsfrekvens	  på	  minst	  90	  procent.	  Bland	  

enheterna	  från	  Umeå	  är	  det	  en	  svarsfrekvens	  på	  minst	  50	  procent	  som	  anser	  att	  de	  känner	  till	  

varumärkets	  logotyp,	  skyltfönster	  och	  kläder.	  Detta	  resultat	  innebär	  att	  Hollister	  först	  och	  

främst	  nått	  sin	  målgrupp	  i	  hög	  utsträckning	  i	  en	  stad	  där	  de	  har	  butik,	  Täby	  i	  detta	  fall.	  Dessutom	  

har	  de,	  om	  än	  i	  lägre	  utsträckning,	  även	  nått	  till	  målgruppen	  i	  en	  stad	  som	  Umeå,	  där	  de	  inte	  har	  

någon	  butik.	  	  

	  

Holger	  &	  Holmbergs	  (2002)	  resonemang	  kring	  att	  butikskommunikation	  är	  en	  viktig	  del	  i	  ett	  

varumärkes	  uppbyggnad	  kan	  anses	  stämma	  i	  detta	  fall	  då	  det	  visar	  att	  enheterna	  från	  Umeå	  inte	  
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känner	  till	  varumärket	  i	  samma	  utsträckning	  som	  enheterna	  från	  Täby.	  Det	  kan	  därför	  tänkas	  att	  

Hollisters	  butiker	  kan	  skapa	  en	  image	  bland	  målgruppen	  tonåringar	  då	  kläderna	  de	  säljer	  i	  

butiken	  kommunicerar	  varumärket	  (Holger	  &	  Holmberg	  2002,	  109-‐111).	  Att	  

butikskommunikation	  är	  en	  viktig	  del	  i	  varumärkesbyggande	  resoneras	  mer	  i	  senare	  kapitel	  för	  

de	  olika	  kommunikationskanalernas	  betydelse	  för	  varumärket	  (se	  kapitel	  5.3.3).	  	  

	  

Nu	  riktas	  fokus	  istället	  på	  Hollisters	  målgrupp	  och	  den	  geografiska	  aspekten	  avgränsas	  därmed.	  

Den	  totala	  siffran	  för	  alla	  enheter	  på	  variabel	  Q4,	  Q5	  och	  Q6	  ligger	  på	  mellan	  72	  och	  82	  procent	  

för	  variabelvärdet	  ”ja”	  (Se	  diagram	  5,	  diagram	  6	  och	  diagram	  7).	  Detta	  resultat	  kan	  innebära	  att	  

det	  är	  en	  stor	  del	  av	  den	  målgruppen	  från	  båda	  städerna	  som	  känner	  igen	  varumärket.	  Genom	  

teorin	  ”corporate	  identity”	  kan	  detta	  tolkas	  som	  att	  varumärket	  Hollister	  har	  arbetat	  väl	  med	  

dess	  visuella	  kommunikation	  (Holger	  &	  Holmberg	  2002,	  15).	  Särskilt	  då	  Hollisters	  syfte	  är	  att	  

påverka,	  genom	  att	  beröra	  varumärkets	  målgrupp,	  vilket	  i	  detta	  fall	  kan	  anses	  stämma	  då	  många	  

från	  målgruppen	  påstår	  sig	  känna	  igen	  de	  olika	  visuella	  uttrycken	  i	  logotyp,	  skyltfönster	  och	  

tröja	  (Bergström	  2012,	  35).	  	  

	  

På	  fråga	  Q7	  som	  svarar	  på	  frågan	  ”Om	  du	  svarade	  ja	  på	  fråga	  4,	  5	  och	  6	  -‐	  vilket	  varumärke	  tänker	  

du	  att	  det	  är?”	  var	  det	  82,2	  procent	  av	  alla	  svarande	  enheter	  som	  svarade	  Hollister	  (se	  Bilaga	  2).	  

Det	  innebär	  att	  budskapet	  som	  Hollister	  sänt	  till	  sina	  mottagare	  har	  nått	  fram	  i	  hög	  grad.	  Det	  är	  

intrycket	  som	  enheterna	  har	  fått,	  genom	  att	  de	  lagt	  märke	  till	  varumärkets	  logotyp,	  skyltfönster	  

och	  kläder,	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  enheternas	  perception.	  Målgruppen	  har	  alltså	  lagt	  märke	  till	  

varumärket	  (Abertsson	  &	  Lundqvist	  2009,	  116).	  Dessa	  iakttagelser	  innebär	  att	  Hollister	  

möjligen	  har	  stärkt	  sitt	  varumärke	  genom	  visuell	  kommunikation,	  vilket	  i	  sin	  tur	  har	  lett	  till	  att	  

de	  har	  en	  hög	  igenkänningsfaktor.	  Att	  en	  person	  känner	  igen	  varumärket	  innebär	  att	  den	  har	  

sparat	  en	  information	  som	  ansågs	  meningsfullt	  för	  personen.	  Detta	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  

förtroendet	  för	  Hollister	  stärks	  genom	  att	  den	  visuella	  kommunikationen	  tillfredsställer	  

betraktaren	  (Albertsson	  &	  Lundqvist	  2009,	  116;	  Bergström	  2012,	  52-‐53).	  	  

5.3.3 Del 3 – kommunikationskanaler och tvåvägs-symmetrisk kommunikation 

Här	  presenteras	  de	  olika	  delarna	  efter	  de	  olika	  kommunikationskanalerna	  med	  hjälp	  av	  

teorierna	  kring	  kanalerna	  samt	  den	  tvåvägs-‐symmetriska	  kommunikationsteorin.	  Avsnittet	  

inleds	  med	  en	  överskådlig	  analys	  över	  de	  olika	  kommunikationskanalerna	  och	  sedan	  analyseras	  

de	  var	  för	  sig	  i	  olika	  stycken.	  

