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Abstract     

Bakgrund – Denna uppsats behandlar fenomenet rebranding och dess påverkan på ett 

företag. Rebranding innebär förändring. När ett företag genomgår denna förändring 

innebär det att de vill ändra sin vision samt ändra sitt budskap. Förändringen innebär 

även att företag vill hålla sig relevant i nutiden för att vara framgångsrik.     

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur ett företags rebrandingprocess 

kommuniceras externt och internt.                                          

Metod - Den teoretiska referensramen testades via kvalitativa intervjuer med tre personer 

som arbetade inom det svenska skönhetsmärket Björk & Berries, som nyligen genomfört 

en rebranding.  Samtliga personer hade olika roller inom företaget. Intervjuerna byggde 

på teorier och tidigare forskning inom området. Efter avklarade interjvuer transkriberades 

intervjuerna för att dra ytterligare koppling till teori och tidigare forskning. 

                                               
Slutsats - Studien visar på att företagets kommunikation både internt men främst externt 

gått i linje med det sex framgångsprinciperna. Björk & Berreis sköter en exemplarisk 

externkommunikation enbart genom PR och personliga relationer. Intern 

kommunikationen däremot har både sina fördelar och nackdelar, där vi förespråkar en 

enklare och tydligare kommunikation från ledningen ut till de anställda.  
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1. Inledning 
Corporate rebranding, in its many facets of brand renewal, refreshment, 

makeover, reinvention, renaming and repositioning, dominates marketing trade 

magazines. However, few academic studies explicitly discuss corporate 

rebranding.  (Merrilees & Miller, 2008: 537) 

 

Ordet rebranding är en sammansättning av två termer ”re” och ”brand”. Den första delen 

i ordet ”re” brukar vanligtvis beteckna något som man ska göra igen. (Muzellec & 

Lambkin, 2006) Detta gör att man kan tro att rebranding skulle vara en process som man 

gör en andra gång, vilket kan ge en felaktig bild av begreppet. Forskarna Stuart och 

Muzellec anser istället att man bör se begreppet som att man pånyttföder varumärket, 

vilket på engelska kallas ”reborn”. (Stuart & Muzellec, 2004: 473) 

 

På grund av att den ökande konkurrensen som råder på dagens marknad, beror 

potentialen till eventuell framgång till stor del på hur väl ett företag kan utveckla och 

förändra sig, för att kunna möta konsumenternas utbredande behov. Rebranding eller 

corporate rebranding (CR) som det också brukar kallas anses av vissa företag vara det 

bästa sättet att fortsätta vara konkurrenskraftiga. CR är dock sällan en enkel och smärtfri 

process, utan bör alltid vara något som företaget har tänkt igenom innan. (Mixing the old 

and new, 2008: 6) 

Att genomgå en rebranding innebär för ett företag att ändra deras vision samt deras 

budskap. McDonalds är ett företag som genom smart marknadsföring lyckades 

återuppliva sitt varumärke. Tidigare hade de bilden av att vara en ohälsosam 

restaurangkedja men efter marknadsföringen lyckades de lansera om sig genom att sälja 

sallader och annan hälsosam mat. Detta har lett till att konsumenter och investerare nu ser 

dessa företag på ett helt nytt sätt. Det är dock även svårt med rebranding och många 

företag har misslyckats med att ändra deras vision/budskap. När Tropicana ville 

uppgradera sin klassiska förpackning till något modernare fick de så mycket klagomål via 
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mail, telefon och sociala medier att de till slut gick ut med att de skulle gå tillbaka till sin 

gamla förpackning. (BusinessInsider, 2010) 

Beroende på hur ett företag väljer att marknadsföra sig själva eller beroende på andra 

faktorer kan rebranding leda till framgång, men även till misslyckande. Oavsett om 

rebranding leder till något bra eller till något dåligt är det intressant att försöka förstå sig 

på fenomenet bättre och vad för inverkan det kan ha på ett svenskt företag. Ett svenskt 

företag som precis genomgått en rebranding, är exempelvis det svenska skönhetsmärket 

Björk & Berries och tack vare denna förändring har de fått priser och börjat synas mer 

och mer i bloggar. Vi vill ta reda på mer om denna förändring. 

1.1. Bakgrund 
Idag beskriver Björk & Berries sig som ”ett ekolyxvarumärke inom skönhetsvård med 

ursprung i den svenska naturen och traditioner”. Denna beskrivning av varumärket är 

dock inte mer än två år gammal trots att företaget har funnits sedan 2006. Förändringen i 

företaget inleddes 2012 med rekrytering av den nya VD Ebba Bucht Lugani, som tidigare 

har varit bland annat fotomodell, topp-tennisspelare samt även VD för modehuset House 

of Dagmar. Hon fick i uppdrag att sätta fart på företaget genom att modernisera 

doftserien, konstruera en webbshop och sprida dess produkter i världen. Denna 

förändring kändes nödvändig för företaget eftersom deras tidigare siffror har haft en stark 

negativ trend. (Sorri, E. 2014) 

Arbetarbladet som är en Gästriklands baserad tidning har skrivit flertalet artiklar om 

nedgången för Björk & Berries. Exempel på några av det rubriker på artiklarna som har 

skrivits om företaget under senaste år: “Björk and Berries blöder”, “förlustår för Björk 

and Berries” och “Björk and Berries i kris – vill ha hjälp av kommunen”. Som rubrikerna 

visar har inte alltid företaget gått med vinst eller nått sina högt uppsatta mål. Detta är 

dock något som ledningen hoppas ska förändras i och med nylanseringen av varumärket 

hösten 2013. 

I oktober 2013 genomförde Björk & Berries en nylansering av sitt varumärke och genom 

att plocka bort lingon och blåbär ur sortimentet och istället börja använda sig av 

ingredienser som gurka, aloe vera och havtorn satsar Björk & Berries nu mer på att vara 

ett så kallat “ekolyxvarumärke”. En satsning som också verkar ha gått hem. Efter 
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nylanseringen har dess krämer vunnit pris för ”Årets svenska produkt” på den 

prestigefyllda Elle-galan och förlusterna i företaget har redan minskat sen i fjol.(Ibid: 

2014) 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett företags rebrandingprocess 

kommuniceras externt och internt.  

Våra frågeställningar är: 

• På vilket sätt har Björk & Berries förändrat sitt varumärke? 

• Hur kommunicerar Björk & Berries sitt nya varumärke externt och internt? 
 

1.3. Avgränsningar 
Anledningen till att vi valde att inte ta in fler företag i forskningen har att göra med hur vi 

ville gå in djupare i ett företag än att bara studera ytan på fler företag. Björk & Berries 

valdes då företaget nyligen har genomgått en rebranding och för att vi hade haft tidigare 

kontakt med dem vilket har gjort det möjligt att genomföra fler och längre intervjuer. Det 

som har varit i fokus i detta arbete har varit själva innebörden av rebranding. Detta för att 

få en förståelse över hur den genomförda rebrandingen har påverkat varumärket. 

För att få information som är lite djupare och informationsrikt har vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med företaget. Det har alltså inte gjorts någon typ av 

innehållsanalys eller liknande då det skulle bli alltför omfattande arbete under den 

begränsade tidperiod som denna uppsats har haft. 

 

Respondentintervjuer genomfördes enbart med personer som arbetade inom Björk & 

Berries och de avgränsades till personer som var högt uppsatta i företaget och personer 

som arbetade väldigt nära produkten. Detta gjordes för att dessa personer är mest insatta i 

förändringen av varumärket samt att vi var nyfikna på hur intern personal uppfattade 

denna förändring. Detta stärks ytterligare av det faktum att en av respondenterna har varit 

med sen Björk & Berries grundades. Vi har valt att använda oss av orden rebranding, 



	   4	  

förkortningen CR, samt ordet nylansering för att beskriva förändringen. Detta har gjorts 

för att vi inte vill upprepa det ena eller det andra ordet över hela textens gång. 

2. Teoretisk ram och tidigare forskning 
För att förstå vad fenomenet rebranding är och hur det kan påverka ett företag kommer 

detta kapitel ta upp tidigare empirisk forskning kring just rebranding. Detta kapitel 

kommer även ta upp specifika teorier om vad ett företags varumärke, dess kärnvärde, 

dess målgrupp samt dess mål och vision är för något. 

2.1. Varumärket 
Oavsett om varumärket är nytt eller redan är etablerat måste det alltid finnas någon form 

av struktur som definierar varumärkets idé och gör den förståelig för såväl den egna 

organisationen samt den slutliga kunden eller användare av varan eller tjänsten. Det är 

många faktorer man måste tänka på gällandes arbete med att bygga upp ett eget 

varumärke. Dessa faktorer är till för att konsumenterna ska lägga fokus på varumärket i 

samband med valet av märkesprodukt. (Lagergren 1998: 55) 

2.2. Kärnvärde 
Ett företag bör lägga stor omtanke vid identifiering av ett unikt kärnvärde då det är själva 

grunden för företagets positionering samt marknadskommunikation av varumärket. Det är 

kärnvärdet som nämligen är produktens primära konkurrensfördel på marknaden (Melin 

1991:) Som företag bör man ladda varumärket med värderingar som tilltalar målgruppen. 

Varumärket kan alltså kommunicera ut budskap såsom familjevärden, trohet eller 

utveckling. (Dahlén & Lange 2003: 173) 

En konkurrensfördel bör vara: värdefull, kommunicerbar, unik och svårimiterad. (Ibid: 

231) Dessa fyra kriterier för vad som konstituerar ett kärnvärde kompletterar varandra väl 

då de utgår från både konsumenternas och konkurrenternas perspektiv. Kärnvärdet ska 

vara värdefullt och kommunicerbart ur konsumenternas perspektiv, samt unikt och svår 

imiterat ur konkurrenternas perspektiv. (Ibid: 232) 
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2.3. Corporate Rebranding 

Vid en CR måste företaget tänka på att deras nuvarande konsumenter har ett förhållande 

till varumärket. Konsumenternas attityd kan lätt förändras om varumärket reformeras då 

konsumenten kanske inte känner samma koppling till det ”nya” varumärket. Det är därför 

viktigt att välja rätt delar i företaget att förändra (Mixing the old and new, 2008: 6). CR 

kan innebära alltifrån att ett företag ändrar hela sin vision och förändrar företagets 

administration från grunden, till att företaget bara ändra sin visuella identitet och byter 

exempelvis namn, logga eller slogan eller också en blandning av det båda. (Merrilees & 

Miller, 2008: 538; Stuart & Muzellec, 2004: 473) Det som dock är viktigt i alla fall av 

CR, stora som små, är att få med hela företaget i förändringen. Alla enheter av företaget 

måste vara med på omställningen från det gamla tankesättet till det nya. (Merrilees & 

Miller, 2008: 538) 

2.3.1 Orsak till Corporate rebranding 

Vilken typ av förändring som företaget väljer att genomgår är starkt kopplat till den 

bakomliggande orsaken till förändringen. Anledningarna till CR kan vara många. Några 

av de mest självklara enligt Stuart och Muzellec (2004) är exempelvis sammanslagning, 

förvärv och sålda verksamheter. Ett byte av namn, logga eller slogan kan vara nödvändigt 

för att kunna kommunicera detta till konsumenterna. Likaså kan en CR genomföras om 

företaget känner att de är omoderna eller har många negativa konnotationer till sig. Med 

hjälp av CR kan de därför förnya sig och kanske ta mer socialt ansvar och komma ifrån 

sitt negativa bagage. Ibland kan även en ny VD vilja att företaget ska genomgå en CR då 

den nya Vd:n möjligen har en ny vision för företaget. (Stuart & Muzellec, 2004: 473; 

Lomax et al. 2002: 3) 
 

Muzellec & Lambkin (2006) anser att man kan dela upp CR i fyra olika sorters 

förändringar: förändring av ägarskap, förändring av företag, externa förändringar och 

förändringar hos konkurrenter. Alla dessa förändringar har sedan som mål att få företaget 

at börja reflektera över en ny identitet och bygga en ny bild. Rebranding processen bör 

ske sedan både externt och internt i företaget. Den externa processen fokuserar på att 

förändra bilden som intressenterna har av företaget och på så sätt också företagets bild av 
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sig själva. Medan i den interna processen koncentrerar sig på företagets anställda och 

deras uppfattning av företaget. Denna modell illustreras i Figur1 nedan: 
 

 

(Muzellec & Lambkin 2006: 820) 
 

2.3.2. Olika typer av Corporate rebranding 

Ett företag som genomför en rebranding kan antingen göra det evolutionärt eller 

revolutionärt. Den evolutionära förändringen sker betydligt oftare och kan beskrivas som 

en mindre utveckling av företagets positionering eller visuella identitet. Denna smärre 

utveckling kan i vissa fall vara svår att uppfatta om man befinner sig utanför företaget, då 

det alla flesta företagen går igenom denna process för att hålla sig moderna och attraktiva 

på marknaden. Den andra sorten av CR som förekommer mer sällan är den revolutionära 

förändringen. Denna process innebär att det sker stora omställningar inom företaget. 

Dessa förändringar kan även i denna process vara av positionerings karaktär och en 

utveckling av den visuella identiteten. Det som skiljer dessa processer åt är magnituden 

på dessa förändringar. En utveckling inom den revolutionära processen symboliseras ofta 

av ett byte av namn, något som markerar för konsumenterna och konkurrenterna att 

företaget har genomgått en förändring ibland både visuellt och visionärt. (Stuart & 

Muzellec, 2004: 473; Muzellec & Lambkin, 2006: 805-806) Stuart & Muzellec (2004) 



	   7	  

förenklar det genom att beskriva det som att i en revolutionär process förändrar företaget 

namn, slogan och logo, medan i en evolutionär förändring utvecklas endast slogan och 

logo. 

2.3.3. Att genomföra en Corporate rebranding 

När man har tagit ett beslut om att genomföra en CR anser forskarna Kaikati & Kaikati 

(2003) att det finns sex olika strategier, eller en kombination av dem, som företaget kan 

använda sig av när de ska implementera sin rebranding. En strategi vid namn ”phase-

in/phase-out” innebär att rebrandingsprocessen innehåller en övergångsfas. I 

infasningsperioden av processen är syftet att skapa ett nytt märke som har en koppling till 

det existerande märket. För att sedan i avvecklingsperioden gå mer och mer över till det 

nya märket; vilket tillslut leder till att det gamla märket slutar och existera. Ett exempel 

på detta är expansionen av Disney land, som gick från Euro Disney till Disneyland Paris. 

I infasningsperioden adderade man ett ”land”, vilket ledde till namnet ”Euro Disneyland” 

som därefter blev ”Euro Disneyland Paris”. Vilket i avvecklingsfasen tillslut blev 

Disneyland Paris efter att ha tagit bort ”Euro” från namnet. 
 

Ytterligare en strategi som ett företag kan använda sig av är att göra konsumenterna 

uppmärksamma på rebranding i ett tidigt skedde av processen. Detta utförs oftast genom 

en intensiv marknadsföringskampanj som med syfte att göra konsumenterna 

uppmärksammande på att det kommer ske en förändring av varumärket, men att 

produkten kommer att behålla samma kvalitet. (Kaikati & Kaikati, 2003: 21) En mer 

drastisk strategi är att inte ha någon övergångsperiod överhuvudtaget, utan låta förändring 

av varumärket ske över en natt. Detta kan vara en fördelaktig strategi då det nya 

varumärket inte vill vara förknippat med det gamla, exempelvis ett varumärke som känns 

omodernt och på väg att dö ut, kan använda sig av denna hastiga strategi. (Ibid, 2003: 21-

22) 
 

När telekom företaget Ericell skulle genomföra en CR i Irland från Ericell till Vodafone, 

använde de sig på ett fördelaktigt sätt av bland annat en kombination utav två av Kaikati 

& Kaikati strategier, “phase in/phase out” och att göra konsumenterna tidigt 

uppmärksamma. I Ericells fall så inleddes också hela processen genom att först analysera 
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den nuvarande situationen på marknaden och hur Ericell upplevdes av konsumenterna. 

Det man kom fram till var att Ericell var stark förknippat med färgen lila, något som 

företaget skulle ta vara på i sin CR process. (Daly & Moloney, 2004: 32) 

2.3.4. Att lyckas med en Corporate rebranding 

Forskarna Bill Merrilees & Dale Miller (2008) menar att det finns sex specifika principer 

som ett företag bör fokusera på om det vill genomföra en framgångsrik CR. De tre första 

principerna handlar om vikten av att samtidigt som ett varumärke vill förändra sig, också 

kunna behålla sina nuvarande konsumenter. Målet med rebrandingen är ofta att både 

utveckla sitt nuvarande varumärke så att det känns relevant för konsumenterna, samtidigt 

som företaget inte bör förändra sin kärnideologi och tappa förtroendet hos sin existerande 

målgrupp. Det är viktigt för företaget att bygga en sorts bro mellan det gamla och det nya 

varumärket, för att få en framgångsrik CR. 
 

Den fjärde principen koncentrerar sig på kommunikationen mellan företaget och dess 

intressenter. Merrilees & Miller (2008) menar att ett företag som till hög grad 

kommunicerar, tränar och marknadsför sitt varumärke internt i företaget har större 

sannolikhet att genomför en framgångsrik CR. Det är av stor vikt att alla intressenter i 

företaget känner sig delaktiga och att visionen genomsyrar alla företagets enheter. 
 