	  

En	  jämförande	  analys	  har	  gjorts	  över	  de	  olika	  enheterna	  för	  att	  ta	  reda	  på	  skillnaden	  kring	  

användande	  och	  upplevelse	  av	  kanalerna	  mellan	  enheterna	  i	  Täby	  respektive	  Umeå.	  Särskilt	  
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intressant	  är	  skillnaden	  för	  besöksantalet	  i	  de	  olika	  städerna.	  Av	  de	  totalt	  36	  stycken	  enheterna	  i	  

Umeå	  var	  det	  ungefär	  39	  procent	  som	  hade	  besökt	  Hollisters	  butik	  (se	  Bilaga	  4)	  medan	  det	  i	  

Täby	  var	  ungefär	  92	  procent	  som	  hade	  besökt	  butiken	  (se	  Bilaga	  5).	  Resultatet	  för	  de	  olika	  

enheternas	  svar	  jämförs	  i	  tabellen	  nedan.	  

	  	  
Butik    

 ”Ja, fler än 5 gånger” ”Ja, 1-5 gånger” ”Nej, aldrig” 

Täby 57,89% 34,21% 7,89% 

Umeå 5,56% 33,33% 61,11% 

 

Hemsida    

 ”Ja, fler än 5 gånger” ”Ja, 1-5 gånger” ”Nej, aldrig” 

Täby 18,87% 26,42% 54,72% 

Umeå 10,81% 29,73% 59,46% 

Tabell	  3	  Jämförande	  analys	  del	  3	  

Tabell	  3	  Jämförande	  analys	  del	  3	  visar	  hur	  besökarantalet	  för	  de	  olika	  städerna	  ser	  ut	  gällande	  

butik	  och	  hemsida.	  Eftersom	  att	  det	  finns	  en	  butik	  geografiskt	  belägen	  i	  Täby	  var	  det	  ett	  väntat	  

svar	  att	  det	  skulle	  vara	  fler	  från	  Täby	  som	  har	  besökt	  butiken.	  En	  utmärkande	  och	  mindre	  

väntad	  faktor	  i	  tabellen	  är	  att	  det	  är	  ungefär	  lika	  många	  procentenheter	  som	  har	  besökt	  butiken	  

1-‐5	  gånger	  i	  båda	  städerna,	  det	  skiljer	  knappt	  1	  procent	  städerna	  emellan.	  Att	  det	  är	  fler	  i	  Täby	  

som	  har	  besökt	  butiken	  fler	  än	  fem	  gånger	  är	  det	  som	  kan	  anses	  som	  väntat	  i	  denna	  studie	  då	  

butiken	  är	  mer	  tillgänglig	  för	  enheterna	  i	  Täby.	  Intressant	  i	  denna	  jämförande	  analys	  i	  tabellen	  

ovan	  är	  även	  att	  det	  inte	  skiljer	  lika	  mycket	  när	  det	  gäller	  deras	  hemsida.	  För	  respektive	  stad	  är	  

det	  mellan	  40-‐45	  procent	  som	  har	  besökt	  hemsidan	  någon	  gång	  vilket	  innebär	  att	  

kommunikationen	  från	  webbsidan	  inte	  behöver	  vara	  kopplad	  till	  butiken	  på	  något	  sätt.	  Detta	  

kan	  kopplas	  till	  Dahlmbom	  &	  Allergrens	  (2010,	  14)	  resonemang	  kring	  att	  tekniken	  är	  en	  stor	  del	  

till	  relationen	  mellan	  varumärke	  och	  kunder	  i	  större	  utsträckning	  än	  vad	  själva	  produkten	  är.	  

	  

Sociala	  medier	  

När	  det	  gäller	  den	  tvåvägs-‐symmetriska	  kommunikationen	  mellan	  Hollister	  och	  deras	  målgrupp	  

för	  de	  sociala	  medierna	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  dess	  kommunikation	  har	  nått	  fram	  till	  mottagarna	  

på	  olika	  sätt.	  Framförallt	  visar	  resultatet	  att	  Hollisters	  olika	  kanaler	  i	  sociala	  medier	  inte	  

används	  av	  målgruppen	  i	  Sverige.	  Kanske	  det	  beror	  på	  att	  Hollister	  inte	  marknadsför	  kanaler	  i	  

sig	  utan	  endast	  använder	  kanalerna	  med	  syfte	  att	  marknadsföra	  varumärket	  (Hollister	  Hemsida,	  

2013).	  En	  möjlig	  förändring	  för	  Hollister	  skulle	  kunna	  vara	  att	  de	  börjar	  marknadsföra	  sina	  

kommunikationskanaler	  för	  att	  den	  svenska	  målgruppen	  ska	  börja	  verka	  på	  deras	  sociala	  

medier.	  Genom	  att	  anställa	  en	  kommunikatör	  kan	  de	  en	  marknadsföringsplan	  för	  sociala	  
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medierna	  utformas	  där	  budskapet	  formuleras	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  nå	  ut	  till	  målgruppen	  (Carlsson	  

2013B,	  40-‐41).	  

	  

Intressant	  kan	  vara	  att	  analysera	  vad	  de	  enheter	  som	  svarat	  att	  de	  besökt	  Hollisters	  sociala	  

medier	  har	  haft	  för	  upplevelse	  när	  de	  besökt	  de	  olika	  sociala	  medierna.	  Särskilt	  då	  sociala	  

medier	  har	  skapat	  nya	  möjligheter	  för	  att	  skapa	  relationer	  med	  deras	  mottagare	  (Carlsson	  

2013A,	  33).	  Genom	  att	  analysera	  den	  mest	  populära	  kanalen	  av	  Hollisters	  olika	  sociala	  medier,	  

nämligen	  deras	  facebooksida,	  går	  det	  att	  utläsa	  vad	  målgruppen	  har	  upplevt	  vid	  användandet	  av	  

de	  sociala	  medierna.	  Genom	  att	  filtrera	  resultatet	  efter	  de	  som	  besökt	  Hollisters	  hemsida	  för	  att	  

analysera	  frågan	  hur	  enhetens	  upplevelse	  av	  Hollisters	  facebooksida	  var	  gick	  det	  att	  utläsa	  att	  

det	  var	  fler	  som	  hade	  en	  positiv	  upplevelse	  än	  en	  negativ	  upplevelse	  av	  sidan	  (se	  Bilaga	  6).	  	  Av	  

de	  nio	  svarande	  var	  det	  fem	  enheter	  som	  inte	  hade	  en	  åsikt	  och	  av	  de	  fyra	  som	  hade	  en	  åsikt	  var	  

det	  tre	  stycken	  som	  menade	  att	  de	  haft	  en	  bra	  upplevelse	  av	  Hollisters	  facebooksida	  medan	  en	  

enhet,	  som	  hade	  besökt	  sidan	  fler	  än	  fem	  gånger,	  menade	  att	  dess	  upplevelse	  var	  dålig	  (se	  Bilaga	  

6).	  Detta	  resultat	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  möjligtvis	  inte	  är	  de	  sociala	  medierna	  som	  bör	  utvecklas	  

utan	  snarare	  sättet	  att	  nå	  ut	  till	  målgruppen	  för	  att	  de	  ska	  börja	  använda	  Hollisters	  sociala	  

medier	  då	  det	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  varumärkesbyggande.	  Precis	  som	  Lena	  Carlsson	  menar	  

är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  bli	  nådd	  av	  sin	  målgrupp	  varpå	  sociala	  medier	  är	  ett	  ypperligt	  tillfälle	  att	  

marknadsföra	  sitt	  varumärke	  då	  de	  oftast	  inte	  anses	  som	  reklam	  utan	  snarare	  en	  kanal	  där	  

mottagarna	  nätverkar	  utan	  att	  tänka	  att	  de	  möts	  av	  marknadsföring	  (Carlsson	  2013B,	  33-‐34).	  

	  

Digital	  media	  

Den	  digitala	  mediekanal	  som	  Hollister	  använder	  sig	  av	  främst	  är	  deras	  hemsida.	  Precis	  som	  

Tabell	  3	  Jämförande	  analys	  del	  3	  visar	  så	  skiljer	  det	  knappt	  fem	  procent	  mellan	  de	  olika	  städerna	  

gällande	  om	  de	  har	  besökt	  hemsidan	  eller	  inte.	  Eftersom	  det	  inte	  finns	  någon	  butik	  i	  Umeå	  kan	  

man	  tänka	  sig	  att	  de	  borde	  vara	  fler	  från	  Umeå,	  av	  de	  som	  svarat	  att	  de	  besökt	  sidan,	  som	  svarat	  

på	  variabelvärdet	  ”Ja,	  fler	  än	  5	  gånger”	  då	  de	  har	  en	  möjlighet	  att	  köpa	  kläder	  där	  (Hollister	  

Hemsida,	  2013).	  Detta	  med	  tanke	  på	  att	  varumärket	  har	  nått	  ut	  till	  målgruppen	  även	  i	  Umeå	  i	  

stor	  utsträckning	  (Se	  bilaga	  2,	  bilaga	  3	  och	  bilaga	  4).	  	  

	  

Dahlbom	  &	  Allergren	  (2010,	  29)	  beskriver	  att	  varumärken	  kan	  bygga	  sin	  identitet	  på	  digitala	  

medier	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  att	  Hollister	  byggt	  upp	  sin	  identitet	  och	  igenkänningsfaktor	  hos	  de	  

som	  besökt	  hemsidan.	  Genom	  att	  studera	  huruvida	  de	  som	  besökt	  Hollisters	  hemsida	  känner	  

igen	  varumärkets	  logotyp	  och	  tröja,	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  35	  stycken	  enheter	  har	  svarat	  att	  de	  

känner	  igen	  varumärkets	  logotyp.	  Endast	  fyra	  stycken	  påstår	  att	  de	  inte	  känner	  igen	  logotypen	  

trots	  att	  de	  besökt	  hemsidan.	  De	  som	  svarade	  att	  de	  inte	  känner	  igen	  logotypen	  hade	  svarat	  
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variabelvärdet	  ”Ja,	  1-‐5	  gånger”	  på	  frågan	  om	  de	  besökt	  hemsidan	  (se	  Bilaga	  8).	  Detta	  kan	  

möjligtvis	  innebära	  att	  de	  besökt	  hemsidan	  enstaka	  gånger	  och	  vid	  dessa	  tillfällen	  inte	  köpt	  

något	  vilket	  kan	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  de	  inte	  lagt	  märke	  till	  varumärket	  via	  hemsidan	  då	  

mottagarens	  perception	  endast	  beror	  på	  vilken	  information	  mottagaren	  anses	  vara	  betydelsefull	  

(Albertsson	  &	  Lundqvist	  2009,	  116).	  På	  samma	  variabelvärde	  hade	  20	  stycken	  enheter	  svarat	  att	  

de	  känner	  till	  varumärkets	  tröja	  på	  bilden	  för	  fråga	  Q6	  (se	  Bilaga	  1),	  fyra	  stycken	  svarade	  att	  de	  

inte	  kände	  igen	  tröjan	  och	  en	  enhet	  svarande	  att	  hen	  kanske	  kände	  igen	  vilket	  varumärke	  tröjan	  

kommer	  ifrån	  (se	  Bilaga	  9).	  Detta	  tyder	  på	  att	  Dahlbom	  &	  Allergrens	  (2010,	  29)	  resonemang	  

kring	  att	  en	  identitet	  och	  igenkänning	  kan	  byggas	  via	  digitala	  medier	  stämmer	  i	  stor	  

utsträckning	  i	  detta	  fall.	  

	  

Butikskommunikation 
Precis	  som	  Fahy	  och	  Jobber	  (2012)	  beskriver	  att	  placering	  av	  butik	  beror	  på	  olika	  faktorer	  så	  går	  

det	  att	  utläsa	  att	  placeringen	  även	  har	  betydelse	  för	  målgruppen	  (Fahy	  &	  Jobber	  2012,	  298-‐299).	  