De sista principerna, fem och sex, fokuserar på den externa marknadsföringen och vikten 

av att alla delar i marknadsföringsmixen ska ligga i linje med varandra och sträva mot 

samma mål. Princip sex menar att det är viktigt att uppmärksamma alla intressenter på att 

varumärket har genomgått en CR, men att massmedia kanske inte alltid är det mest 

lönsamma sättet. Sociala kampanjer med hjälp av public relations och/eller dialoger 

mellan konsumenter och anställda kan ibland vara det mest effektiva sättet när företaget 

vill påverka konsumenternas attityder till varumärket. (Merrilees & Miller, 2008: 539-

542) 
 

Dessa framgångsprinciper kan sammanfattas genom en av Lomax et al. (2002) kritiska 

framgångsfaktor som är att upprätthålla viktiga intressenter både externt och internt. 

Detta gör man, likt Merrilees & Miller (2008) förespråkar, genom att skräddarsy 
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kommunikationen till olika intressenter samtidigt som det är viktigt att kommunikationen 

är konsekvent och kontinuerlig. Likaså måste alla företagets anställda känna sig delaktiga 

för att det ska leda till en gynnsam förändring av varumärket. Lomax et al. (2002: 6-7) tar 

även upp betydelsen av att utvärdera processen efteråt och under tidens gång med hjälp 

av bland annat extern kompetens, samt att alla i företaget måste vara ordentligt förbereda 

på vad en CR innebär för dem och företaget. 
 

Kaikati & Kaikati (2003: 18-20) tar upp några vanliga fallgropar som företag bör undvika 

när de genomför en CR. Dessa fallgropar handlar om att till exempel att inte förändra 

något som konsumenterna anser positivt med varumärket som delar av namnet eller dess 

visuella identitet.  

                                          

2.4. Konkurrensstrategi 
Vad företag ska producera, vilken målgrupp de har samt vilket budskap som ska 

kommuniceras till målgruppen har en sak gemensamt: de är alla en del av företagens 

konkurrensstrategi. Denna strategi fungerar som en vägledare. Den gör företag 

konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden. Konkurrensstrategin ska helt enkelt visa 

vad det företaget är bra på jämfört med sina konkurrenter. När företag kan använda sina 

resurser och kompetenser på rätt sätt och kan vända sig till rätt målgrupp, gör de det bästa 

av sina förutsättningar. (Parment 2009: 86) 

 

Det är viktigt att företag måste känna sin verksamhetsidé, sin identitet och vad de vill 

åstadkomma för att ens kunna utveckla en bra konkurrensstrategi. Ifall det saknas 

resurser och/eller kompetens och det är svårt för dessa företag att skaffa dessa, så kan det 

vara problematisk att uppnå en bra konkurrensstrategi. (Ibid: 86) 
 

2.5. Segmentering, målgrupp och positionering 

2.5.1 Segmentering 
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Inom affärslivet används begreppet segmentering när företag delar upp marknaden i 

grupper som har samma behov och önskemål. (Larsson 2008: 149) Segment kan på så 

sätt både skilja sig tydligt åt från vissa segment, samtidigt som det har stor likhet med ett 

andra segment. Det handlar för företagen om att effektivisera marknadsföring och 

marknadskommunikation så att de vet vilka marknadskommunikationsstrategier som ska 

tas fram för vilket segment. (Parment 2009: 101) Segmentering grundar sig på att ingen 

kund är lik den andra. Olika behov och olika önskemål är en given omständighet för att 

segmentering existerar. Genom att segmentera kan den som driver en verksamhet erbjuda 

skräddarsydda lösningar till olika kategorier av kunder. (Gezelius & Wildenstam 2009: 

107) 

Segmenteringsprocessen ser ut så här: 

 

 

 

(Mossberg & Sundström 2011: 193) 

Kommunikationen ska aldrig vara lika för alla kunder då genomslaget av 

marknadsföringen blir svag, då många kunder kommer tycka att marknadsföringen är 

alltför generell. (Parment 2009: 102) 

 

För att se skillnader i köpares konsumtionsmönster och preferenser är det viktigt att 

segmentera marknaden. Utan segmentering skulle det inte tas någon hänsyn till dessa 

mönster och preferenser. (Mossberg & Sundström 2011: 195) 

 

När företaget har valt de segment som anses vara intressanta att bearbeta måste de 

säkerställa att deras produkter är minst lika bra som konkurrenternas. Företaget måste 

känna till kundernas inköpsbeteende, konkurrenternas strategi och mycket annat för att 
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lyckas med sin segmentering. (Gezelius & Wildenstam 2009: 109) Målet med 

segmentering är att effektivt kunna nå alla köpare i det utvalda segmentet (kundgruppen) 

med samma marknadsföring. (Mossberg & Sundström 2011: 195) 

 

Segmenteringen sköts vanligtvis av marknadsavdelningen, just för att det handlar om att 

de ska samla in information samt analysera marknaden. När all data är samlad används 

det sedan för att ta beslut om vilka segment som ska bearbetas. (Gezelius & Wildenstam 

2009: 109) 

 

Efter att de olika segmenten är utvärderade och företaget har bestämt sig för vilka 

segment som ska bearbetas, är det dags att bestämma sig för hur man ska bearbeta dem. 

(Ibid: 121) Utvärdering av segment innebär att företag bestämmer sig för vilka segment 

som är mest relevanta och anses vara mest potentiella för varumärket och verksamheten. 

Det innebär även att företag måste förstå deras behov och problem samt att de måste hitta 

relevanta och attraktiva lösningar som är bättre än konkurrenternas. (Lagerstedt 2014) 

2.5.2. Målgrupp 

När företaget har delat upp marknaden i olika segment gäller det för dem att utifrån dessa 

segment välja sina målgrupper. En målgrupp består av en grupp personer som ett företag 

vill kommunicera med för att försöka få dem att ändra attityd och öka sin kunskap. 

(Falkheimer & Heide 2013: 124) Det är målgruppen reklamen är riktad till, och det är 

målgruppen varumärket vill nå och erbjuda produkter och/eller tjänster. (Relbrando 2013) 

Det är viktigt för företag att bestämma målgrupp då det underlättar för vilken typ strategi 

som ska användas för att bearbeta grupperna. (Mossberg & Sundström 2011: 208) 

 

När målgrupperna är utsedda är det viktigt att redan ha en så bra bild av de individer som 

finns i grupperna som möjligt. Företag måste beskriva, kategorisera och analysera dem. 

Larsson tycker att man både ska ha med individers yttre samt inre kännetecken i 

analysen. (Larsson 2009: 150) Dessa kännetecken inkluderar variabler som demografi 

och psykografi, vilket bland annat innebär målgruppens kön, ålder, utbildning och 
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boendeform samt politiskt ståndpunkt, miljömedvetenhet och trygghetsbehov. 

(Bergström 2012: 57) 

 

Beroende på vilken målgrupp som ska tillfredsställas varierar alltid faktorer som 

produktutformning och reklam efter deras krav. (Albertsson & Lundqvist 1997: 112) 

2.5.3. Positionering 

Företag har alltid som mål att potentiella kunder ska välja de produkter som företaget 

representerar genom att få dem att känna till företagets produkt och var de säljs. Denna 

process kallas för positionering och går ut på att företag försöker hitta en plats för sin 

aktuella produkt i målgruppens medvetande (Gezelius & Wildenstam 2009: 123). Det ska 

teoretiskt sätt även ge upphov till märkeskännedom, märkesassociationer och 

märkeslojalitet. (Melin 1991: 234) I positioneringen används olika 

marknadsföringsverktyg, såsom reklam och PR, för att uttrycka organisationers mål med 

sitt varumärke (Dahlén & Lange 2003: 221), men det används även för att urskilja 

organisationers erbjudande från sina konkurrenter. (Parment 2009: 115) 

 

För att lyckas med detta krävs det att företaget skaffar kännedom om vilka deras 

konkurrenter är, vad deras varumärke ska stå för och hur de ska få deras målgrupp att se 

deras varumärke som det överlägsna alternativet. (Dahlén & Lange 2003: 221). Om ett 

varumärke är välpositionerat är det enklare för varumärket att nå ut med sitt budskap till 

blivande konsumenter. Det blir även enklare för konsumenten att veta vad varumärket 

kan erbjuda. (Parment 2009: 116) Företaget måste hitta vad som gör deras produkt unik. 

(Gezelius & Wildenstam 2009: 129) 

 

När strategin för att hålla en långsiktig hållbar position för varumärket överförs med hjälp 

av marknadskommunikation kallas det för taktiskt positionering. (Dahlén & Lange 2003: 

253) Grundstenen inom den taktiska positioneringen är att den lätt ska fastna i 

konsumentens minne. Det handlar om att konsumenterna utan några problem ska känna 

igen varumärkesnamn, förpackning, inköpsställe, reklam och slogans. (Ibid: 254) 

 



	   13	  

Dessa taktiska element bör också utnyttjas för att skapa mening åt själva varumärket. 

Utan mening har konsumenterna svårt för att förstå det specifika varumärkets 

särskiljande attribut och egenskaper. Kommunikationen kring varumärket blir tydlig för 

konsumenterna genom visuella och verbala associationer, som även skapar mening åt 

varumärket. (Ibid: 254) 

 

2.6. Vision, syfte, affärsidé och mål 
”Worse than being blind, is to have no vision” 

(Citat av Helen Keller refererad i Gezelius & Wildenstam, 2009:21) 

Ovanstående citat är myntat av den första personen i världen som har klarat av att ta en 

universitetsexamen samtidigt som hon är både blind och döv. Likt citatet visar kan vision 

för en människa ibland var viktigare än några av våra fem vitala sinnen. Även för företag 

har visionen en betydelsefull roll i arbetet. Ordet vision kommer från latinet och betyder 

”uppenbarelse” och utifrån ett företags perspektiv brukar man säga att visionen är det 

som uppenbaras för företaget i framtiden. Visionen i ett företag ses ofta som en vägledare 

i arbetet, då den målar upp en drömbild av hur företaget vill att framtiden ska se ut. På så 

sätt är det viktigt att visionen i företaget är positiv vilket inger förhoppningar hos det 

anställda. Samtligt måste även visionen vara utmanande och bidra till att alla på företaget 

känner sig engagerade och inspirerade i sitt arbete. Forskning visar på att de företag som 

saknar en vision misslyckas mer frekvent, medan i företag där ledning lyckas 

kommunicera en klar och tydlig vision till sina anställda, kan detta vara ett av de främsta 

verktygen för att erhåll framgång. (Gezelius & Wildenstam, 2009: 21) 

 

Det räcker dock inte alltid att företaget endast har en klar vision som vägleder dem. Ett 

framgångsrikt företag bör även ha ett syfte och en affärsidé som styrinstrument för att 

underlätta för sin verksamhet. Företagets syfte ska svara på frågan, varför företaget finns 

till. Även då målet för många företag är att gå med så stor vinst som möjligt, bör detta 

aldrig vara själva syftet med företaget då kunder sällan köper en produkt eller tjänst bara 

för att gynna företagets försäljning. Syftet för ett kommersiellt företag bör istället vara att 

lösa ett problem bättre än konsumenterna skulle kunna göra det själva och till ett rimligt 
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pris. (Gezelius & Wildenstam, 2009: 19-22) Syftet kan ses som gränsdragningar som 

företaget gör för att veta inom vilka ramar företaget ska hålla sin verksamhet, medan 

visionen och affärsidén är inriktningar för företaget som visar vart företaget är på väg, 

vart man vill vara i framtiden och hur man ska ta sig dit. (Mossberg & Sundström, 2011: 

362) 

 

Affärsidén svarar främst på frågan hur man tar sig till sitt mål, genom att besvara 

ytterligare fyra frågor. Vilket behov på marknaden ska företaget tillfredsställa? Med vilka 

produkter/tjänster? För vilken grupp/segment? Med vilka resurser? Reklammannen Bo 

Hagskog beskrev en affärsidé som en vision klädd i arbetskläder. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009: 23) Det är dock ingen självklarhet att alla i företaget känner till den 

planerade affärsidén, vilket kan bidra till att olika anställa personer på företaget tolkar 

sina arbetsuppgifter utifrån sina personliga preferenser. Vilket i sin tur kan leda till att det 

kan bli problematiskt för företaget att styras och utvecklas i en positiv riktning. (ibid, 

2009: 23-24) Samtidigt är även viktigt för företagets framtid att omvärderar och förbättra 

sin affärsidé kontinuerligt, för att hålla den relevant i hänsyn till trender och förändringar 

som sker i omvärlden. (Mossberg & Sundström, 2011: 362) 

 

Ett framgångsrikt företag måste även ha några utsatta mål som det strävar emot att uppnå. 

Om inte målen är klara och tydliga för alla anställda kan de sätta upp egna mål, mål som 

inte alltid gynnar företaget i sin helhet. Det finns två typer av mål i ett företag, strategiska 

och taktiska. De strategiska målen är också det långsiktiga och sträcker sig över längre 

tidsperiod på cirka 5 år, medan det taktiska är mer kortsiktiga mål. Det samtliga mål ändå 

har gemensamt är att det bör vara tydliga, utmanande, realiserbara, mätbara och 

kommunicerbara för att nå bästa möjliga effekt. (Gezelius & Wildenstam, 2009: 27-28) 

Visionen, syftet, affärsidén och målen bildar tillsammans ett företags marknadsplan och 

brukar anses som den mest väsentliga uppgiften i en marknadsförares arbete. (Mossberg 

& Sundström, 2011: 358) 

2.7. Förpackningsdesign och visuell identitet 
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Det finns faktorer som gör att förpackningsutformningen är viktigare än någonsin. Det är 

nämligen så att man från start måste ha klart för sig om förpackningens design kommer 

vara ett produktattribut eller om den kommer vara en del av märkesidentiteten. (Melin 

1991: 211) 

Förpackningar brukar vanligtvis ses som ett produktattribut. Det primära syftet en 

förpackning då har är att vara intresseväckande och att presentera produkten på ett 

attraktivt sätt.(Melin 1991: 211) En unik förpackningsdesign är däremot en del av en 

större märkesidentitet. Målet med denna förpackningsdesign är att skapa en visuell 

identitet som skiljer sig från alla andra förpackningar. (Ibid: 211) 

En visuell identitet är företagets ansikte utåt och fungerar som ett substitut mot personliga 

möten. Den visuella profilen innefattar bland annat förpackningar, webbsidor, 

facebooksidor och broschyrer. (Bergström 2012: 270) Det är när alla dessa delar, 

tillsammans med logotyp, namn och färg, bildar en helhet som ett företag kan sända de 

rätta signalerna till blivande konsumenter. (Ibid: 270) 

När Arla skapade sin randiga bas sortiment för mjölk, fil och grädde lyckades de skapa en 

framgångsrik visuell identitet. Förpackningsdesignen kan, som i detta fall, leda till 

konkurrensfördelar på marknaden. (Melin 1991: 211) 

2.7.1. Namn 

Företagets namn har stor betydelse för utvecklingen av en stark identitet, och det kan 

klassas som det viktigaste kännetecknet. (Melin 1991: 88). Melin nämner i sin bok krav 

på ett bra namn. Namnet ska vara enkelt och lätt ihågkommet. Namnet bör även vara 

originellt och skilja sig från konkurrenterna. Vidare är det viktigt att namnet är 

varumärkesskyddat och för ett sådant skydd krävs det vanligtvis att namnet bör äga en 

hög särskiljningsförmåga. (Ibid: 91). Namnet kan vara beskrivande, som exempelvis 

Burger King eller PianoFlytt, eller så har namnet ingen tydlig koppling till verksamheten, 

som exempelvis Apple. (Bergström 2012: 271) 

2.7.2. Färg 



	   16	  

Färg talar direkt till känslorna och är det snabbaste sättet att kommunicera med 

människor genom visualisering. Därför ser man färg som ett viktigt element i den visuella 

profilen. Att knyta en färg till sin visuella identitet innebär i de lyckade fallen att färgen 

alltid associeras med ett företag eller en produkt. Ett exempel är SAS och IKEA som 

förknippas med färgen blå. (Ibid: 272)                     

Bergström tar upp funktionell och icke-funktionell färg. Den funktionella färgens syfte är 

att attrahera, informera, pedagogisera eller strukturera. Färgen är en stor del i den visuella 

kommunikationen för att den är meningsskapande. Icke-funktionell har däremot ingen 

kommunikativ funktion då den enbart ses som dekorativ. Den skapar ingen mening. När 

ett företag väljer färg är skillnaden mellan den ena eller den andra färgen avgörande för 

vilken känsla människan kan få av företaget. (Bergström 2012: 256). 