Av	  de	  som	  besökt	  butiken	  är	  det	  en	  klar	  skillnad	  då	  det	  är	  92,11	  procent	  av	  enheterna	  från	  Täby	  

som	  påstår	  att	  de	  besökt	  butiken	  medan	  det	  endast	  är	  38,89	  procent	  av	  enheterna	  från	  Umeå	  

som	  har	  besökt	  butiken	  (se	  tabell	  3	  Jämförande	  analys	  del	  3).	  	  

	  

Av	  enheterna	  i	  Täby	  var	  det	  drygt	  90	  procent	  som	  kände	  igen	  skyltfönstret	  av	  butiken	  (se	  Bilaga	  

10)	  medan	  det	  från	  Umeå	  endast	  var	  62,16	  procent,	  vilket	  anses	  som	  ett	  väntat	  resultat	  då	  det	  är	  

fler	  i	  Täby	  som	  besökt	  Hollisters	  butik	  (se	  Bilaga	  4,	  se	  Bilaga	  5).	  Intressant	  i	  detta	  sammanhang	  

är	  att	  det	  är	  14	  stycken	  av	  de	  svarande	  enheterna	  från	  Umeå	  som	  påstått	  att	  de	  besökt	  Hollisters	  

butik	  medan	  det	  är	  23	  stycken	  enheter	  som	  påstår	  att	  de	  känner	  igen	  skyltfönstret	  på	  bilden	  på	  

fråga	  Q5	  (se	  Bilaga	  1).	  Detta	  resultat	  kan	  tyda	  på	  att	  Hollisters	  visuella	  arbete	  har	  

kommunicerats	  till	  målgruppen	  i	  Umeå	  på	  andra	  vis	  än	  genom	  butikens	  visuella	  uttryck	  (Holger	  

&	  Holmberg	  2002,	  110).	  Möjligen	  genom	  sociala	  medier	  eller	  digitala	  medier.	  En	  intressant	  

vinkel	  är	  även	  att	  studera	  hur	  de	  olika	  enheternas	  upplevelse	  av	  butiken	  är	  då	  det	  är	  en	  del	  av	  

den	  påverkan	  Hollister	  kan	  ha	  på	  målgruppen.	  

	  
Upplevelse av butik	  
	   Ingen åsikt Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra 

 7st 5st 14st 15st 8st 

Tabell	  4	  Upplevelse	  av	  butik	  

Tabellen	  visar	  antal	  enheter	  för	  respektive	  variabelvärde	  på	  frågan	  som	  ställdes	  kring	  deras	  

upplevelse	  av	  butiken.	  Tabellen	  är	  filtrerad	  på	  de	  som	  svarade	  att	  de	  har	  besökt	  butiken,	  vilket	  

omfattar	  49	  stycken	  enheter	  av	  det	  totala	  antalet	  på	  90	  stycken.	  Resultatet	  visar	  att	  av	  de	  som	  
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besökt	  Hollisters	  butik	  är	  det	  fler	  antal	  enheter	  som	  har	  svarat	  ”bra”	  och	  ”mycket	  bra”,	  vilket	  

innebär	  att	  det	  är	  fler	  som	  har	  haft	  en	  positiv	  upplevelse	  av	  butiken,	  än	  en	  negativ	  upplevelse.	  De	  

som	  har	  negativa	  upplevelser	  av	  butiken	  går	  inte	  att	  utesluta	  då	  de	  är	  38,7	  procent	  som	  har	  

negativa	  upplevelser,	  46,9	  procent	  som	  har	  positiva	  och	  14,2	  procent	  som	  inte	  har	  någon	  åsikt	  

vilket	  innebär	  att	  det	  är	  en	  ganska	  stor	  andel	  som	  har	  haft	  en	  negativ	  åsikt	  (se	  Tabell	  4	  

Upplevelse	  av	  butik).	  Att	  de	  är	  38,7	  procentenheter	  som	  har	  haft	  en	  negativ	  upplevelse	  av	  

butiken	  kan	  bero	  på	  många	  aspekter,	  vad	  som	  är	  intressant	  för	  denna	  undersökning	  är	  att	  de	  

kan	  ha	  en	  stor	  inverkan	  på	  Hollisters	  identitet.	  Viktigt	  när	  kunder	  är	  missnöjda	  med	  varumärket	  

är	  att	  bemöta	  kunderna	  på	  ett	  positivt	  sätt	  minskar	  risken	  för	  ännu	  mer	  negativ	  kritik	  (Carlsson	  

2013B,	  105+114).	  

	  

Genom	  butikskommunikationen	  skapar	  Hollister	  en	  identitet	  både	  för	  butikerna	  och	  de	  kläder	  

de	  säljer.	  Butiken	  blir	  precis	  som	  logotypen	  en	  identitet	  för	  Hollister	  där	  färger,	  dofter	  och	  

interiör	  spelar	  roll	  för	  konsumentens	  igenkänning,	  identitet	  och	  upplevelse	  (Fahy	  &	  Jobber	  

2012,	  300).	  	  Frans	  Melin	  (2002)	  beskriver	  i	  Identitet	  –	  om	  varumärken,	  tecken	  och	  symboler	  hur	  

identiteten	  kan	  ha	  ursprung	  i	  en	  geografisk	  plats.	  I	  detta	  fall	  när	  Hollister	  är	  väl	  etablerat	  i	  USA	  

där	  det	  är	  grundat	  kan	  det	  tänka	  sig	  att	  identiteten	  av	  Hollister	  i	  USA	  har	  spridit	  sig	  till	  Sverige.	  

Det	  kan	  möjligtvis	  ske	  genom	  den	  framfart	  som	  utvecklingen	  av	  sociala	  medier	  och	  andra	  

kanaler	  mellan	  varumärken	  och	  omvärlden	  har	  haft	  (Holger	  &	  Holmberg	  2002,	  89+120).	  	  
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6. Slutsats och slutdiskussion 

Här	  presenteras	  slutsatser	  för	  undersökningen	  samt	  en	  avslutande	  diskussion	  med	  syfte	  att	  se	  

betydelsen	  av	  resultaten	  och	  analysen.	  Framförallt	  fokuserar	  detta	  avsnitt	  på	  att	  kontrollera	  att	  

syftet	  och	  frågeställningarna	  är	  besvarade.	  

6.1 Slutsatser 

Här	  presenteras	  slutsatserna	  av	  enkäten	  som	  svarar	  på	  uppsatsens	  syfte	  och	  frågeställningar	  

med	  hjälp	  av	  den	  analys	  som	  gjorts.	  Kapitlet	  är	  uppdelat	  i	  stycken	  efter	  frågeställningarna.	  

6.1.1 Påverka genom varumärkeskommunikation 

Den	  första	  frågeställningen	  som	  ställdes	  var:	  Vilken	  påverkan	  har	  Hollisters	  

varumärkeskommunikation	  på	  deras	  målgrupp?	  Resultatet	  och	  analysen	  är	  svårt	  att	  generalisera	  

utifrån	  de	  90	  stycken	  enheter	  som	  svarat.	  Men	  utifrån	  den	  analys	  som	  gjorts	  över	  det	  insamlade	  

resultatet	  finns	  det	  några	  utmärkande	  resultat	  som	  visar	  på	  en	  möjlig	  påverkan	  hos	  målgruppen.	  

De	  slutsatser	  som	  går	  att	  dra	  kring	  Hollisters	  varumärkeskommunikations	  påverkan	  på	  

målgruppen	  är	  framförallt	  att	  de	  har	  lyckats	  nå	  ut	  till	  målgruppen	  i	  Sverige	  med	  sitt	  varumärke	  

då	  perceptionen	  hos	  målgruppen	  visade	  sig	  vara	  hög,	  alltså	  har	  målgruppen	  hög	  kännedom	  om	  

varumärket.	  Däremot	  är	  antalet	  anhängare	  från	  målgruppen	  på	  de	  sociala	  medierna	  väldigt	  låg.	  

Med	  tanke	  på	  det	  Lena	  Carlsson	  tar	  upp	  i	  sina	  texter,	  att	  sociala	  medier	  har	  stor	  betydelse	  i	  

varumärkesbyggande	  och	  att	  det	  skapar	  en	  tvåvägskommunikationen	  med	  konsumenterna	  som	  

i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  varumärket	  förstår	  konsumenterna	  och	  därmed	  kan	  stärka	  varumärket	  (se	  

kapitel	  2.4.1),	  kan	  det	  vara	  av	  stor	  vikt	  för	  Hollister	  att	  arbeta	  mer	  med	  sociala	  medier	  i	  Sverige.	  

	  

Den	  första	  frågeställningen	  hade	  en	  underfråga	  som	  ställdes	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  är	  någon	  

skillnad	  mellan	  de	  olika	  städerna,	  den	  frågan	  ställdes	  såhär:	  Vilken	  skillnad	  går	  att	  utläsa	  mellan	  

Täby,	  där	  det	  finns	  en	  butik,	  respektive	  Umeå	  där	  det	  inte	  finns	  någon	  butik?	  Analysen	  har	  

fokuserat	  på	  jämförelsen	  mellan	  städerna	  i	  många	  avseenden	  och	  slutsatserna	  kring	  skillnaden	  

är	  att	  de	  har	  lyckats	  nå	  till	  målgruppen	  på	  ett	  vidare	  plan	  i	  Täby	  där	  de	  har	  öppnat	  butik	  jämfört	  

med	  Umeå,	  vilket	  kunde	  vara	  en	  möjlig	  tes	  innan	  insamlingen	  av	  webbenkäterna	  skedde.	  Den	  

skillnad	  som	  går	  att	  fastslå	  är	  framförallt	  att	  det	  är	  fler	  som	  besökt	  butikerna	  ett	  flertal	  gånger	  

från	  Täby	  än	  Umeå,	  sannolikt	  på	  grund	  av	  tillgängligheten.	  Intressant	  var	  dock	  att	  det	  inte	  fanns	  

någon	  märkbar	  skillnad	  för	  de	  som	  besökt	  butiken	  ett	  fåtal	  gånger	  (se	  kapitel	  5.3.3).	  I	  

perceptionen	  gällande	  den	  visuella	  kommunikationen	  indikerade	  även	  analysen	  på	  en	  skillnad	  
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mellan	  enheterna	  från	  de	  olika	  städerna	  då	  det	  var	  en	  marginal	  på	  ca	  30-‐40	  procent	  fler	  enheter	  

från	  Täby	  som	  kände	  igen	  de	  visuella	  uttrycken	  som	  frågorna	  antydde	  på	  (se	  kapitel	  5.3.2).	  

6.1.2 Visuell kommunikation som verktyg? 

Den	  andra	  frågeställningen	  som	  undersökningen	  har	  utgått	  ifrån	  är:	  Kan	  Hollister	  använda	  

visuell	  kommunikation	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  stärka	  sitt	  varumärke?	  I	  så	  fall,	  på	  vilket	  sätt?	  Med	  

utgångspunkt	  i	  Bergströms	  resonemang	  har	  imageskapande	  hos	  målgruppen	  visat	  sig	  vara	  en	  

viktig	  byggsten	  i	  Hollisters	  varumärkesbyggande	  och	  kommunikation	  ut	  till	  målgruppen.	  Precis	  

som	  Bergström	  beskriver	  grundar	  imagen	  ofta	  i	  den	  visuella	  kommunikationen.	  Genom	  teorin	  

kring	  perception	  har	  det	  visat	  sig	  att	  Hollisters	  visuella	  kommunikation	  har	  skapat	  en	  hög	  

perception	  hos	  målgruppen	  då	  större	  delen	  av	  enheterna	  kände	  igen	  varumärket	  och	  dess	  

visuella	  uttryck	  i	  form	  av	  logotyp,	  skyltfönster	  och	  tröja	  (se	  Tabell	  2	  Jämförande	  analys	  del	  2).	  	  