Exempel på olika färger och deras betydelse är vit och blå. Vit kan stå för renhet och kan 

ge en känsla av professionalism medan blå avger en lugn känsla och kan stå för balans 

och fred (Företagande, 2009) 

 

2.8. Intern kommunikation 

 

Den interna kommunikationen är ena halvan av vad som kallas för 

organisationskommunikation som innefattar alla kommunikativa handlingar och 

interaktioner inom företag, myndigheter och intresseorgan. (Larsson 2008: 78) Den andra 

halvan är extern kommunikation.  Det kan ibland vara svårt att skilja mellan intern och 

extern kommunikation och man kan idag till och med påpeka att det inte längre är två 

separata arbetsfält (Larsson 2008: 79). Företag använder idag den interna 

kommunikationen för externa syften och extern information för interna syften. Två 

exempel är att använda de egna medarbetarna i den externa marknadsföringen, samt när 

politiska ledare tackar sina medarbetare när de pratar i medierna. (Strid 1999: 17)  
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Den interna kommunikationen framträder inte lika tydligt som den externa 

kommunikationen, som bland annat innefattar PR och marknadsföring. (Larsson 2008: 

82) Den interna kommunikationen handlar istället om att föra en dialog inom själva 

företaget, där ledningen tillsammans med kommunikationsavdelningen bestämmer hur 

verksamheten ska agera. (Nordisk Kommunikation: 2015)  

 

Jan Strid skriver i sin bok Intern kommunikation att den interna kommunikationen har tre 

avsikter för vad den vill åstadkomma hos mottagaren: information, deltagande och 

engagemang samt kontakt med yttervärlden.   
 

2.8.1 Information 

Begreppet information används för den enkelriktade informationen rörande vad som ska 

göras inom ett företag och hur det ska göras. Den informationen går via formella kanaler 

såsom personaltidningar, anslagstavlor och möten. Idag kan även denna information vara 

svår då människor inte läser vad de enligt sändarna bör läsa och de lyssnar inte på vad de 

bör lyssna på. När sådana problem uppstår bör företagen undersöka vad medarbetarna vill 

ha och varför. (Strid 1999: 41) 

 

Detta innebär att företagen måste se mera till de informella informationskanalerna. Om 

företagen inte informerar så finns det alltid andra som gör det i deras ställe. Därför är det 

viktigt för dem att ta reda på vilka frågor som ställs av mottagarna. Vi vet idag att många 

av mottagarnas frågor gäller teknik eller ekonomi, och att de kan besvaras av den 

formella informationen, men sådan information måste alltid tolkas och för att denna 

information ska tolkas rätt är det viktigt att medarbetare inom företag måste utbildas. 

Utan utbildning kommer de sakna den kunskapen som krävs för att kunna tolka 

informationen, och om företag inte ger medarbetarna den utbildningen och den 

kunskapen kommer andra att hjälpa mottagarna med tolkningen. Med extern tolkning vet 

man inte hur den kommer att se ut. (ibid: 42) 
 

2.8.2. Deltagande och engagemang 
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Det är viktigt att informationen ska skapa deltagande och engagemang i sin verksamhet. 

För att detta ska åstadkommas krävs det att medarbetarna har kunskap om verksamheten. 

Kan man inget om verksamheten kan man inte delta och inte heller känna något 

engagemang. Om medarbetarna inte känner något engagemang leder det vanligtvis till att 

de inte vet varför de gör sitt arbete. (Ibid: 42) 

 

Ett sätt företag gör för att öka engagemanget är att öka produktionen. Ökad produktion 

leder till ökad försäljning och mer betalt. Ett annat, mer säkert sätt är att öka det 

moraliska engagemanget genom vad Strid kallar för normativ makt, där företag för ut 

budskap som “vi är en familj”, “vi-anda” och liknande. (ibid: 43) Medarbetare måste 

dock ha information om vad de ska känna engagemang inför om det moraliska 

engagemanget ska fungera. De måste även känna till inför vilka engagemanget ska gälla. 

(Ibid: 44) 

 

Ett företag tenderar att delas upp i olika grupper. Dessa grupper blir avskilda från de 

andra grupper, vilket leder till isolering och att företagets helhet försvinner. Ett uppdelat 

företag innebär att dessa grupper har svårt att förstå varandra. När helheten är borta 

förvärras förståelsen för varandra. Detta kan ses som ett kommunikationsproblem då det 

är kommunikationen som håller företag samman. (ibid: 44-45)  

 

Jan Strid skriver om fyra funktioner intern kommunikation har som håller företag 

samman:  

1. En social funktion som ska få medarbetarna att känna en gemenskap och att känna 

sig tillhörande företaget;  

2. En uttrycksfull funktion som går ut på att skapa en självständig identitet och få 

andra att uppmärksamma företaget;  

3. En informationsfunktion som inte bara ger medarbetarna order utan även ska föra 

ut information som handlar om företagets mål och vision. När en medarbetare är 

välinformerad kommer både den och verksamheten att fungera bättre;  
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4. En kontrollfunktion som syftar till att starta ett mer aktivt engagemang hos 

medarbetarna. Denna funktion ska även ange riktlinjer för hur arbetet ska fortsätta 

för framtiden. (Strid: 45) 
 

2.8.3. Kontakt med yttervärlden 

God internkommunikation ska underlätta kontakten med yttervärlden, utanför företaget. 

Det viktigt att företaget möter kraven som kommer från kunderna, vilket görs genom att 

visa vad företaget står för via dess medarbetare.  Jan Strid beskriver att 

internkommunikation är en del av vad som förmedlas vidare ut till omvärlden. (Strid 

1999: 47-48) Företags främsta kontakt med yttervärlden är dess logotyp. Denna symbol 

används för att visa fram företaget, den ska ge positiva signaler. (ibid: 48)  

2.9. Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring har sedan länge varit en välanvänd term inom 

marknadsföringsforskningen. Många forskare inom ämnet från både 80-talet och 90-talet 

har sin egen definition på vad relationsmarknadsföring innebär. Några av dessa är 

följande: 

”Relationship marketing is the process whereby both parties – the buyer and provider – 

establish an effective, efficient, enjoyable, enthusiastic and ethical relationship: one that 

is personally, professionally and profitably rewarding to both parties.” (Porter 1993: 14, 

refererad i Gummesson 2002: 335) 

Porters definition betonar vikten av en win-win relation på ett socialt plan. Han menar på 

att relationsmarknadsföringen ska tjäna båda parterna, en relation där både köpare och 

säljare etablerar en effektiv och engagerad relation som är givande både professionellt 

och personligt. (Gummesson, 2002: 335) 

Gummesson ser dock inte relationsmarknadsföring som en term likt det andra tidigare 

forskarna. Han anser att relationsmarknadsföring är så mycket mer än de tidigare 

forskarnas definitioner av begreppet. Gummesson anser att de tidigare definitionerna 
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endast bör ses som toppen av ett isberg, där det som är under ytan och som inte syns 

också måste tas in i beräkningen för att få en riktig uppfattning om dess helhet. 

(Gummesson, 2002: 331ff) Gummesson själv definierar begreppet på följande sätt: 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktioner i centrum” (Gummesson, 2002: 334) 

Det som skiljer Gummessons definition från det tidigare är konstaterandet av att man bör 

sätt relationerna, nätverket och interaktionerna i centrum. De tidigare definitionerna 

begränsar sig genom att lägga fokus på en kund och leverantör relation, medan 

Gummesson tar upp ordet nätverk och avgränsar sig på så sätt inte endast till ett fåtal 

parter i en relation utan ser marknadsföringen som en multirelation. (Gummesson, 2002: 

336) Han beskriver det som att marknadsföring ska vara interaktioner i ett nätverk av 

relationer (Gummesson, 2002: 329). Där ett nätverk är uppbyggt utifrån många relationer 

som har rörliga gränser där skillnaden mellan ett företag och dess marknad allt mer flyter 

ihop. (Gummesson 2002, s 297) Utifrån denna definition kan det uppstå en problematik i 

att uppfatta var ett företag har sin början och sitt slut. (Gummesson, 2002: 301) En faktor 

som har haft en stor inverkan på denna sammansmältning, av företag och marknad, är 

Internets framfart. Tack vare internet kan ett litet lokalt lokaliserat företag numera agera 

på den globala marknaden och bygga relationer över hela världen. Denna utveckling har 

vidga möjligheterna oerhört på nätverkens och relationernas bredd. (Gummesson, 2002: 

294) Internet var till en början en elektronisk informationsplats, som har utvecklats till en 

marknad samt en scen för upplevelser och social kontakt. (Gummesson, 2002: 131) Ett 

nätverk behöver dock inte vara öppet för alla. Nätverket kan också vara slutet, vilket 

innebär att även då det existerar en stor öppenhet inom nätverket, där kunder likt väl som 

leverantörer och konkurrenter intrigerar med varandra, kan det vara slutet gentemot de 

som inte tillhör nätverket. (Gummesson, 2002: 298) Gummesson eftersträvar en mer 

skräddarsydd massmarknadsföring med fokus på nätverk och interaktioner och en mer 

kundanpassad marknadsföring för att klara av det krav som dagens marknad kräver. 

(Gummesson, 2002: 324)  
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Forskarna Kotler, Kartajaya och Setiawan talar om olika faser som marknadsföringen har 

gått igenom och konstaterar nu att den har nått sin tredje fas: Marketing 3.0. Till en 

början ansågs marknadsföringen vara produktorienterade (fas ett: Marketing 1.0), sedan 

följde fas två: Marketing 2.0 då marknadsföringen istället inriktade sig på 

konsumenterna. Forskarna anser nu att vi är i den tredje fasen Marketing 3.0 där fokus 

riktas på mänskligheten och där företagens vinster vägs mot socialt ansvarstagande. I 

denna fas får även användningen av sociala medierna en allt större betydelse för 

företaget. Företagen har möjlighet att använda sociala medier för att skapa och underhålla 

goda relationer till grupperingar i organisationens omgivning, grupperingar som kan 

påverka eller påverkas av företaget som är av betydande vikt att upprätthålla. (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan, 2010, refererad i Falkheimer & Heide, 2011: 120) 

Många av nutidens forskare inom marknadsföring talar om vikten av ömsesidiga fördelar 

hos alla parter. Några amerikanska forskare inom ämnet menar på att ömsesidiga fördelar 

mellan organisationer och publiker kan vara huvud indikationer på att ett företag bedriver 

ett framgångsrikt relationship management. (Bruning, DeMiglio & Embry 2006, 

refererad i Falkheimer & Heide, 2011: 121) Forskare har konstruerat en 

multidimensionell skala som mäter relationen mellan en organisation och dess publik. 

Forskarna menar på att organisationer och dess nyckelpubliker kan ha tre olika sorters 

relationer. Dels personliga relationer som skapas utifrån ett personligt engagemang och 

ett förtroende från organisationen mot sin publik. Sedan finns även professionella 

relationer där organisationen på ett professionellt sätt tillhandahåller tjänster som möter 

nyckelpublikens krav. Den sista relationen kan vara en gemenskapsrelation som bygger 

på att organisationen är villig att utveckla en gemenskap både socialt och ekonomiskt. 

(Ledingham & Bruning, 1999, refererad i Falkheimer & Heide, 2011: 121) Den ökade 

fokusen på relationshantering och i synnerhet forskningen om ömsesidiga fördelar, anses 

ligga i den moderna synen på sin nyckelpublik som menas vara ” aktiva, interaktiva och 

likvärdiga deltagare i en ständigt pågående process” (Grönstedt, 1997: 39, refererad i 

Falkheimer & Heide, 2011: 137). 

Larsåke Larsson i sin bok PR på svenska (2002) anser att man bör skilja på att se en 

organisation som ett abstrakt objekt och som en samling individer. Larsson menar att när 
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man studera en organisation och dess relation till sin publik, bör denna studie utgå från att 

både organisationen och dess publik består av grupper av individer. Detta leder till att 

man måste studera hur enskilda individer fungerar hos de bägge parterna för att kunna 

agera och åstadkomma långsiktiga goda relationer, något som är grunden för ett 

organisatoriskt förhållande. (Larsson, 2002: 

85)                                                                              

 

3. Metod 
I detta kapitel kommer den kvalitativa forskningsmetoden att förklaras och definieras. 

Det kommer även ges en motivering till urvalet samt en beskrivning av undersökningens 

tillvägagångssätt. 

3.1. Vår studie 
I denna studie kommer vi välja att använda oss av en kvalitativ metod, då vi valt att 

genomföra en exemplifierande fallstudie över företaget Björk & Berries. Vi anser att 

studien är exemplifierad då vi valt att analysera ett särskilt företag som sedan får 

exemplifiera en bredare kategori. (Bryman, 2008: 77) En fall studie med kvalitativa 

intervjuer anses även lämplig då vi ämnar få inblick i detta specifika företags nylansering 

process, (Morris & Wood 1991 refererat i Saunders 2009: 146) samt att svara på frågor 

som varför? vad? och hur? (Saunders, 2009: 147) 

Kvalitativ data handlar om personliga möten. Det kan innefatta alltifrån långa djupgående 

intervjuer som är ansikte mot ansiktet till virtuella fokusgrupper och/eller personliga 

berättelser. (Flick, 2014: 195-196) Vi har i tematisering- och planeringsstadiet av studien 

valt att använda oss av fokuserade intervjuer(Vad är det?) då syftet med vår studie är att 

få en djupare inblick i ett förtagets varumärke och dess nylansering. Vi har för avsikt att 

intervjua anställda på företaget som har goda kunskaper om hur företaget bedrivs.   
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Intervjuerna med företaget ingår i kategorin expertintervjuer(förklara), och avsikten med 

dessa intervjuer är att fördjupa våra kunskaper i företaget. Denna kunskap kan endast 

tillförskaffas genom att intervjua personer som har insyn i företaget och kännedom över 

företaget och hur det arbetar. Expertintervjuer kännetecknas av att intervjun fokuserar på 

ett specifikt fenomen som respondenten har god kännedom kring och mindre på 

respondenten i sig, i motsats till berättande intervjuer där huvudfokus ofta ligger på att 

försöka förstå en människa och dess beteende. (Ibid, 2014: 227) 

 

Samtliga intervjuer är fokuserade intervjuer med semi-strukturerade karaktär. Detta 

innebär att intervjuguiden, som skapas av intervjuaren och som har till syfte att guida 

intervjun i den riktning som intervjuaren önskar, består till stor del av en rad av ämnen 

som intervjuaren vill beröra i intervjun. Dessa ämnen brukar vara grunden till några 

konkreta, öppna frågor, där respondenterna ges möjlighet att svara utförligt och utan 

större påverkan av intervjuarens fråga. Exempel på hur man inleder en öppen fråga kan 

vara: “hur tror du?” eller “varför tror du?” (Ibid, 2014: 218)  

 

Fokuserade intervjuer brukar vara uppbyggda utifrån tre typer av frågor som intervjun 

bör innefatta. En fokuserad intervju kan till en början inledas med några enkla och 

konkreta uppvärmningsfrågor, som inte kräver så mycket eftertanke av respondenten för 

att svara på. Dessa frågor kan ofta vara av demografisk nytta som även bidrar 

bakgrundsinformation till intervjun. Exempel på sådana frågor kan vara: “Vad heter du?”, 

“Hur gammal är du?” eller “Vad jobbar du med?” Syftet med dessa frågor är att skapa en 

trygghet hos respondenten genom att inleda intervjun med några helt ofarliga frågor. 

 

Efter dessa frågor kan intervjuaren ställa så kallade reflexionsfrågor. Dessa frågor inleds 

ofta med fraserna: “Hur skulle du beskriva?” eller “Varför gör ni så här?” 

Reflexionsfrågorna ger respondenten en möjlighet att ge fördjupande och omfattande svar 

på de frågor som är centrala för undersökningen. Dessa frågor kan sedan även 

kompletteras med hjälp av uppföljningsfrågor från intervjuaren. Uppföljningsfrågorna 

har till syfte att ge respondenten möjlighet att förtydliga eller utveckla något som 

intervjuaren anser diffust i respondentens svar. 



	   24	  

 

Innan intervjun avslutas kommer vi även ställa en eller två avslutningsfrågor som ofta 

ska leda fokus bort från reflexionsfrågorna och hjälper till att avrunda intervjun. Exempel 

på detta kan vara att fråga om respondenten har några frågor, eller att de som intervjuas 

berättar vad som sker härnäst i undersökningsarbetet; med syfte att skapa en god 

stämning vid slutet av intervjun. Fokuserade intervjuer kan vara fördelaktigt, då nästan 

hela intervjuerna är fokuserad på ett specifikt ämne. Detta är något som leder till att även 

korta intervjuer kan vara synnerligen informativa eftersom alla frågor följer ett och 

samma tema.(Tjora, 2012: 86 & 101-102) Vi har valt att använda denna sorts fokuserad 

intervju med öppna frågor, för att vi ämnar finna utförliga förklaringar på det frågor vi 

ställer. Vi vill även ge respondenterna möjlighet att kunna bredda sitt svar och tala mer 

fritt för att komma åt företagets värderingar med så lite påverkan från oss som möjligt. 

 

Undersökningens respondenter består som tidigare nämnt av tre stycken personer som 

arbetar inom Björk & Berries. Vi har inlett samtliga av våra intervjuer med några 

uppvärmningsfrågor. Dessa frågor var bland annat: hur länge hen har jobbat på företaget 

och vilken tjänst hen har. De anställda på företaget fick sedan svara på reflexionsfrågor 

kring några utvalda teman som var: “Marknadsplan idag” och “innan nylanseringen” 

(Vision, affärsidé och syfte), “produkten”, “konkurrenterna”, “målgruppen”, 

“nylanseringen” och “framtiden för Björk & Berries”. Exempel på frågor som ställdes var 

hur hen skulle beskriva företagets vision, affärsidé och syfte?  Samt vad som utmärker 

deras produkter gentemot företagets konkurrenter och vad som är företagets målgrupp 

idag och innan nylanseringen. 
 

3.2. Urval 
Urvalet är en viktig process i den kvalitativa forskningen. Om man till exempel vill 

undersöka vad medarbetare inom ett företag tycker om ett ämne, kan det vara svårt att nå 

ut till samtliga i denna grupp. Urvalet av den valda gruppen kan möjliggöra en 

generalisering av alla i gruppen. 



	   25	  

Vår undersökning är baserad på ett representativt urval. Tanken var att först försöka få 

kontakt med Björk and Berries VD, Ebba Bucht Lugani. Utifrån hennes kunskap och 

position inom företaget ansåg vi att hon kunde representera hela företaget. (Bryman 

2008: 179) Vi tog till en början kontakt med Björk & Berries marknads och 

kommunikationsansvarige Jessica Braam som i sin tur skulle kontakta deras vd och en 

produktansvarig som vi ville intervjua. Båda dessa personer fick dock förhinder, vilket 

gjorde att vi tog kontakt med Christian Hedberg som är en av grundarna av företaget. Han 

härledde oss sedan till Anna Steijner som är butiksansvarig i Björk & Berries huvudbutik 

i Högbo. Detta kallas för snöbollsurval och innebär att en intervju ger uppslag till en ny 

intervju och så vidare. (Ibid, 2008: 197)  

Sammanlagt blev det tre intervjupersoner till denna undersökning: Christian Hedberg, 

Anna Steijner och Jessica Braam, vilket vi ansåg fick räcka då alla intervjuer var 

omfattande samt att dessa personer skulle ge maximal täckning av kunskap tack vare 

deras expertis och deras roller inom företaget. 

Det var redan från början bestämt att urvalen inte skulle vara slumpmässiga utan att de 

snarare skulle vara icke-slumpmässiga, vilket innebar att personer inom företaget har en 

större chans att komma med i urvalet (Ibid, 2008: 179), såsom en vice VD, personer inom 

marknadsavdelningen, kommunikationsavdelningen eller butiksansvarig. Intervjuer med 

anställda på olika positioner inom företaget har bidragit till bredare svar vilket har gett 

oss större möjlighet att jämföra svaren. 
 

3.3. Validitet och reliabilitet 

Begreppet giltighet brukar användas i den kvalitativa forskningen då man bedömer om de 

svar man får i slutsatsen faktiskt är svar på de frågor man försöker ställa och om det 

hänger ihop eller inte. (Bryman 2008: 50, Tjora 2012: 162). Man styrker validiteten 

genom att vara öppen om hur man utför forskningen och genom att redogöra för de val 

man gör (Tjora 2012: 162). 
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Med god reliabilitet menas huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. (Bryman 2008: 49) Eftersom vi ska utföra en kvalitativ studie kan extern 

reliabilitet, d.v.s. om studien kan replikeras, bli svårt att uppfylla eftersom det inom den 

kvalitativa forskningen är svårt att frysa en social miljö och de sociala betingelser som 

gäller vid en studie för att göra den replikerbar. Med andra ord kan kvalitativa metoder, i 

det här fallet intervjuer med företaget och konsumenter, inte ge samma resultat oberoende 

av person. (Ibid: 352) Utifrån detta menar vi att personer som intervjuas kan påverkas av 

situation, humör, samt av den som intervjuar och kommer förmodligen inte att ge 

identiska svar. 

I och med att mätning inte är denna studies främsta intresse, ifrågasätts validitetens 

relevans. Extern validitet, d.v.s. om resultaten är generaliserbara, är heller inte syftet med 

studien. Studien har god validitet i och med att en strukturerad intervjumall har utformats 

och testat på utomstående personer innan de riktiga intervjuerna ägt rum för att undersöka 

om frågor kan missuppfattas eller feltolkas, något som ökar validiteten då dessa minskar 

risken för systematiska mätfel. (Ibid: 51) 

Genom intervjun som genomfördes försökte vi säkerställa att metoden svarade på syftet 

och frågeställningarna med undersökningen. Vi spelade även in intervjuerna och undgick 

risken att begå slumpmässiga fel som kan uppstå när man bara antecknar ner svaren 

direkt. Reliabiliteten ökar också i och med att vi gick igenom materialet många gånger 

genom att lyssna och läsa det. 

3.4. Etiska aspekter 

Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men speciellt i kvalitativa 

undersökningar eftersom respondenterna ger mycket information om sig själva och/eller 

organisationen de representerar. Man måste bland annat försäkra sig om att 

respondenterna inte riskerar lida någon skada av studien (Bryman 2008: 131). 
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För att undvika etiska problem har vi informerat respondenterna om den aktuella 

undersökningens syfte. Respondenterna har frivilligt gått med på att intervjuas och är 

medvetna om att den information som samlas in endast kommer att användas för 

forskningsändamålet. (Bryman 2008: 131-132) 

3.5. Metodproblem 
Ett problem gällande kvalitativ forskning är transparens, eller snarare bristen på 

transparens. Till exempel har tidigare kvalitativa rapporter varit oklara när det gäller 

urval av människor till intervju/observation. Det kan tolkas som att det urvalet har valts 

för att representera andra grupper av individer. (Ibid: 2008) Vårt urval handlade om 

människor som arbetade inom Björk & Berries, men med olika positioner. Just för att de 

har olika positioner ansåg avi att urvalet samt hur de kan representera resten av företaget, 

var viktigt.  
 

4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre genomförda intervjuerna. Utöver 

intervjuerna har vi även tagit del av en intern Powerpoint presentation som vi fick under 
intervjun med Raam. Denna interna presentation har dels legat till grund för några 

uttalande från vd:n Ebba Bucht Lugani samt även för vägledande information för hela 
företaget. 

4.1. Kartläggning av informanternas svar 

De tre personerna som intervjuats har helt skilda positioner och tjänster inom företaget, 

vilket bidrar till en bredd av studiens resultatmaterial. Vi har dels intervjuat Christian 

Hedborg som är styrelseordförande och var med och grundade Björk & Berries 2006 

tillsammans med tre andra. Sedan har vi även intervjuat företagets nuvarande marknads 

och kommunikationsansvarige person som heter Jessica Raam som har arbetat på 

företaget i ett och ett halvt år, samt även Anna Steijner som arbetat i företaget i fem och 

ett halvt år och som nu är butikschefen i Björk & Berries ikonbutik i Högbo utanför 

Gävle.  
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4.2. Björk & Berries idag 

Björk & Berries står idag för något som både Hedborg och Raam kallar ekolyx eller 

ecoluxury. Hedborg konstaterar att begreppet ecoluxury är ett begrepp som Björk & 

Berries VD, Bucht Lugani, själv har skapat. Detta är något som han säger både kan vara 

positivt och negativt för företaget, men det är något som förhoppningsvis bidrar till att 

varumärket särskiljer sig från sina konkurrenter. Raam berättar att ”Björk & Berries står 

för svenskt ecoluxury. Bra produkter som verkar bra för huden, lyxiga produkter som är 

miljövänliga. ”. Även Steijner talar om att Björk & Berries idag står för naturligt och 

ekologiskt och likt Raam betonar även hon att företaget står för något svenskt. I den 

interna presentationen beskriver sig företaget på följande sätt: 

“Björk & Berries gör skönhetsprodukter som speglar det svenska folket, naturen och 

kulturen. Det mystiska landskapet och en djup känsla av längtan har resulterat i en 

känslig och finstämd attityd till konst, design, natur och en hälsosam livsstil. Svenskarna 

är definitionen av naturlig skönhet.”  

4.3. Vision 

Raam tar upp det unika i att sälja produkter som både är miljövänliga och lyxiga på 

samma gång, på frågan om vilken vision som företaget har. Hon påpekar att många 

produkter på marknaden är antingen ekologiska eller lyxiga, medan Björk & Berries vill 

kombinera båda och på så sätt nå ut till så många som möjligt samt sätta sin egen prägel 

på marknaden. Företagets vision, anser Steijner, är att nå ut med deras fina produkter och 

bredda sin marknad både nationellt och internationellt. Till skillnad från Hedborg som 

menar att visionen i företaget är att skapa ett ekologiskt och modernt varumärke till 

skönhetsprodukter som riktar sig till den moderna kvinnan. Enligt den interna 

presentationen anser Bucht Lugani, Björk & Berries Vd, att visionen i företaget är: 

”… att skapa dofter och produkter som symboliserar vår unika natur och årstider och på 

så vis kan alla personer hitta sin favoritdoft och produkter som passar huden för varje 

årstid.”. 
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4.4. Affärsidé 

Steijner känner sig osäker på vad hela företaget har för affärsidé, men personligen så har 

hon egna mål i butiken som exempelvis, att öka omsättningen så mycket som möjligt 

genom att sälja och anordna olika events. Hedborg berättar att han inte kan rabbla 

affärsidén som den står i affärsplanen, men att den innefattar att utveckla varumärket och 

dess distribution av produkter, med hjälp av underentreprenörer som har hand om 

tillverkningen av produkterna. Raam som är marknads och kommunikationsansvarige 

talar om vikten av att kommunicera med konsumenter och journalister. Hon beskriver det 

som att företaget jobbar väldigt nära alla delar med hjälp av personlig kontakt, events och 

PR.  

4.5. Syfte 

Företagets syfte, enligt samtliga respondenter, är att få folk att må bra genom att utveckla 

bra och härliga produkter. Hedborg breddar även sitt svar med att påpeka att syftet även 

är att skapa ett regionalt utvecklingsprojekt med nya förutsättningar i Gästrikland, samt 

att det ska vara en trygg arbetsplats för det anställda och skapa värde till aktieägarna.  

4.6. Mål 

Målet med Björk & Berries är enligt samtliga respondenter att skapa ett världsvarumärke 

inom ecoluxury.  Först och främst måste man enligt Hedborg bryta den negativa trenden, 

något som han menar är på väg att hända tack vare nylanseringen. Sedan är målet att 

bygga ett starkt, hållbart och etablerat varumärke inom först och främst svenska 

skönhetsmarknaden men som har möjligheter att även börja sälja andra produkter, samt 

att vidga sin marknad mot internationella aktörer och först och främst då England. För att 

nå dessa mål menar både Hedborg och Raam att företaget ska fortsätta på den inslagna 

vägen, genom att använda sig av PR och exklusiva distributörer, för att nå toppen av 

pyramiden som sedan kan starta ett snack runt omkring varumärket. Steijner berättar 

också att hon tror att målet är att finnas i fler lyxiga butiker i Sverige samt att få en shop 

in shop på NK. ”… våra mål är väll att vi ska finnas på fler butiker, lite lyxiga butiker. 

Och så småningom att vi kan ha en sån här shop in shop på NK och Åhléns, alltså en 
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egen monter med egen personal. Och så sen att vi ska expandera utomlands skulle jag tro 

också.” 

4.7. Kärnvärden 

Både Raam och Steijner betonar det svenska och ekologiska när de ska beskriva 

företagets kärnvärden. Enligt Raam är företagets kärnvärden ”svenskt ecoluxury” medan 

Steijner fokuserar på att företaget är ekologiskt och naturligt samt tar vara på den svenska 

naturen. Även Hedborg framhäver att det är viktigt att varumärket upplevs som svenskt. 

Hedborg berättar även att när man lägger vikt på att vara svenskt så påverkar det även 

företagets tillverkning, då företaget skulle tappa i trovärdighet om den lades ut utanför 

landet. Mer specifikt så betonar Hedborg att Björk & Berries har sina rötter i den 

Gästrikländska skogen, som symboliserar något mystiskt och lite ”trolsk” enligt honom 

själv. Björk & Berries produkter eftersträvar även något lite dramatiskt som för tankarna 

till “det svartvita och Ingmar Bergman”.  

4.8. Förpackningsdesign 

Som sagt tidigare så har även företagets visuella design och 

förpackningar utvecklats mot det mer exklusiva. Hedborg 

beskriver varumärkets ”gamla” förpackningar som ”lite mer 

folkligt med de här pastellfärgerna och blommorna och så.”, 

medan det ”nya” förpackningarna ligger i linje med företagets 

kärnvärden och är mer dramatiska och har en koppling till det 

svenska modet, -filmskapande och -designen. Tanken är att 

produkterna också ska vara snygga att ha i hemmet, han menar att 

de nya produkterna har fått mycket större trendfokus, något som 

den nya Vd:n Bucht Lugani har bidragit till. Även Raam betonar 

vikten av en modern och tilltalande visuell design. Hon beskriver 

den själv som ”… väldigt minimalistisk, i tiden. En väldigt 

skandinavisk design, stilren.”. Likaså menar hon att det är mycket 

viktigt att det står ”made in Sweden” på alla förpackningar, då 
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allting är tillverkat i Sverige. Hon berättar även att det är viktigt för företaget att använda 

sig av färger som känns lyxiga, så som guld, vitt och grått, för att bidra till en exklusiv 

känsla av produkterna. Raam konstaterar samtidigt att den nya förpackningsdesignen har 

bidragit till en mer unisex produkt i jämförelse med rosa och babyblått. Även Steijner 

konstaterar att varumärket har fått en ny design som samspelar med hela företagets nya 

koncept.  

4.9. Innehåll 

Steijner lägger stor vikt på det nya innehållet i produkterna. Enligt henne har företaget 

alltid producerat bra produkter, det som dock skiljer det nuvarande produkterna från det 

gamla är det miljövänliga och ekologiska innehåll. Hon påpekar även att de tidigare 

produkterna också var ekologiska, men att företagets vision fokuserade mer på de 

naturliga dofterna. Även Hedborg berättar att den tidigare visionen och affärsidén i 

företaget var 100 % naturligt, något som även stod stämplat på förpackningarna, men att 

denna fokus och stämpel nu har försvunnit. Idag mixar företaget både naturligt och 

syntetiskt, vilket han berättar även leder till möjligheten att kunna skapa moderna dofter 

ökar. Detta leder till att man kan skruva och skapa mycket mer anpassade dofter som 

kunderna upplever spännande, något som han menar på bidrar till att varumärket nu 

känns lyxigare. Raam konstaterar att företaget har lyckats helt klockrent med 

ingredienserna och fastslår att “det är extremt bra innehåll med bra ingredienser.”. 

Raam berättar också att företaget har valt att inte använda sig av något slags eko-

certifikat, även då deras gränser är att man måste ha minst 5 % ekologiska ingredienser, 

samtidigt som Björk & Berries alltid har minst 10 %.  Hon konstaterar att ett sådant 

certifikat skulle kosta väldigt mycket pengar och inte tillräckligt etablerat än för att det 

ska vara värt det för företaget. Till dess att företaget känner att ett ekologiskt certifikat 

har blivit tillräckligt etablerat, använder sig Björk & Berries av sin egenkomponerade 

”ecoluxury philosophy”, där företaget är väldigt transparanta med vad det stoppar i sina 

produkter enligt Raam.  

 

Även den interna presentationen tar upp “eco philosophy”. I presentationen konstaterar 

man att målet för Björk & Berries är att använda handplockade svenska ingredienser i så 
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stor utsträckning som möjligt så att man främja en hållbar miljö, samtidigt som man 

producerar produkter med hög kvalitet med naturliga och ekologiska ingredienser. Björk 

& Berries använder sig av något som det själva kallar “Swedish Ecoluxury Criteria” och 

innebär att deras produkter måste hålla vissa uppsatta krav och riktlinjer. Dessa krav är: 

• Naturliga ingredienser - 95 - 100 % 

• Certifierad ekologiska ingredienser - 10 - 90 % 

• Minimalt antal ingredienser med maximal effekt 

• Inga parabener, mineraloljor, PEG. SLS/SLES, silikoner 

• Testas inte på djur 

• Tillverkade i Sverige  

4.10. Målgrupp 

Hedborg berättar att det även har skett en förändring i vilken målgrupp företaget har nu, 

gentemot den innan nylanseringen. Björk & Berries önskar nu att fokusera på en yngre 

målgrupp än tidigare, då han menar att 50åriga kvinnor var väldigt glada i att ha Björk & 

Berries i väskan. Han berättar även att detta var något som fick deras nya VD att rysa, 

inte för att det är något fel på denna målgrupp, den är bara inte den målgrupp som 

företaget eftertraktade. Enligt Hedborg är den nya målgruppen idag, främst yngre kvinnor 

i 25 till 40års åldern. När Raam ska förklara företagets målgrupp så berättar hon att 

företaget riktar sig till en person, både män och kvinnor, som de kallar ”naturalistan” och 

är mellan 30 och 55 år. I och med nylanseringen har både produkterna och den nya 

visuella designen blivit mer unisex. Hon beskriver sedan naturalistan genom att jämföra 

med fashionistan, som är väldigt modemedveten. Som naturalista ”… så räknar man inte 

kalorierna när man äter, man räknar näringsämnen, med allt det här med gröna drinkar 

och så, ni vet allting det här som är så hett nu och så. Och hon eller han då vill ha lyxiga 

produkter, men ändå värna om miljön.“ berättar Raam. Hon menar även att naturalistan 

tycker om att vara i storstäder, men samtidigt gillar hen att spendera tid i skogen på 

helgerna också. Detta är en trend som Raam och vd:n Ebba Bucht Lugani har upplevt 

växa allt mer och mer i exempelvis London, där order naturalista ofta används. Även 

Steijner tar upp fokusen på det naturliga hos Björk & Berries målgrupp. Hon beskriver 
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målgruppen som den naturliga kvinnan, från 25år och uppåt, som är medveten om vad 

hon har på sig och vad hon äter samtidigt som hon också vill ha det där lilla extra lyxiga.  