	  

Hollister	  kan	  använda	  visuell	  kommunikation	  som	  ett	  verktyg	  genom	  att	  konsekvent	  använda	  

samma	  grafiska	  element	  såsom	  logotyp,	  färger,	  typsnitt,	  dofter	  och	  annat	  precis	  som	  Carlsson	  

beskriver	  att	  ett	  företag	  bör	  göra	  (se	  kapitel	  2.2).	  Framförallt	  bör	  varumärken	  medverka	  i	  

samtliga	  kanaler	  och	  i	  takt	  med	  internets	  och	  sociala	  mediers	  framfart,	  hänga	  med	  och	  använda	  

samma	  grafiska	  uttryck	  i	  kanalerna.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  använda	  visuell	  kommunikation	  för	  

Hollister	  är	  att	  de	  använder	  de	  sociala	  medierna	  till	  att	  behålla	  och	  stärka	  förtroendet	  hos	  

målgruppen.	  Förtroendet	  byggs	  upp	  genom	  öppen	  attityd,	  saklighet,	  tillgänglighet	  och	  lyhördhet,	  

vilket	  anses	  som	  det	  viktigaste	  i	  förstärkningen	  av	  varumärket.	  

6.2 Diskussion och reflektioner 

I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  undersökningens	  resultat	  och	  slutsatser	  ur	  ett	  vidare	  perspektiv,	  vad	  

det	  kan	  innebära	  för	  samhället	  och	  medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskapen.	  	  

6.2.1 Ur ett samhällsperspektiv 

Något	  som	  framkom	  vid	  undersökningen,	  men	  inte	  har	  studerats	  vidare,	  är	  att	  Hollister	  som	  

arbetsgivare	  har	  fått	  en	  del	  kritik,	  vilket	  eventuellt	  kan	  vara	  en	  del	  i	  resultatet	  då	  exempelvis	  

målgruppens	  intryck	  påverkas	  av	  mer	  än	  bara	  den	  externa	  kommunikationen.	  Eftersom	  att	  

Hollister	  har	  ett	  stort	  antal	  anställda,	  varav	  de	  flesta	  är	  i	  målgruppens	  ålder,	  kan	  rykten	  kring	  

varumärket	  spridas	  om	  de	  inte	  hanterar	  sin	  personal	  på	  ett	  värdigt	  sätt.	  Precis	  som	  det	  beskrivs	  

i	  inledningen	  är	  även	  den	  interna	  kommunikationen	  viktig	  då	  det	  kan	  påverka	  hur	  företaget	  

bedöms.	  Att	  Hollisters	  personalhantering	  är	  kritiserad	  har	  framkommit	  i	  ett	  flertal	  

tidningsartiklar	  sedan	  de	  öppnade	  butik	  i	  Sverige.	  I	  artikeln	  Facket	  kritiserar	  Hollister	  (2013)	  

skriver	  DN	  (Dagens	  Nyheter)	  följande:	  	  
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Det	  populära,	  amerikanska	  modemärket	  Hollister	  får	  stark	  kritik	  från	  fackligt	  håll	  för	  att	  utnyttja	  

ungdomar.	  

	  

I	  tidningen	  DN	  återfinns	  även	  artikeln	  Så	  skapas	  en	  historia	  som	  gör	  plaggen	  unika	  skriven	  av	  

Hanna	  Mellin	  (2011)	  där	  hon	  beskriver	  att	  Hollister	  har	  skapat	  en	  butik	  utöver	  det	  vanliga	  i	  

Sverige.	  Hon	  skriver	  att	  det	  handlar	  om	  en	  upplevelse	  snarare	  än	  plaggen	  de	  säljer.	  Först	  möts	  

besökaren	  av	  en	  butik	  utan	  skylt,	  det	  är	  väldigt	  mörkt	  i	  butiken,	  musiken	  spelas	  i	  80	  decibel,	  

personalen	  pratar	  engelska	  med	  kunderna	  samtidigt	  som	  det	  ligger	  en	  doft	  i	  butiken	  som	  

återfinns	  i	  samtliga	  hollisterbutiker	  världen	  över	  (Mellin	  2011).	  Detta	  kan	  vara	  ett	  fenomen	  som	  

andra	  butiker	  kan	  ta	  efter	  då	  det	  oundvikligen	  kan	  anses	  som	  ett	  framgångskoncept	  då	  Hollister	  

hade	  intäkter	  på	  1,553	  billioner	  dollar	  år	  2010	  då	  de	  öppnade	  butik	  i	  Sverige	  (Wikipedia	  2014).	  

6.2.2 Ur ett medie- och kommunikationsperspektiv 

Väldigt	  utmärkande	  i	  denna	  studie	  är	  att	  Hollister	  har	  ett	  väldigt	  högt	  antal	  anhängare	  på	  deras	  

internationella	  facebooksida	  men	  enligt	  den	  här	  studien	  är	  det	  ett	  väldigt	  lågt	  antal	  som	  använt	  

deras	  sidor	  på	  sociala	  medier.	  Ur	  ett	  medie-‐	  och	  kommunikationsperspektiv	  kan	  Hollister	  som	  

varumärke	  ändå	  anses	  vara	  framgångsrika	  när	  det	  gäller	  att	  använda	  kommunikationskanaler.	  

Hollister	  kan	  anses	  vara	  en	  förebild	  för	  företags	  användande	  av	  kommunikationskanaler	  då	  de	  

har	  miljontals	  fler	  antal	  följare	  än	  många	  liknande	  klädkedjor	  som	  säljer	  liknande	  kläder.	  Precis	  

som	  denna	  studie	  visat	  tecken	  på	  så	  är	  varumärkens	  sociala	  mediekanaler	  en	  stor	  del	  i	  

varumärkesbyggande,	  vilket	  gör	  det	  väldigt	  viktigt	  att	  använda	  kanalerna	  på	  rätt	  sätt.	  