 

I företagets interna presentation beskrivs Björk & Berries målgrupp som den medvetna 

kvinnan i 30-50 mental ålder med normal/ torr hud (skandinavisk profil), naturligt eller 

inget smink, naturligt hår, kläder som är diskret lyxiga och väldigt trendiga och som reser 

både ut på landet och till lyxiga hotell i storstäder eller till retreats för yoga och hälso 

living. Exempel på personer som kan tillhöra målgruppen är ”en cool Stockholms tjej, 

medveten parismodebutiks kvinna/man eller en LA trendy organic person”. Även denna 

presentation nämner naturalistan som förväntar sig lyxiga och vackra förpackningar 

samtidigt som det måste vara ett miljövänligt innehåll i produkterna och anpassar både 

träning och skönhetsprodukter efter säsong och räknar näringsämnen istället för kalorier, 

“Naturalista is the new black”.  

 

4.11. Positionering 

Hedborg har svårt att namnge några av Björk & Berries nuvarande konkurrenter, men 

berättar att det franka märket L’occitane är ett väl genomtänkt märke som företaget såg 

som sina konkurrenter innan nylanseringen. Hedborg anser att företaget idag är två-tre 

kategorier lyxigare än tidigare och ser på så sätt de andra lyxiga märkena på marknaden 

som de främsta konkurrenterna. Han berättar även att det finns flera konkurrenter, men 

att han för tillfället endast kan komma på namnet på en, och det är Aesop. Raam kan till 

skillnad från Hedborg nämna en hel del konkurrenter till Björk & Berries. Några 

exempel är Jurlique, aco, Estelle & Thild och Byredo. Hon berättar att konsumenter som 

går till NK eller Åhléns och frågar efter ett svenskt märke väldigt ofta blir 

rekommenderade att köpa Björk & Berries. Detta främst för att det står ”Made in 

Sweden” på förpackningen, något som Raam menar är en väldigt stark köp-faktor. 

Steijner väljer att inte svar på frågan vilka konkurrenter företaget har då hon anser att 

Raam förmodligen vet det bättre än henne. 
 



	   34	  

4.12. Marknadsföringsstrategi 

Både Hedborg och Raam berättar att marknadsföringsstrategin har varit att till en början 

försöka nå ut till de hippa ambassadörerna och mest trendkänsliga människorna, som 

sedan ska sprida det vidare. Dels genom att som tidigare beskrivet att positionera sig i 

exklusiva butiker men också genom PR. Raam beskriver det som att man börjar högst 

upp i pyramiden för att sedan sprida sig och bli större. Hon konstaterar att det är viktigt 

hur man positionerar sig och om man börjar lågt så är det jättesvårt att stiga och hamna 

bland de lyxigaste varumärkena. För att lyckas med detta har företaget enbart fokuserat 

på PR.   

 

Genom att bland annat sponsra olika event med exempelvis bloggare samt med hjälp av 

artiklar och intervjuer med framför allt VD:n Bucht Lugani, där hon talar om både 

företaget Björk & Berries och dess produkter, så får folk upp ögonen för företaget 

konstaterar Raam. Hon menar även på att PR är otroligt mycket starkare och trovärdigare 

än annonser, då företagets produkter inte hamnar i tidningen och på bloggen för att Björk 

& Berries har betalar för det, utan för att journalisten och bloggaren gillar produkten. 

Raam konstaterar även att den personligarelationen som uppstår genom PR också har 

större påverkan på konsumenternas köpbeteende. Ett exempel på PR är när Björk & 

Berries lanserade sin senaste serie ”Dark Rain”, då de bjöd in 30 st journalister på en 

middag som var inspirerad av ingredienserna i “Dark Rain”. Hedborg berättar hur han 

redan under middagen kunde se bilder på både middagen och på det nya produkterna på 

instagram. Han kunde sedan snabbt även notera hur allt flera började bli nyfikna och 

intresserade av de nya produkterna. Steijner är inte lika insatt i marknadsföringen, då hon 

jobbar i butiken i Högbo, men kan också konstatera att företaget använder sig mycket av 

bloggar.  

4.13. Distribution 

Som Hedborg konstaterar så har Björk & Berries gått från ett ”middle of the road” 

varumärke till att nu vara ett mer exklusivt varumärke. Tidigare tackade företaget ja till 

alla möjliga affärer som ville sälja produkterna, till skillnad från nu när företaget är 
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väldigt noggranna med vilka butiker som de vill synas i. Företaget väljer även att säljas i 

en del butiker i positioneringssyfte. En del exklusiva och hippa konfektionsbutiker i först 

och främst Stockholm har till syfte att stärka företagets profil genom att vara 

återförsäljare av produkterna.  Denna strategi önskar företaget ska leda till att trendiga 

människor ska få upp ögon för produkten samt att bidra till att stärker varumärkets image, 

men att konsumenterna sedan kanske inhandlar varan på Åhléns eller Kicks.  

4.14. Nylanseringen 

Enligt Hedborg var Björk & Berries i ett läge där valet var att, antingen lägga ner eller att 

undersöka om det fanns någonting utav värde som gick och lansera om för att företaget 

skulle kunna överleva. Han berättar att på initiativ från några av ägarna, tog företaget in 

två konsulter, som hade i syfte att göra en genomgång av och analysera hela bolaget och 

framförallt varumärket för att ta reda på vad som krävs av företaget för att lyckas. 

Konsulterna kom fram till att det viktigaste för företaget var att byta ledningen, då det 

ansåg att den nuvarande vd:n inte hade förutsättningarna för att lyckas.  

 

Företaget valde att följa konsulternas råd och började söka efter en ny vd som behövde ha 

vissa kvalifikationer. Efter att man hittat Bucht Lugani, som enligt dem, uppfyllde 

företagens behov, fick hon kolla igenom vad konsulterna ville ändra på, för att sedan 

själv komma med förslag på förändringar hon ville åstadkomma i företaget. De slutgiltiga 

besluten tas sedan utav styrelsen och Bucht Lugani tillsammans med input från 

konsulterna konstaterar Hedborg. Han berättar sedan att om Bucht Lugani hade kunnat så 

hade hon velat att hela nylanseringen skedde över en natt, att de gamla produkterna helt 

var borta och att endast det nya fanns i butikerna. Detta var dock inte möjligt då Björk & 

Berries av ekonomiska skäll inte hade råd att köpa tillbaka det gamla produkterna utav 

butikerna och butikerna ville självklart inte slänga varorna enligt Hedborg. Han 

konstaterar att nylanseringen istället sker successivt och de tidigare produkterna 

försvinner medan de nya börjar ta plats på hyllorna. Detta ser Hedborg som en belastning 

då både det gamla och de nya produkterna under en tid stod tillsammans, vilket han ansåg 

störde nylanseringen väldigt mycket. Både Raam och Steijner var inte delaktiga i 

nylanseringen, men har hört från andra att motivet till den var att man ville göra mer 
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produkter som ligger i tid och vara ett innovativt företag. Raam menar på att man vill 

vara ett företag som kommer med de nya trenderna och inspirerar människor. Hon 

berättar också att företaget valde och behålla namnet då man ansåg det starkt, inte minst 

internationellt med ett ö i namnet.  
 

5. Analys 
I det här avsnittet analyseras informanternas svar utifrån det teoretiska ramverket och 

den tidigare forskningen. 

Empirin ovan visar på att både företaget interna och externa kommunikation har haft 

sina fördelar och nackdelar när Björk & Berries har kommunicerat sin nylansering. 

5.1. Intern kommunikation 
På frågan vad Björk & Berries står för idag så är samtliga respondenter överens om att 

varumärket står för något ekologiskt. Det som dock skiljer svaren åt är fokusen på 

Sverige och det svenska med varumärket, som är något som Raam och Steijner betonar 

men inte Hedborg. Han fortsätter istället i sitt svar på samma fråga med att berätta att 

visionen i företaget är att skapa ett ekologisk och modernt skönhetsvarumärke till den 

moderna kvinnan. Vilket skiljer sig markant från både Raam och Steijners svar på frågan 

vad de anser är Björk & Berries vision. De ansåg båda att företagets vision var en 

utmanande framtidsplan. Att sätta sin egen prägel på marknaden och att sprida 

produkterna både nationellt och internationellt, uppmanar företaget att sträva emot ett 

högt uppsatt mål i framtiden. Bucht Luganis egna vision är att företaget ska skapa 

produkter som representerar den svenska naturen. Likt Gezelius & Wildenstam 

förespråkar att en vision ska vara en vägledare i arbetet och skapa engagemang och 

inspirerar det anställda. (Gezelius & Wildenstam 2009:21) De tre respondenternas svar 

om vilken vision Björk & Berries skiljer sig från den vision Bucht Lugani beskriver i den 

interna presentationen.  Detta tyder på att företaget inte har någon tydligt uttalad vision 

som alla följer, vilket enligt tidigare forskning påverkar företagets möjligheter att lyckas. 
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Forskningen visar på att en tydlig vision kan vara ett av företagets främsta verktyg till ett 

framgångsrikt varumärke och att företag som saknar en klar vision har en större risk att 

misslyckas. (Ibid: 2009:21)  

 

När det gäller Björk & Berries affärsidé är respondenternas väldigt osäkra på vad den är. 

Gezelius & Wildenstam (2009) talar om hur det ibland inte är självklart att alla inom ett 

företag känner till dess affärsidé (Gezelius & Wildenstam 2009), vilket är något som 

respondenterna visar genom sina svar. Steijner är osäker på vad affärsidén är och 

Hedborg kan inte affärsidén på rak arm men är medveten om att den innefattar en 

utveckling av varumärket. Raam påpekar däremot att företagets affärsidé är att de, med 

hjälp av personlig kontakt, events och PR ska kunna kommunicera närmare med 

konsumenter och journalister. Att de inte kan affärsidén eller liknande kan bidra till att de 

tolkar sina arbetsuppgifter utifrån hur de själva känner vad produktens syfte är. Detta 

innebär att företaget har större sannolikhet att lyckas med en tydlig affärsidé (Ibid 2009) 

 

Vid frågorna gällandes vad företagets mål är, dess förpackningsdesign ska representera 

samt vilket kärnvärde företaget har, är alla tre överens. Målet är enligt alla tre: att skapa 

ett varumärke inom ekolyx samt att etablera sitt nya varumärke via försäljning på lite mer 

exklusivare butiker både nationellt och internationellt. Att alla tre är överens tyder på att 

målen är klara och tydliga, vilket bara gynnar företaget. Deras mål sträcker sig även över 

tid, vilket Gezelius & Wildenstam beskriver som ett strategiskt mål, snarare än 

taktiskt.  (Gezelius & Wildenstam 2009: 27-28)  

 

Förpackningsdesignen ska enligt de tre respondenterna stå för något modernt och att 

förpackningarna visar det med sin nya minimalistiska och stilrena design. Denna nya 

design ska ses som en del av företagets visuella identitet, alltså som företagets ansikte 

utåt.(Bergström 2012: 270) Detta innebär enligt Melin (1991) att de ska skilja sig från 

alla andra förpackningar på marknaden. (Melin 1991: 211) Alla är även överens om att 

det nya Björk & Berries har gått från det miljövänliga, ekologiska och naturligt baserade 

dofter till en blandning av naturligt och syntetiskt för att göra det mer lyxigt. Trots denna 

nya blandning är produkterna fortfarande ekologiska enligt respondenterna.  
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På frågan om vilken målgrupp Björk & Berries har finns det både skillnader och likheter i 

respondenternas svar. Alla är dock överens om att den nya målgruppen är 

modemedveten, trendkänslig med fokus på det naturliga. Alltså har de en bra bild av 

målgruppen, vilket är något Larsson (2009) och Mossberg/Sundström (2011) menar är 

viktigt, för att företag ska kunna utveckla rätta strategier som ska användas för att 

kommunicera med dem (Larsson 2009, Gezelius & Wildenstam 2011). Beskrivningen av 

målgruppen går även att finna i företagets interna presentation, tillsammans med den 

tänkta målgruppens hud- och hårtyp, klädstil samt även fritidsintresse och möjliga 

resmål.  

 

Melin (1991) talar om hur stor omtanke företag måste lägga vid utvecklingen av ett 

kärnvärde. Om kärnvärdet är otydligt blir det svårt att urskilja sig från resten då 

kärnvärdet är en konkurrensfördel. (Melin 1999) Det alla vill framhäva med sina svar är 

hur viktigt det är att varumärket upplevs som svenskt och ekologiskt. En gemensam 

nämnare hittar man där iallafall.  

 

Många av respondenternas svar skiljer sig markant från den vision som vd:n Ebba har 

uttalat i den interna presentationen. Vilket kan syfta på brist på kunskapsrik information 

inom företaget. När medarbetarna inte har rätt information om sin verksamhet innebär det 

brist på engagemang och på så sätt är det lätt att många medarbetare inte vet varför de gör 

sitt arbete. Denna brist på kunskapsinformation kan bero på brist av kommunikation som 

gör att man vet mindre. Det kan ha att göra med hur dessa medarbetare har olika 

positioner inom företaget och arbetar på olika platser, vilket innebär att de har delats upp 

i olika grupper inom företaget som har svårt att förstå varandra just på grund av brist på 

kommunikation. (Strid 1999)  

 

5.2. Extern kommunikation 
Den externa kommunikationen har enbart fokuserat på PR, personliga relationer med 

företagets nyckelpubliker samt strategisk positionering. Raam berättar att Björk & 
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Berries endast använder sig av PR när de marknadsför sitt varumärke. En stor del av 

marknadsföringen är artiklar och reportage med VD:n Bucht Lugani, där hon talar om 

Björk & Berries och dess produkter. Raam berättar att det är mycket starkare och 

trovärdigare om en bloggare eller journalist skriver om produkten utan att företaget har 

betalat hen för att göra det, något som styrks av Kotlers et al. (2010, refererad i 

Falkheimer & Heide, 2011) tredje marknadsförings fas Marketing 3.0. 

Även Bruning et al. (2006, refererad i Falkheimer & Heide, 2011) samt Porter (1993, 

refererad i Gummesson 2002: 335) talar om vikten av de ömsesidiga fördelarna som den 

nya marknadsföringen kräver, vilket Björk & Berries åstadkommer med hjälp av 

sponsrade event och personliga relationer som har stor påverkan på konsumenternas köp 

beteende enligt Raam. Företaget skapar både en professionell relation och en 

gemenskapsrelation till sina konsumenter genom ömsesidiga fördelar som möter 

nyckelpublikens båda krav. (Ledingham & Bruning, 1999, refererad i Falkheimer & 

Heide, 2011) Björk & Berries fokuserar på långsiktiga, goda relationer till sin 

nyckelpublik bestående av aktiva individer som bloggar och/eller är journalister. Dessa 

utvalda personer är de som sedan sprider varumärket vidare menar Raam. (Larsson, 2002; 

Grönstedt 1997, refererad i Falkheimer & Heide, 2011) Gummesson (2002) menar på att 

marknadsföring ska vara interaktioner i ett nätverk av relationer, vilket Björk & Berries 

skapar mycket tack vara internet med bloggar och sociala medier. Företags nära relation 

till sin nyckelpublik leder till att bloggare och privat personer kan agera som sorts 

ambassadörer för Björk & Berries genom att skriva om produkterna i sina personliga 

media kanaler. Detta bidrar även till att likt Gummesson (2002) konstaterar att gränsen 

mellan företaget och marknaden har börjat suddats ut på grund utav internets framfart. 

Björk & Berries primära fokus på att skapa långsiktiga relationer till den utvalda 

nyckelpubliken gör att företaget kan anpassa och skräddarsy sin kommunikation mot 

dessa särskilda individer.(Gummesson, 2002: 324) Denna individanpassade 

kommunikation kan dock likt Gummesson (2002) påpekar även leda till att personer 

utanför det utvalda nätverket känner sig förbisedda. 

Företagets marknadsföringsstrategi är att till en början fokusera på de hippa 

ambassadörerna enligt Hedborg. Raam berättar att företaget vill positionera sig i 
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exklusiva butiker, då hon menar att om man börjar högst upp i pyramiden sprider sig 

varumärket sedan och blir större. Innan nylanseringen tackade företaget ja till alla 

möjliga butiker som ville sälja deras produkter, medan nu är Björk & Berries väldigt 

omsorgsfulla med vilka butiker som säljer produkterna. Hedborg konstaterar att företaget 

väljer likt Dahlén & Lange (2003) förespråkar att säljas i en del butiker främst i 

positioneringssyfte, då butiken går i linje med Björk & Berries nya koncept och visuella 

design, vilket leder till att rätt målgrupp uppmärksammar varumärket. 

 

6. Diskussion & Slutsats 
I kommande avsnitt sammanfattas och diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att Björk & Berries har delvis valt att använda sig 

av Merrilees & Millers (2008) framgångsprinciper, samtidigt som företaget även ibland 

har valt att gå sin egen väg i rebrandingprocessen. Det tre första framgångsprinciperna 

handlar om att bygga en bro mellan det gamla och det nya varumärket. Målet med 

rebrandingen är att förnya varumärket och göra det relevant igen, samtidigt som man inte 

tappar sina existerande konsumenter. I Björk & Berries fall innebär denna bro namnet 

”Björk & Berries” samt företagets fokus på det lokala och ekologiska. När Björk & 

Berries startade fokuserade företaget på att vara 100 % naturliga. Denna inriktning gick 

även i linje med att företaget hade sin ikonbutik i skogen i Högbo och att många 

ingredienser i produkterna var hämtade därifrån. Efter nylansering är det mindre fokus på 

Högbo och naturligt mer på Sverige och ekologiskt. Det gör att de tidigare 

konsumenterna känner igen sig i det lokalproducerade men att det har fått en annan 

inriktning.  

 

Företaget har även valt att behålla sitt gamla namn, vilket leder till att de existerande 

konsumenterna kan fortsätta handla Björk & Berries produkter, samtidigt som företaget 

efter rebrandingen även fokuserar på en ny målgrupp. Detta leder till det faktorer som 

företaget har valt att förändra markant från det tidigare varumärket och på så sätt riskera 
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att tappa sina tidigare konsumenter. Företaget har som sagt valt att fokusera på en helt ny 

målgrupp än tidigare. Denna målgrupp kallas i företaget för naturalistan och beskrivs 

mycket detaljerat i företagets intern presentation. Den nya målgruppen är ett resultat av 

det nya kärnvärdet i företaget som är ekolyx och är ett väletablerat begrepp i företaget 

som den nya VD:n har producerat själv. Det nya kärnvärdet och den nya målgruppen har 

även lett till att företaget har skapat en ny visuell design som passar det nya konceptet. 

Alla dessa förändringar av kärnvärde, målgrupp och visuell design gör att Björk & 

Berries tydligt frånskiljer sig från sitt gamla varumärke och dess konsumenter, vilket 

också är vad den nya VD:n önskar. 

 

Den fjärde framgångsprincipen visar på vikten av att kommunicera sitt nya varumärke 

internt i företaget för att rebrandingprocessen ska bli framgångsrik. Studien visar att 

Björk & Berries internkommunikation är bristfällig och att några vitala element i 

företaget inte är tillräckligt etablerade. Som sagts ovan så är det nya kärnvärdet ”ekolyx” 

ett begrepp som genomsyrar hela företaget, från huvudkontoret i Stockholm till butiken i 

Högbo. Detta vedertagna kärnvärde har även lett till att både syftet och målet i Björk & 

Berries har kommuniceras tydligt. Samtliga respondenter har svarat att syftet med Björk 

& Berries är att få folk att må bra genom att skapa bra produkter samt att målet med 

företaget är att bygga en världsvarumärke inom ekolyx. Det som däremot inte är lika 

grundat i företaget är dess vision och affärsidé. I studien kan man se att samtliga 

respondenter har svarat olika på frågan om vilken vision företaget har. Dessa svar skiljer 

sig även märkvärt från den visionen som Bucht Lugani beskriver i den interna 

presentationen.  

 

Även Björk & Berries affärsidé är en fråga där respondenterna inte är eniga, utan 

beskriver istället sina personliga affärsidéer och mål på sin position i företaget. Vilket 

innebär att denna information inte har kommuniceras ut tillräckligt klart och tydligt 

igenom företaget för att samtliga enheter ska vara kongruenta med varandra. 

 

Det två sista framgångsprinciperna fokuserar på att samtliga delar av marknadsmixen ska 

gå i linje med företagets hela koncept, samt att massmedia inte alltid är det bästa 
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alternativet, utan att PR och relationer ibland kan vara mer effektivt. Som studien visar 

har Björk & Berries brukat båda dessa principer. Företagets rebrandingprocess har till 

stor del varit präglat av den nya VD:n samt det nya kärnvärdet ”ekolyx”. Detta nya 

kärnvärde har som konstaterats ovan har påverkat både segmenteringen och den nya 

visuella designen, men även den externa kommunikationen har förändrats utifrån det nya 

kärnvärdet och dess upphovskvinna. Björk & Berries är efter rebrandingprocessen 

mycket mer omsorgsfulla i valen av vilka butiker som deras produkter säljs i. Företaget 

vill nu endast synas i butiker som går i linje med varumärkets nya koncept och väljer 

även en del butiker endast i positioneringssyfte, då dessa butiker anses lyxiga. Även 

företagets marknadsföring har följt framgångsprinciperna. Björk & Berries använder sig 

endast av PR och synnerligen av personliga relationer mellan de anställda och bloggare 

och journalister. Företaget syns främst i reportage och artiklar med och om Bucht Lugani, 

då hon har en ansenlig resumé och sedan tidigare har goda relationer med flera bloggare 

och journalister. Likaså har Raam som är marknad och kommunikationsansvarig goda 

relationer till flera bloggar och journalister, då Björk & Berries ofta sponsra deras event 

vilket leder till att de sedan skriver om produkterna i sina egna media kanaler. 

 

Lomax et al. (2002) sammanfattar dessa sex principer med att konstatera att för en 

rebrandingprocess ska vara framgångsrik måste företaget kunna hantera kommunikation 

och relationer både externt och internt. Denna undersökning har konstaterat att Björk & 

Berries har behandlat den externa kommunikationen på ett exemplariskt sätt utifrån 

tidigare forskning. Företaget fokuserar endast på PR och använder sig av ömsesidiga 

fördelar i deras relationer till bloggare och journalister. I och med att Björk & Berries nya 

målgrupp är väldigt väldefinierad kan företaget använda sig av en skräddarsydd 

marknadsföring som är anpassad för målgruppen. Nackdelen med denna metod är dock 

det potentiella konsumenterna som inte känner igen sig i denna beskrivning av målgrupp 

kan känna sig förbisedda och tilltalas på så sätt inte av företagets marknadsföring. 

 

I denna studie kan däremot den interna kommunikationen i företaget uppfattats som 

bristfällig inom en del vitala områden. Utifrån respondenternas svar kan vi tyda några 

intressanta upptäckter kring den interna kommunikationen. En av dessa iakttagelser är 
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behovet av enkelhet och tydlighet i kommunikationen. De områden som samtliga 

respondenter var eniga i sina svar var på frågorna kring kärnvärde, syfte, mål och 

målgrupp. Anledning till detta anser vi vara att svaren på dessa frågor står klart och 

tydligt i företagets interna presentation samt att det är enkla att ta till sig. Kärnvärdet är 

ekolyx, det vet samtliga i företaget och genomsyrar allt företaget gör. Även målet är 

tydligt att bli ett världsvarumärke inom ekolyx, samt även syftet att göra konsumenterna 

nöjda med bra produkter. Målgruppsbeskrivningen i den interna presentationen är 

däremot mer komplex och innehåller många olika faktorer, dock har även denna 

information kommunicerats på ett tydligt och noggrant sätt vilket har lett till att samtliga 

respondenter är medvetna om hur den tänkta målgruppen ser ut. Det som däremot inte är 

lika självklart i företaget är dess vision, affärsidé och konkurrenter. Vi menar på att 

orsaken till detta är att dessa element av företaget inte är tillräckligt kommunicerade från 

ledningen. Respondenternas svar visar på att endast Raam som är marknads och 

kommunikationsansvarig kan nämna vilka som är företagets största konkurrenter. Steijner 

valde att inte svara på frågan då hon ansåg att Raam förmodligen visste det bättre än 

henne, medan Hedborg nämnde ett märke och konstaterade samtidigt att det fanns massa 

fler. Vi inser dock att detta kan vara problematiskt då Björk & Berries skapat ett nytt 

segment med sitt egenproducerade begrepp ekolyx, men förespråkar ändå en större 

tydlighet hon ledningen när det informerar vilka de största konkurrenterna är. Exempelvis 

fanns det ingen information om detta i företagets interna presentation, något som 

ytterligare tyder på en otydlighet i kommunikationen. 

 

Två andra områden inom företaget där respondenternas svar var oeniga var frågorna och 

visionen och affärsidén. Både dessa områden är mycket vitala för ett företaget och bör 

därför också genomsyra alla företagets enheter. Vi anser att orsaken till oklarheten i vad 

som är företagets vision ligger i det faktum att visionen som Bucht Lugani beskriver i den 

interna presentationen är otydlig och därför svår för det anställda att ta in. Även 

affärsidén är ett viktigt styrinstrument i företaget. Samtliga respondenter hade dock skilda 

svar på denna fråga, vilket vi uppfattar som att det saknas en bestämd affärsidé för hela 

företaget. Denna brist på en affärsidé för företaget har lett till att respondenterna svarade 

genom att beskriva sin personliga och affärsidé och mål på sin position i företaget. 
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Ytterligare en iakttagelse från respondenternas svar är den diskrepans som man kan se i 

svaren från det två respondenterna i Stockholm och den respondenten i Högbo. Båda 

respondenterna i Stockholm svarade betydligt mer utförligt på flertalet frågor än Steijner i 

Högbo. Detta kan bero på flera olika anledningar även utanför företaget, vi vill dock 

påpeka att det är viktigt att samtliga enheter i företaget känner sig delaktig för att 

företaget ska vara så framgångsrikt som möjligt.  

 

Björk & Berries val av att genomföra en revolutionär nylansering men samtidigt behålla 

sitt tidigare varumärkes namn kan ha bidragit till en otydlighet hos konsumenterna. 

Nylanseringen handlade helt och hållet om att skapa ett nytt varumärke och denna 

otydlighet kan ha varit en direkt konsekvens av lanseringen. Vi nämner tidigare hur en 

revolutionär förändring innebär att företaget ändrar slogan, logo samt även namn för visa 

att det har skett en nylansering av varumärket. Om Björk & Berries kommer att lyckas i 

längden med sin nya moderna visuella identitet och kan kommunicera den till den nya 

målgruppen kommer bara tiden att avgöra. När Björk & Berries styrelse valde att anlita 

Ebba Lugani som ny VD var det ett försök att göra om sitt varumärke helt och hållet.  

 

Vi tycker däremot att det är viktig att nämna hur pass ny denna lansering är. Den skedde 

2013 vilket betyder att Björk & Berries fortfarande är i ett tidigt skede i denna förändring. 

Vi ser det som att flörändringen fortfarande inte är fullbordad. Då meningen med 

nylanseringen var att få Björk & Berries på fötter igen efter svåra förluster är syftet med 

denna förändring att de äntligen ska gå med någon vinst. Men huruvida denna förändring 

ens kommer att få dem att gå med vinst kan ingen svara på. Det finns alltid vinnare och 

förlorare när det gäller rebranding. Vi hoppas att Björk & Berries kommer att bli en 

vinnare.   
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Bilagor 
Bilaga 1 

Transkribering av intervju med Christian Hedborg  

 

D - Vi ska skriva ett arbete om B & B. Det är tanken. Jag har ju varit delaktig i företaget 

och sett hur det har fått större publicitet nu sen tidigare 

C - … sen relanseringen som startade 2012 alltså 

D- Ja precis. 

C – så det är det som är huvudgrejen? 

D - Ja precis, vi kommer komma in på lite frågor om det. Er vision nu, er vision senare, 

lite före och efter, så man får en liten uppfattning 

C – mm ok 

D – vi börjar med att fråga, vad är din position på B & B? 

C - Jag är då, en av fyra grundare, så jag har liksom varit med från alla första början, och 

idag är jag då styrelseordförande i bolaget.  

D – Ok. Hur länge har du jobbar på B & B? 

C – jag har jobbat på B & B sen det startade då, vilket var 2006, tror jag… i juni 

någonstans 

D – ja någonstans där 

C – så det är några år 

D – det du arbetade med innan, var det inom samma marknad? Så det är någonting du har 

haft med dig? 

C – nej. I och med att jag jobbar framförallt som konsult och coach till entreprenörer och 

liknande är jag inte branschinriktad egentligen. Ja jag har jobbat tidigare med att starta 

företag, men nej inte i den här branschen eller på det här sättet. 

 

D – jag förstår. Då kommer jag in på er marknadsplan. Vad tycker du att B & B står för 

idag? 
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C – idag står det för… vi kallar det för ett ekolyx varumärke. Vilket är en term som jag 

tror att Vd:n Ebba har skapat själv, och det kan ju både vara bra och inte bra. Det 

särskiljer ju oss förhoppningsvis från andra konkurrenter och tillverkare. Visionen är väl 

att vara ett modernt ekologiskt varumärke för skönhetsprodukter till den moderna 

kvinnan i första hand som jag tror man kan säga är vår målgrupp även om det är många 

män som köper vår produkt, men den är först och främst riktad mot våra kvinnor.  

 

D – och eran affärsidé? 

C – ja, nu ska man gå tillbaka och se skillnaden på vision och affärsidé. Jag kan inte 

rabbla upp vår affärsidé såsom det ska stå i någon affärsplan men det är ju att utveckla 

och med underentreprenörer framställa den här visionen. Vår roll är ju att utveckla 

varumärket hela tiden och distributionen av produkterna. Det är inte själva tillverkningen 

för det lägger vi ut på underentreprenörer 

D – ok. Och syftet med B&B, vad anser du att ni har för syfte? 

C – jag kan ju säga det någon sa till mig i tidigt skede att världen inte behöver ytterligare 

skönhetsprodukter. Alltså underförstått att det finns tillräckligt många skönhetsprodukter. 

Nej men syftet är ju urspungligen ett regionalt utvecklingsprojekt, det är att skapa 

förutsättningar för ett nytt företag i Gästrikland. Det var urpsrunget och utifrån en idé och 

en regional historia med Gävle som varande skönhetsstad. De tillverkade ju mycket tvål 

och cologne och massa annat där. Kopplat till det så, jag tror syftet i alla fall från start var 

väldigt mycket det. Sen idag är ju syftet att utveckla bolaget så att det blir en trygg och 

fin arbetsplats för de anställda, att utveckla bra produkter för våra kunder och bygga ett 

värde för aktieägarna. Men det är ju så för de flesta företagen, så det är inte så unikt. 

 

D – Ja ok. Vad har ni för kärnvärden? 

C - Om man ser till varumärket. Det är ju att B&B för det första ska upplevas som 

svenskt, vilket för med sig vissa saker. Vi kan alltså inte lägga ut tillverkningen utanför  

Sverige för då blir vi inte trovärdiga. Rötterna kommer ju från skogen i Gästrikland, så att 

det här lite mystiska, lite ”trolska”, är ett utav våra kärnvärden som vi vårdar utav också. 

I de nyare produkterna har man lagt till det här dramatiska och då tänker man lite grann 
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på Ingmar Bergman och svartvitt och de bitarna. Alla de här är kärnvärden som vi tar 

med oss till de nya produkterna.  

 

D – ok. Lite frågor om hur det var innan, vad tycker du B&B stod för innan 

nylanseringen? 

C – vi var ju mer ett varumärke som man ser på en exklusiv skala. Där vi var mera 

middle of the road. Alltså en produkt som passade väldigt många. Nya B&B hoppas jag 

också ska passa många men prissättning och förpackningar och det vi vill att varumärket 

ska stå för är definitivt mycket mer exklusivt. Det gamla talade vi om vardagslyx, vad det 

nu är. Men det här ekoluxury det ska andas större exklusivitet än tidigare. Vi hade ju i det 

gamla mycket bredare och folkligare produktprogram, vilket speglade sig i allt från 

produktförpackningar till hur vår logga såg ut och så vidare, också vår distribution som 

var annorlunda då, men det kanske vi återkommer till. 

D – hur menar du? 

C – nej men vi sålde ju till butiker som vi har slutat sälja till nu för att det inte stämmer 

med varumärket.  Vi sålde till exempel via presentbutiker och en del andra mindre 

parfymerier och sånt, och där tycker inte vi att vi hör hemma längre. Idag för det första är 

huvuddistributionen för sådana produkter totalt dominerade av Axstores, och det är 

Åhléns å ena sidan å kicks å andra sidan. De ägs av Axstores. Men för att hamna liksom 

rätt i just positioneringen på marknaden så är det väldigt viktigt var man finns i övriga 

butiker som betyder mycket profilmässigt och där har du den stora skillnaden från 

tidigare presentbutikerna. Alla som ville sälja fick sälja. Vi var ju jätteglada att få en 

butik till, en dörr till som man säger. Medans nu tackar vi nej till alla. Vi säljer ju via en 

del exklusiva och hippa, framförallt, konfektionsbutiker i första hand i Stockholm men 

även i andra storstäder för att finnas i rätt sammanhang. Så personer kanske inte köper 

våra produkter men dem ser att de finns där. Ja du förstår. 