	  

Gällande	  de	  sociala	  medierna	  i	  Sverige	  kan	  Hollister	  anses	  behöva	  anställa	  fler	  för	  att	  jobba	  med	  

sociala	  medier.	  Hur	  de	  ska	  nå	  ut	  till	  deras	  målgrupp	  i	  Sverige	  genom	  de	  sociala	  medierna	  bör	  ses	  

över,	  vilket	  utbildade	  inom	  medie-‐	  och	  kommunikation	  eller	  andra	  liknande	  utbildningar	  kan	  

bidra	  med.	  	  

6.3 Förslag till förbättringar 

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  förslag	  till	  förbättringar	  för	  hela	  undersökningen.	  Det	  som	  

presenteras	  är	  framförallt	  upptäckter	  som	  har	  gjorts	  under	  undersökningens	  gång,	  exempelvis	  

andra	  möjliga	  aspekter	  som	  hade	  kunnat	  undersökas	  vilket	  hade	  kunnat	  ge	  ett	  bättre	  resultat	  

och	  en	  mer	  genomgripande	  analys.	  

6.3.1 Webbenkätens förbättringar 

Vid	  analysen	  upplevde	  uppsatsförfattaren	  att	  det	  hade	  gått	  att	  ställa	  ytterligare	  ett	  par	  frågor	  för	  

att	  ta	  reda	  på	  ännu	  mer	  kring	  målgruppens	  perception	  och	  Hollisters	  arbete	  kring	  visuell	  

kommunikation.	  Däremot	  gjordes	  en	  avvägning	  vid	  webbenkätens	  utformning	  att	  hålla	  antalet	  
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frågor	  kort	  för	  att	  målgruppen	  tonåringar	  i	  åldern	  15-‐18	  skulle	  vara	  motiverade	  till	  att	  svara	  på	  

enkätens	  alla	  frågor.	  Ett	  förslag	  hade	  därför	  varit	  att	  ställa	  ett	  antal	  fler	  frågor	  för	  att	  ta	  reda	  på	  

ännu	  mer	  kring	  perceptionen	  och	  Hollisters	  visuella	  kommunikation,	  exempelvis	  frågor	  kring	  

förtroendet	  för	  varumärket	  med	  tanke	  på	  att	  ett	  väl	  uppbyggt	  visuellt	  uttryck	  kan	  innebära	  att	  

förtroendet	  för	  varumärket	  stärks.	  Men	  även	  fler	  frågor	  kring	  perceptionen	  hos	  de	  som	  har	  

besökt	  butiken,	  kring	  dofter,	  färger	  osv.	  samt	  eventuella	  känslor	  som	  upplevelsen	  skapade	  hos	  

mottagaren	  hade	  kunna	  ställas.	  	  

	  

Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  utöka	  antalet	  frågade	  enheter.	  Genom	  att	  få	  in	  ännu	  fler	  svar	  från	  den	  

tänka	  målgruppen	  hade	  undersökningens	  resultat	  gått	  att	  generalisera	  och	  urvalet	  av	  enheterna	  

hade	  varit	  ännu	  mer	  representativt	  för	  målgruppen.	  	  

6.3.2 Kompletterande kvalitativ intervju 

En	  kvalitativ	  intervju	  med	  Hollister	  som	  stöd	  för	  enkätundersökningen	  hade	  kunnat	  lämpa	  sig	  

för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  de	  jobbar	  med	  deras	  varumärkeskommunikation.	  Enligt	  samtal	  med	  

Hollister	  i	  Malmö	  hänvisade	  de	  alla	  frågor	  kring	  varumärket	  till	  Hollisters	  internationella	  

serviceavdelning,	  även	  när	  det	  gäller	  Sveriges	  butiker.3	  Men	  efter	  kontakt	  med	  

serviceavdelningen	  visade	  det	  sig	  att	  de	  inte	  kunde	  lämna	  ut	  någon	  information	  kring	  hur	  de	  

arbetar	  med	  visuell	  kommunikation.4	  En	  sådan	  kvalitativ	  intervju	  hade	  kunnat	  visa	  på	  skillnader	  

i	  hur	  Hollister	  har	  tänkt	  arbeta	  med	  varumärkets	  visuella	  kommunikation	  jämt	  emot	  

målgruppens	  perspektiv.	  	  	  

6.3.3 Varumärkets kommunikationsplan 

Om	  inte	  en	  kvalitativ	  intervju	  skulle	  lämpa	  sig	  är	  en	  möjlig	  förbättring	  att	  stärka	  analysen	  genom	  

att	  analysera	  varumärkets	  kommunikationsplan	  för	  att	  på	  så	  vis	  ta	  reda	  på	  hur	  Hollister	  jobbar	  

med	  sociala	  medier.	  Det	  skulle	  kunna	  jämföras	  med	  hur	  målgruppen	  upplever	  den	  riktade	  

kommunikationen.	  Tanken	  på	  denna	  förbättring	  uppkom	  då	  Hollister	  på	  de	  olika	  sociala	  

medierna	  har	  skrivit	  några	  rader	  om	  vad	  deras	  syfte	  med	  de	  sociala	  medierna	  är	  (Hollister	  

Twitter,	  2013;	  Hollister	  Facebook,	  2013).	  