D – mm jag förstår. Två saker som jag vill komma tillbaka till. Du sa bara i Stockholm, 

varför först och främst i Stockholm om det är ett Gävle-varumärke? 

C – Om vi tar de här trendbutikerna så finns de framförallt i storstäderna. De finns i 

Göteborg, Malmö. Om det finns nån i Gävle så finns vi där också. Men det är 

koncentrerat till de tre största städerna för att det är där de här trendskapande butikerna 
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finns. Sådana butiker finns inte riktigt ute i landet. Återigen de är inte viktiga för oss från 

någon säljsynpunkt för vi säljer ju inte så mycket, men genom att synas där så får vi med 

oss de trendiga människorna som sen går och köper våra produkter, antingen på Åhléns 

eller kicks eller var de nu köper dem och de hamnar vi rätt image mässigt 

D – jag förstår. Sen så sa du att det lyxiga var förpackningen och priserna som ni har höjt. 

C – vi har gjort av med de produkterna också. Den största förändringen är väl nu att 

ehm… Ni vet att en produkt den består ju dels utav en doft, själva essensen, och sen så 

har den en bas, vare sig det är schampo, två eller ljus. I det gamla B&B så var alla våra 

essenser 100 % naturliga, det var ju lite vår grej med Pierre Wolff. 

Idag så mixar vi naturligt och syntetiskt. Vi är fortfarande huvudsakligen naturliga men vi 

har inte det som claim längre, 100 % naturlig profil. Som parfymör kan man inte skapa 

riktigt de moderna dofterna med naturliga parfymer. De är lite mer rakt på sak. Jag kan 

exemplifiera, när man skapar en 100 % naturlig doft så kanske man har 5 till 8 

ingredienser som är 100 % naturliga. Det kan vara rosenvatten eller tallbarrsolja, sen så 

blandar man dessa och så blir det en doft. När man gör en syntetisk parfym som är 95-

98% av marknaden av det ni köper då är det kemi, då är det molekyler och då har man 

80-100 ingredienser i en parfym. Då förstår ni kan man skruva mycket mer och skapa det 

som kunderna upplever som spännande dofter. Där har du en stor skillnad i det här 

upplevda, lite lyxiga. Vi jämförs nu med märken som är väldigt lyxiga. Förut så gjorde vi 

inte riktigt det. Självklart för många produkter så betyder förpackningarna väldigt 

mycket, och färgval och så vidare. Det är ju en inredningsdetalj också idag. Folk har en 

gästtoalett och vill ha snygga saker som står i badrummet. Det får inte vara fult eller 

felmodern, fel färg eller liknande. Det är det nya. Nu har vi mycket mer trendfokus, som 

vår VD Ebba har kommit in med den kompetensen 

D – kan ni fortfarande vara lika ekologiska då? 

C – det här med ekologiska produkter är ju en väldigt komplex fråga, för att det har gjorts 

försök i branschen, med att definiera, att ha någon slags nomenklatur, det finns ju det i 

vissa andra produkter, då måste man ha det si och så. I doftbranschen finns det olika 

standards, olika stämplar man kan sätta på och jag kan inte redogöra för dem. Men vi har 

rätt eller fel valt att inte med det nya B&B haka på någon av dem, för det känns… det har 

inte satt sig ännu, alla försöker. Det är därav att Ebba har skapat den här termen 
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ekoluxury, som en slags egen standard. Och vad vi säger är att, så långt det någonsin går 

så ska vi jobba med ekologiska ingredienser. Tidigare pratade vi om 100& parfymer, men 

vi pratade inte om 100% naturliga baser. För det är väldigt väldigt svårt att göra för att du 

måste ha konserveringsmedel och så. Ja det är en skillnad. 

 

D – ja jag förstår. Du har snackat det mesta om visionen och affärsidén och sånt innan 

nylanseringen. 

C – ja precis, om vi plockar ihop det då enkelt för mig. Vision och affärsidé innan var ju 

då väldigt mycket 100% naturlighet. Det var ju en stämpel på etiketten som du minns 

också och lyfte fram den hela tiden. Vi jobbade ju väldigt mycket med vårt ursprungi 

Högbo och att det framställs där. Det gör vi fortfarande men i mycket mindre omfattning. 

Det viktigaste är att vi ses som utvecklade i Sverige än att vi är utvecklade i Högbo. Idag 

är det så att kunderna kopplar oss till Stockholmsföretag. Men Ebba har valt att inte 

släppa Högbo. Det kunde vi ju möjligen också ha gjort av en massa skäl, men vi har ju 

kvar vår butik, eller outlet där och vi claimar ju fortfarande ursprung i Sandviken, där kan 

man säga att visionen förändras, att det blir mindre viktigt med vårt ursprung. 

D – och era kärnvärden, de har också ändrats? 

C – dels så hakade vi upp, om det nu är ett kärnvärde, vi kopplade det väldigt mycket till 

medgrundaren Pierre Wolff som är parfymören, som är affischnamnet. Han var mer av ett 

affischnamn tidigare och ingick i våra kärnvärden som då var mycket fokuserade utifrån 

honom, vilket det inte är idag. Idag försöker vi snarare bygga upp en koppling från 

bolaget till Ebba som person,  för att många upplever henne som spännande och de har 

säkert sett artiklar om henne och så vidare, som har gjort det här till sitt varumärke. Pierre 

finns fortfarande med i lika stor omfattning. Det är han som gör produkterna, men han 

syns inte alls lika mycket. Sen har väl skillnaderna mellan kärnvärdena innan och efter att 

vi har förstärkt det här med det lilla dramatiska och kopplingen till svensk design och till 

svenska filmskapare samt kopplingen till svenska modeskapare. Alltså att vi hakar på den 

vågen litegrann, snarare än att vara lite mer folkliga med de här pastellfärgerna och 

blommorna och så. Det är ju en ganska stor skillnad. Jag tycker att det är ett ganska 

tydligt case på ompositioneringen, och jag kan ju också säga att när vi utvärderade det 

gamla, när vi skulle bestämma oss för om vi skulle lägga ner. Ett annat alternativ var ju 
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om vi skulle börja om, fast med ett nytt varumärke. Och där hade ju Ebba ett stort 

inflytande så tyckte hon och vi i styrelsen ändå att B&B, även om vi hade haft lyckade 

första år så hade vi ändå skapat något som var värt att ompositioneras osv. men det var ju 

som att starta ett nytt bolag, men att vi hade ett varumärke. Och det var ju tillochmed så 

att vissa sammanhang så var det ju en belastning, eftersom på hyllorna på Åhléns stod det 

ju våra gamla produkter när vi lanserade White Forest som var vår första nya doft då. Det 

störde ju väldigt mycket. Vi hade ju inte råd att ta ut alla hyllor, för då måste man ju köpa 

tillbaka dem. Det är ju inte så att Åhléns slänger dem. Idag finns inga gamla produkter, 

förutom i Högbo eller i gamla presentaffärer. Vi kan ju inte hindra att de säljer slut på 

dem. Vi kan ju inte förbjuda när de har köpt utav oss. Där är ju en sån här omprofilering 

ganska… man tänker ju inte på det, men det är ju inte bara att starta om, du måste även ta 

hand om det gamla också. Vi satt ju med ett par tre miljoner kronor i tillverkningskostnad 

i lager på de här produkterna. Så att… idag säljs det ju väldigt, väldigt mycket utav det i 

Högbo, förvisso till låga priser, men det är bättre än att vi inte får någonting. 

 

D – hur ville ni att nylanseringen skulle gå till då? Ville ni att den skulle gå över en natt? 

C – hade Ebba kunnat ta bort alla gamla produkter så hade hon absolut gjort det. Men det 

blir ju en kompromiss. Idag är Patrik Brummer och familj huvudägare i bolaget. Jag tror 

de äger över 70%. Så de har ju stort inflytande och de betyder ju mycket eftersom bolaget 

fortfarande inte tjänar pengar, eller tillräckligt mycket pengar så det är upp till dem att det 

stoppas in mer pengar. Patrik med familj har ju ändå varit väldigt lyhörda och det har gått 

väldigt fort. På något år kan man säga, så gick man från de gamla tiderna till 100% nytt. 

Men nu var man tvungen att se att det här… dark Forest behövde sälja annars hade vi 

ingenting, nu vet man ju inte. Men idag, har vi ökat vår försäljning i år dramatiskt. Vi har 

gått över budgeten till och med ser det ut att bli. Så långt är det en lyckad omprofilering, 

sen måste få ut ännu större volymer och internationellt för att det här ska bli intressant.  

 

D – jag förstår. När ni genomförde nylanseringen gjorde ni era konsumenter 

uppmärksammade på att det skulle hända någonting med företaget? 

C – inte så mycket 

D – konsumenterna var inte så delaktiga? 
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C – jag tror att Ebba ville rikta in sig mot nya konsumenter. De gamla konsumenterna 

fick väl gå till Åhléns eller var de nu köpte sina produkter och fortsätta att köpa dem men 

nya B&B skulle till och börja med att försöka nå de mest trendkänsliga  och hippa 

ambassadörerna, vilket man åstadkom genom olika saker, framförallt jobbade vi med PR 

och events. Man bjuder in bloggare, journalister och andra som i sammanhanget ses som 

viktiga personer som då börjar skriva i olika medier om det här. Men för dom var B&B 

ett helt nytt varumärke, de hade aldrig lagt märke till det gamla, så det är ett nytt 

varumärke.  Sen vet vi och några få att det är det gamla och att det finns nya grejer 

självklart, men framförallt är det nya konsumenter. Det är så det fungerar med att lansera 

nya varumärken mot konsumenter. Att antingen är det en lågprisdator. Men om du ska 

sälja saker med stora marginaler är det ju väldigt ofta att du siktar väldigt högt upp 

prissätter din produkt högt och positionerar den  högt. Och då vill ju många identifiera sig 

med den där. Och då kommer de in och köper. Trendmänniskorna har skrivit jättemycket. 

Men nu har vi kommit till dit att vi måste fråga Åhléns att köpa. Så nej vi har inte brytt 

oss om de gamla konsumenterna.  

 

D – hur ska ni nå de andra nu då? 

C – det är som jag sa, det fungerar så. Jag är inte så kunnig inom 

konsumentmarknadsföring. Jag håller mest på med tjänsteföretag. Det har varit min 

specialitet att bygga kedjor och varumärken och så vidare, inom tjänstesektorn, men det 

fungerar ju som jag sa, på din fråga, hur når man dem? Du siktar på dem där och sen 

kommer de notera att den och den kändisen skrev i en blogg som jag läser, då blir jag 

nyfiken och då blir jag nyfiken och då går jag och tittar, snarare än att vi sätter in en 

annons i damernas värld eller liknande så är det en notis i Elle att B&B nya kräm med 

guldflakes är helt fantastisk och en ny favorit. Ja då tycker då Blondinbella det, eller vem 

det nu är, den som läser det… det är så man når dem så att säga. Indirekt via PR. Vi har 

inte råd. Det är få bolag som har råd att verkligen annonsera i magasin, tv och så vidare. 

Det är este lauder, L’Oréal och de här brakarna. De kan lägga upp annonser. Eller som 

jag såg nu, Chanel no5 den gamla klassiska parfymen, den finns överallt nu.  

 

D – då har du nästan svarat på min nästa fråga om B&B marknadsföringsstrategi.  
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C – det är att jobba med PR 

D – ja precis.  

C – sen start har vi samma PR byrå som har hjälpt oss. De startade ungefär samtidigt som 

oss, två tjejer som startade sin byrå. De jobbar  uteslutande med livsstilsprodukter och 

livsstilsvarumärken. Det är väldigt viktigt för dem att, förutom att göra riktade aktiviteter 

mot B&B, så har de även ett nätverk av trendnissar, om man kan kalla dem så, som de 

bjuder in och då visar de upp flera av sina kundföretag, då kanske de har ett klädmärke 

och sen har de något annat skönhetsmärke till och med, som skiljer sig från B&B, och så 

åker vi med i sammanhanget liksom och så. Det har det framförallt varit och sen har det 

ju samband med lanseringen på de här nya dofterna, det ju tre nya dofter, så har Ebba haft 

events av lite olika karaktär. Senast var det ju med lanseringen av dark rain så hade man 

en höst middag på ett hem heter hotellet. Det hade man dekorerat med björk och annat 

från naturen. Där var det arton personer som blev bjudna på en fantastisk middag. Det är 

rätt kul, jag som inte kan det här, fick sen se klipp på dem som var där, vilka de nu var, 

de tog ju bilder  och satt och bloggade från sina telefoner. Det publicerades ju. Så redan 

under middagen så var det här ute överallt. På instagram och så. Det är så det funkar. 

Redan dagen efter kunde vi notera skitmånga som blivit nyfikna på det nya dark rain. Var 

det ute redan? Ja vi hade ju tajmat det redan så vi kunde se det direkt. Det är många som 

följer dessa arton personer. Det är ju det vi gör helt enkelt. Även nu när vi ska gå ut 

internationellt är det första man gör att åka över och hitta en samarbetspartner på PR. Och 

sen jobbar man kanske ett halvt till ett år. De har lite prover och skickar ut lite goodie 

bags. Det här kommer komma, testa det här. Vi har redan fått lite press i England men vi 

har ingen distribution där.  Så att nu är vi i fasen att hitta på vilket sätt med hjälp av 

distributör och några första stora kunder, kedjor då, som ska börja sälja. Då är ju hela 

apparaten redan igång.  

 

D – du sa att ni hade samma PR byrå innan nyanseringen också. Hade ni samma 

marknadsstrategi då också? 

C – det var ganska mycket densamma. Om jag ska spekulera i, och jag var inte med. Så 

jag kan ju inte  verifiera det. Om vi bjöd in ABC i det gamla så bjuder de nu in DEF. Det 

är en annan kategori. Det är ett sätt som det skiljer sig på. Den första tanken var att byta 
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PR byrå. Men efter att ha träffat den och efter att ha träffat ett antal andra som hon träffat 

andra om så bestämde hon sig att stanna med dem.  

 

D – jag förstår. Då går vi in lite mer på era produkter. Vad är det som utmärker era 

produkter? 

C – det är nog väldigt mycket… Ebba hade en Powerpoint där hon visade hur hon hade 

tänkt visualisera varumärket. Det som urskiljer våra produkter är att de är lite 

”bergmanska”, nakna, mystiska avskalade. Det som också är utmärkande är att vi har en 

förpackningsstrategi kan man säga. Det är samma förpackningar oavsett doft. Det är bara 

en liten färgskillnad på etiketterna. Så en del kan ju tycka att det är svårt att skilja dem åt. 

Men det är medvetet och det har Ebba jobbat med, med en förpackningsdesigner som 

heter Ramirez. Hon jobbar inte med byråer som man gjorde förut. Då satt man på ett 

möte med åtta personer och tänkte: jävlar vad det här kostar. Hon jobbar med en 

förpackningsdesigner och en copy. Som sitter i Buenos Aires.  

D – det är hon som har valt ut alla? 

C – ja 

D – aha ok 

C – återigen så jobbade hon tidigare som vd på Dagmar och höll på med klädkollektioner 

och det här är inte helt olikt. Det är förpackningsstrategin som är viktigt och de är även 

kopplat till våra ställ. Vi har egna björkställ som dom här står i. Lite överallt där man har 

olika ställ. Det är väl det som är skillnaden. Vi lyfter fram att det här är svenskt och 

nordiskt. Det är inte unikt, det finns många andra. men på somrarna kommer det många 

turister som kommer till Åhléns och vill ha med sig något svenskt. Allt annat har de ju 

redan. Då är meningen att de ska sälja B&B och inget nåt annat. 

D – gör turisterna det då? Har ni bra kontakt med Åhléns? 

C – ja det har vi, men det skiljer sig från varuhus till varuhus och vi säljer inte heller på 

alla Åhléns. Vi säljer bara på de 24 som har Lifestyle avdelningar. Så vi finns ju inte på 

parfymeriavdelningar på de mindre. Till exempel finns vi inte i Gävle 

D – gör ni inte? 

C – nej men vi gjorde det förut 
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D – ok. Det visste jag inte ens. Hur utmärkte era produkter sig innan nylanseringen? 

C – ja det var ju 100% parfym. Och Pierre Wolff. Då var det hela storyn kring honom och 

så vidare. 

 

D – vilka känslor hoppas du på att era produkter skapar nu? 

C – ja du… det har vi inte pratat så mycket om. Om jag ändå ska våga mig på att säga 

något så… om du ska köpa den här typen av produkt så är det ju naturligtvis så att 

kunden ska ha ett välbefinnande och i kombination med att man har rätt snygga produkter 

för det är ju en inredningsdetalj i kort och gott också. Den känslan tror jag. Men den 

känslan vill ju alla åstadkomma.  

D – ok. Hur presenterar ni och tydliggör era egenskaper? Syftar då på ekolyx. 

C – det står rätt mycket om det både på hemsidan och sen skriver man ju det på 

produkterna också. Det är ju väldigt finstilt. Vi märker ju att, det man ju även från 

forskning och allt annat, att folk läser ju vad som står på förpackningarna. Inte vaje gång 

men det handlar ju både om att läsa produktens ursprung till att många idag vill veta vad 

som är i. Är det paraben i den här produkten eller är det naturliga huvudingredienser. Det 

är lite så man kan förmedla det hela. 