6.4 Förslag till vidare forskning 

I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  som	  denna	  undersökning	  endast	  

forskat	  ytligt	  kring.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Informant	  3:	  (Källa:	  samtal	  med	  Hollister	  Malmö	  2013-‐12-‐05).	  	  
4	  Informant	  4:	  (Källa:	  samtal	  med	  Hollister	  Täby	  2013-‐12-‐17).	  
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6.4.1 Visuell varumärkeskommunikation 

I	  många	  fall	  upplevde	  uppsatsförfattaren	  att	  den	  visuella	  kommunikationen	  för	  varumärket	  hade	  

varit	  intressant	  att	  undersöka	  vidare	  för	  att	  förstå	  ännu	  mer	  hur	  varumärken	  jobbar	  med	  det	  

visuella	  uttrycket	  samt	  vilken	  betydelse	  det	  kan	  ha	  på	  målgruppen.	  

	  

I	  analysen	  av	  resultatet	  i	  denna	  undersökning	  upplevdes	  det	  svårt	  att	  generalisera.	  Genom	  att	  

göra	  en	  kvantitativ	  forskning,	  där	  det	  går	  att	  generalisera	  svaret	  kring	  hur	  företag	  använder	  sig	  

av	  design	  som	  kommunikationsmedel	  skulle	  resultatet	  kunna	  vara	  mer	  generellt	  och	  korrekt	  för	  

undersökningen.	  

6.4.2 Hollisters interna kommunikation/attraktion som arbetsgivare 

Förutom	  den	  externa	  kommunikationen	  kring	  varumärket	  Hollister	  är	  ett	  förslag	  att	  vidare	  

undersöka	  Hollisters	  interna	  kommunikation,	  detta	  då	  även	  den	  interna	  kommunikationen	  kan	  

påverka	  målgruppens	  uppfattning	  kring	  varumärket.	  Genom	  att	  bygga	  upp	  ett	  varumärke	  på	  

många	  håll,	  skapas	  förutsättningar	  för	  att	  bli	  attraktiv	  på	  marknaden	  bland	  sina	  konkurrenter.	  

Starka	  varumärken	  är	  mer	  lönsamma,	  vilket	  många	  varumärken	  strävar	  efter.	  Det	  behöver	  inte	  

bara	  innebära	  en	  stark	  ekonomisk	  vinning	  utan	  det	  kan	  även	  innebära	  bättre	  sammanhållning	  

internt,	  stabilitet	  vid	  krissituationer,	  ökad	  uppmärksamhet	  hos	  mottagaren	  och	  ett	  intresse	  över	  

att	  jobba	  med	  varumärket	  (Carlsson	  2013A,	  10-‐11).	  

	  

För	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  deras	  attraktion	  som	  arbetsgivare	  är	  hade	  metoden	  för	  viral	  

kommunikation	  och	  marknadsföring	  kunnat	  tillämpas	  då	  den	  visar	  på	  hur	  budskap	  och	  ord	  kan	  

spridas	  mun	  till	  mun	  mellan	  personer	  i	  olika	  bekantskaper	  (Carlsson	  2013A,	  41).	  Carlsson	  

(2013,	  23)	  beskriver	  i	  boken	  Marknadsföring	  och	  kommunikation	  i	  sociala	  medier	  –	  Givande	  

dialoger,	  starkare	  varumärke,	  ökad	  försäljning:	  
	  

En	  säljare	  kan	  få	  hjälp	  med	  att	  bli	  mer	  medveten	  om	  kundernas	  köpbeteende	  och	  vilken	  typ	  av	  

kommunikation	  som	  fungerar	  bäst	  i	  säljsammanhang.	  	  
	  

Varför	  den	  interna	  kommunikation	  känns	  relevant	  att	  undersöka	  är	  för	  att	  den	  är	  en	  lika	  viktig	  

del	  i	  varumärkesbyggande	  som	  den	  externa	  (Bergström	  2012,	  53).	  	  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

DEL 1 

1. Kön 

a. Tjej  ☐ 

b. Kille ☐ 

c. Annat ☐ 

 

2. Ålder 

a. 15-16 ☐ 

b. 17-18 ☐ 

 

3. Vart bor du? 

a. Täby ☐ 

b. Umeå ☐ 

 

DEL 2 

4. Känner du till detta varumärke? 

 

a. Ja  ☐ 

b. Nej ☐ 

c. Kanske ☐ 

 

5. Känner du till vilken butik detta skyltfönster tillhör? 

 

a. Ja  ☐ 
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b. Nej ☐ 

c. Kanske ☐ 

 

6. Känner du till vilket varumärke denna tröja kommer ifrån? 

 

a. Ja  ☐ 

b. Nej ☐ 

c. Kanske ☐ 

 

7. Om du svarade ja på fråga 3, 4 och 5 vilket varumärke tänker du att det är? 

Svar: ___________________________________________ 

 

DEL 3 

8. Har du någon gång besökt Hollisters… 

 Ja, fler än 5 gånger Ja, 1-5 gånger Nej, aldrig 

Hemsida    

Facebook    

Twitter    

Instagram    

Google+    

YouTube    

Pinterest    

 

 

9. Hur var din upplevelse på Hollisters… 

 Ingen åsikt Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra 

Hemsida      

Facebook      

Twitter      

Instagram      

Google+      

YouTube      

Pinterest      

 

 

10. Vad är din totala syn av Hollister? 



	   45	  

 Ingen åsikt Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra 

Hollister      
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Bilaga 7 

Missivbrev	  

Syftet	  med	  denna	  undersökning	  är	  att	  undersöka	  om	  ett	  varumärke	  kan	  etablera	  sig	  hos	  sin	  

målgrupp	  med	  hjälp	  av	  kommunikation.	  Detta	  undersöks	  genom	  den	  här	  enkäten	  som	  riktar	  sig	  

till	  dig	  som	  är	  mellan	  15-‐18	  år	  och	  bor	  i	  Täby	  eller	  Umeå.	  Dina	  svar	  gör	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  

genomföra	  denna	  studie.	  Tack	  för	  att	  du	  tar	  dig	  tid,	  enkäten	  tar	  endast	  1-‐3	  minuter	  och	  består	  av	  

10	  frågor.	  Klicka	  på	  länken	  för	  att	  starta	  enkäten	  https://www.surveymonkey.com/s/J5LYW3K.	  	  
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