D – men ni gör det hela genom text? Eller försöker ni förtydliga det genom bilder? 

C – när det gäller bildmaterialet så är det jätteviktigt i hur man kommunicerar 

produkterna. Det går ju rakt igenom det här ”bergmanska” och nakna. Det är meningen 

att du ska se det i bilderna och att det är genomtänkt och så vidare. Absolut.  

D – jag förstår. Jag tror att du har svarat på varför era produkter är ekologiska och varför 

de är lyxiga och hur ni har betonat det. Men vad skulle du säga ekolyx är? Alltså ordet 

ekolyx? 

C – det här skulle verkligen Ebba kunna svara på. Jag tycker ni ska fortsätta försöka få ett 

möte med henne. Har ni nått henne? 

D – nej. Jessica sa att hon var sjuk och att hon verkligen inte hade tid. 

C – jo men nu är hon tillbaka. Däremot finns det andra personal issues nu. Men hon ska 

definitivt ha lite tid. Säg att ni har träffat mig. Det behöver ju inte vara att ni kör hela 

programmet men just kring hennes svar på ekolyx. 

D – ja men det vore jätteintressant 
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C – jag kan skicka ett mail till henne. Men det är upp till henne att bestämma tid. Men 

vad var frågan nu igen? 

D – ekolyx 

C – jo ekolyx. Jag har uppfattat det som att eko, det kan ju vara samma sak som tråkigt 

och lite folkvett och sånt. Samtidigt så vill alla, eller många vara ekologiskt medvetna 

idag. Så att det är lite motsägelsefullt. Det är eko och det är lyx. Därför ska produkterna 

se ut som värsta produkterna helt enkelt. Men man ska som kund veta här är någon som 

har, i framtagandet av produkterna, tänkt i ekologiska termer både vad gäller 

förpackning, framtagandet av produkt och innehåll då va. Så har jag uppfattat ekolyx.  

 

D – vilka ser du som era konkurrenter? 

C – ojojoj. Många. Det värsta är att jag… det där verkligen är en fråga för Ebba för att 

tidigare om du hade frågat det gamla varumärket. Då hade jag sagt loxitan (stavning?) det 

är ett franskt märke som även har en egen butik på Kungsgatan här i Stockholm. Har 

väldigt mycket samma story som vi. Började i södra Frankrike och har liksom väldigt 

genomtänkt plan. Jag tycker att de är skitduktiga. De är ju en ganska bred produkt. De 

finns idag taxfree, de finns på hotell. Sen har vi en hel radda med andra produkter som 

var konkurrenter. Idag är det helt andra produkter som jag egentligen inte kan. Aesop är 

en. Jag tror att det är ett australiensiskt märke. Det fastnade när Ebba nämnde det.  Sen 

finns det ju en hel radda med andra produkter. Det är ju både att de här produkterna är 

skönhetsprodukter men de är också exklusiva presentprodukter och därför står de ofta i 

Lifestyle. Då är det både skönhet men det är också presenter. Lite exklusivare.  

D – varför är de här era konkurrenter? 

c- det är väl att de riktar sig till samma målgrupp 

D – också ekolyx? 

C – nej det är ingen annan som claimar just den termen.  

D – men just eko eller lyx? 

C – ja lyx finns det men de har inte dragit ihop det till ekolyx. De har egna termer säkert. 

Återigen termer som inte jag kan.  

D – men det är lyx märken ni ser som konkurrenter? 
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C – ja det är det. Jag skulle beskriva det som att… det kanske finns en liten liten topp en 

två procent lyx märken som latjery (stavning) det är ett schweiziskt varumärke som gör 

krämer som kostar hur mycket som helst och det finns la mere, finns det också. Det är ju 

inte dem. Det är inte Chanel no5 och såna. sen har vi  Byredo till exempel. Det är 

svenskt. Trots att de inte claimar att de är det. Men de är ändå väldigt exklusiva. De har 

ju lyckats otroligt bra. De startade ju samtidigt som oss av den här killen Ben Gorham. 

Som är svensk. Där är det inte riktigt… vi är nästa gäng, men det är två-tre kategorier 

från där vi var tidigare.   

D – det är någonting, ni försöker positionera er i lyxen, men få eko att stå ut där? 

C – ja just det. 

D – då kommer vi in på målgrupp som vi har pratat om lite. Vilka ser ni då som er 

målgrupp? 

C – alltså vi vill ju att alla köper B&B men med kommunikation och annat är riktad mot 

kvinnor skulle jag säga från 25 – 45 någonting sånt. Tidigare hade vi lite högre ålder. Jag 

kan inte säga exakt men kanske från 20 till 40. De allra yngsta, d.v.s. tonåringar, de har 

inte råd att köpa. Det betyder ju inte att de… de har ju snart det. Men det finns en gräns 

nedåt. Medans… det var en av de förändringar som en konsult, som var inne då 2012, 

ville att vi skulle göra om, och om vi skulle göra om, sa att de hade intervjuat. Typiskt 

var kvinnor i 50-års ålder. De var alla väldigt glada i B&B och hade det i handväskan. 

När Ebba hörde det så bara rös åt den tanken. Inte för att det är något fel på kvinnor som 

är 50 men då är man ju. det är ju ingen som vill ha samma grejer som dem. Det gäller att 

komma ner. Men inte för långt ner. Det är en bra fråga till henne. 

 

D – ja. Vilka är era kunder? 

C – ja alltså det är ju huvudsakligen den här målgruppen som man siktar på men sen är 

det ju allt ifrån pappan till den här tjejen som gillar B&B som då är den som faktisk går 

och köper till henne i födelsedagspresent, till min mamma 86 som gillar ljusdoften. Så det 

är ju väldigt brett som är våra kunder. Men återigen, det är säkert 80-20. Alltså 80% är ju 

naturligtvis, de är ju de vi siktar kommunikationen mot. Sen har vi en stor utmaning, 

produkt som vi ska släppa kommer vara helt nytt. Då går man in på det som heter face. 

Det som vi har nu är Bath and Body. Nu går vi in på face det betyder att vi kommer 
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göra… då är det uteslutande kvinnor och då är det liksom krämer, nattkräm och dagkräm 

och vad det nu kommer att heta om jag känner mig lite stram på morgonen då tar jag lite 

B&B Body lotion och sätter i ansiktet men det är ju inget en medveten tjej gör. Hon tar ju 

inte Body lotion i ansiktet. De tycker jag är en Alien som gör det över huvudlaget. Så 

man har ju naturligtvis en ansiktskräm som är gjord för att ha i ansiktet. Det är inte en 

Body lotion. Men då är det helt andra baser det är helt andra förpackningar. Det är en helt 

annan värld som säls i andra hyllor men det anses vara bra för ett varumärke som vårt om 

vi går ut och säger att vi även säljer produkten ”face”.  

D – och det kommer vara inom samma genrer som White Forest och dark rain? 

C – nej de säljer man inte på doft. 

D – jaha de är neutrala? 

C – nej de doftar men man säljer de inte på doft. Så om du köper Clarence ansiktskräm, 

det är viktigt att den har en bra doft men du claimar inte doften utan du claimar att den tar 

bort rynkor eller att den är si eller så. Det är face så att säga. Det doftar väldigt svagt osv. 

det är en helt annan typ av kommunikation. Som jag har förstått. Det kanske kan tyckas 

att jag som styrelseordförande borde ha koll på mycket mer men det har jag inte, så är det 

med den saken. Det finns andra i styrelsen och vår ledning som kan de här sakerna men 

nu frågar ni mig så ni får ha de i baktanke att jag inte ska framställas som någon guru 

som kan allt det här. Jag kan det här med att strukturera och bygga företag och se till att 

de är kapitaliserade och att det är ordning och reda och allt sånt där. Sen får andra kunna 

marknaden och sånt. 

D – ja men det är bra så vi kan få en bredd på arbetet. Vilka problem tycker du att era 

varor löser? 

C – ja alltså… det beror ju på om vi snackar om ljus eller fuktighetskräm. Det uppenbara 

är att man är ren och doftar gott. Men det mer subtila är att våra kunder genom att 

använda våra produkter stärker deras självkänsla och image och att de mår bra. Om det är 

att lösa ett problem, men det är i alla fall den funktionen som jag tror de har. 

D – vilka är inte era kunder? Och varför är de inte det? 

C – männen är ju inte våra huvudkunder även om jag tror att många män använder våra 

produkter. Men vi kommunicerar inte till mot dem. Man brukar säga att utav totala  

skönhetsmarknaden så är knappt 10% män. Ska man göra något nytt och sånt där ska man 
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ju fokusera på de där 90% kanske. Men männen ökar ju sitt intresse för den här 

produkten och det ser vi ju också på bio term och några andra märken som har tagit fram 

face produkter uteslutande för män. Det kommer ju. Idag är inte män vår målgrupp och 

inte heller yngre tjejer för att det är för dyrt för dem. De går ju på HM och kicks och 

köper grejer som är billigare.  

 

D – vilka medievanor skulle du säga att eran målgrupp har? 

C – det har jag ingen aning om. Ja de läser ju bloggar om det är det dy syftade på. De 

följer ju internet. Det är inte magasinen så mycket. Och igen då, om någon skriver om oss 

då så är det ju i Elle eller Plaza eller de här lite mer ”glossy” magazines. Det är inte i de 

här tidningarna för femtonåringar 

D – Frida? 

C – ja Frida, där har vi inte testat B&B? 

 

D – då går vi in lite på rebrandingen. Du har svarat ganska mycket från de tidigare 

frågorna men varför genomförde ni er rebranding? 

C – för att vi var tvungna att göra något som jag sa. Antingen lägga ner eller fanns det 

något av värde som kunde lanseras om. Så det var för att överleva. 

D – ja precis. Planeringen av rebrandingen, hur såg den ut? 

C – det var så att. på initiativ utav några av ägarna, bland annat familjen Brummer,  tog 

man in en konsult som hette Lowe Black. Lowe Blindfors heter en firma men den här är 

en liten strategisk byrå kopplad kopplad Low. Så därifrån kom två konsulter och skulle 

göra en genomgång av  hela bolaget och varumärket framförallt, för att se. Vad var 

frågan nu igen? 

D – hur planeringen såg ut 

C – ja det var det som ledde till att man trodde på det. För att göra det krävdes det vissa 

saker.  

D – hur var Ebbas roll? Kom hon in innan… 

C – nej. Ett av de viktigaste råden från konsulterna till oss var att byta ledning. Så vår 

tidigare Vd hade inte förutsättningarna för att göra det här.  
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D – så konsulterna sa: ”det här måste ni ändra” sen kom Ebba in och säger: det ”här 

måste ni ändra”? 

C – mm men du hoppar över ett steg. Konsulterna sa att vi måste byta VD. Då måste vi 

hitta en vd med vissa kvalifikationer vilket vi gick ut och sökte och sen hittade vi det. Sen 

fick hon  titta på vad konsulterna hade gjort och göra fler ändringar. Så såg det ut.  

D – det är dem som har varit de bärande beslutsfattarna? Konsulterna och Ebba? 

C – nej. Styrelsen och Ebba har varit beslutsfattare men inputen kom ursprungligen från 

konsulterna men som jag sa. Den planen som konsulterna kom fram med. Är inte den 

planen som ebba kör efter. Hon tittade på den, gjorde sin egen bedömning av läget och 

tog fram sin egen plan. Baserad på konsulterna och hur det såg ut, samt utifrån hennes 

egna erfarenheter. Och det skiljde sig en del från vad konsulterna hade sagt. 

D – och Ebbas plan diskuterades inom styrelsen? 

C – ja precis 

D – känner ni att ni har lärt er någonting av nylanseringen? 

C – ja naturligtvis, hur mycket som helst. 

D – någonting speciellt? 

C – ja det är väl liksom allt från hur en produkt ska tas fram, hur den ska lanseras, vad 

man ska tänka på. I vår historia så kan man ju skratta åt ganska mycket som vi gjorde fel 

mycket beror på att grundarna. Vi var ju fyra stycken. Ingen av oss hade ju hällt på med 

det här egentligen. Pierre hade ju naturligtvis en insyn i branschen. Hans erfarenhet de 

senaste 20 åren är ju på den amerikanska marknaden som skiljer sig enormt från vår. 

Innan han var i USA i 20 år var han i Paris i 18. Så han har ju aldrig varit i Sverige. Vi 

har lärt oss jättemycket. 

 

D – då går vi till framtiden. Vad ser du som B&Bs mål? Hur ser du på framtiden? 

C – målet är att skapa ett världsvarumärke inom ekoluxury på de här värdena som vi 

försökte beskriva nyss och att komma in på ett antal stora marknader med det så att det 

blir ett attraktivt märke. Sen är det ju så att när ett varumärke väl har satt sig, då öppnas 

det upp för nya möjligheter för du vet ju också att när Gant har lyckats med sina kläder då 

börjar de göra glasögon och när det går bra för glasögon då kan de börja göra parfym. 

Man gör accessoarer och man gör annat. Men man måste ju sätta varumärket först. Det är 
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det vi är i ett väldigt tidigt skede och håller på att göra. Att bygga ett mycket starkt och 

hållbart varumärke för, till att börja med, skönhetsprodukter. Sen får vi se 

D – och de kortsiktiga målen? 

C – det är att visa svarta siffror.  

D – ja ok. 

C – jag menar att bryta det här. För det måste vi göra. En sån här rebranding kostar för 

det första mycket och det är lite svart eller vitt. Antingen så går det inte och då är det 

ingen idé att lansera ytterligare produkt eller så lossnar det. Vi är på god väg. Under 

2015, om ett år ungefär så vet vi ganska bra att det här har funkat. Det är på god väg att 

funka. Men vi kan inte säga att det har funkat. Men det är om ett år ungefär, då borde vi 

veta. Tycker jag.  

 

D – ok. Vad har ni för marknadsföringsstrategier nu för att nå era mål? 

C – nej det är att försätta på den inslagna vägen som jag sa. Inte jobba på en massa 

marknader. Vi får förfrågningar hela tiden av olika aktörer internationellt som har läst om 

oss. De tackar vi konsekvent nej till. Jämfört med tidigare då vi tackade ja. När Ebba kom 

in sålde vi på pappret i alla fall i ett tjugotal länder. Nu är strategin att bestämma sig för 

en marknad. Som England nu är. Och då är det den man jobbar systematiskt i får igång 

projekt och sen kommer man in i nästa marknad och nästa liksom. Under hela 2015 finns 

det inga andra planer än England. Sen bygger man volym därifrån. Vi måste fortfarande 

bygga volym i Sverige men vi måste också få upp volym utomlands och då har vi valt 

England.  

D – och det gör ni genom bloggar och samma marknad? 

C – vi jobbar med en PR byrå i England och då har vi jobbat med en PR byrå i ett år nu 

och nu har Ebba valt av flera olika anledningar att avsluta samarbetet. Så vi håller på att 

träffa en ny PR byrå. Sen måste man ha någon förlängd arm på plats det går inte att sitta 

här i Stockholm och ha koll på allt. Då är huvudspåret nu att hitta en agent som ofta 

representerar flera varumärken och som har bra kontakter mot kunderna så man får haka 

på. Då gäller det att hitta rätt. Och det har Ebba nu gjort och träffat ett antal i den 

processen.  

D – ni kommer att jobba på samma sätt och försöka nå opinionsledare och så förs det ut? 
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 C – i kombination med att man försöker identifiera och sälja in produkterna på kanske en 

eller vå viktiga kanaler. Det kan vara selffriges (stavning)  i england. 58. Eller att man 

säljer det i new york på barneys. Du hittrar i paris om du kommer in på colette. Man 

måste hitta dem, och hitta dem gör man. Sen måste man komma in på dem. När man går 

ut på att sälja själv eller via den hrär distributören att då kunna  säga ja men vi finns ju  

här. det är den strategin. 59.  

 

D – vad skulle du säga är konsumenterna uppfattning av B&B? 

C – nej men idag får vi väldigt mycket uppskattande mail och facebook-inlägg, från våra 

följare. Jag kan inte citera dem men som uttrycker sig väldigt positivt för varumärket och 

som har förstått vad varumärket är och som identifierar sig med varumärket och tycker 

om  våra produkter. Vi hade bra kvalitet på våra produkter tidigare men den har ju blivit 

ännu bättre idag. Det är ju mer spännande produkter. Ta bara det här exemplet som jag 

personligen tyckte var lite småknäppt. Att ta fram en olja då. Det var ju kroppsoljan. Och 

då när vi ksulle gör med never spring då blir det ju kroppsolja. Nu gjorde vi även en med 

guldinnehåll. Den har du sett. Den blev ju en jättehit. Då blev den inte särskilt billig. Den 

kostar ju 400 spänn. Den har blivit enormt uppmärksammad i bloggar och andra medier. 

Så att ja… 

 

D – är det något du vill tillägga? 

C – man kan ju undra då vad en sån här rebranding är. Det är fantastiskt att få vara med 

om det på sätt och vis. Hellre hade det ju varit att det gick bra från första början. Men i ett 

normalt fall hade inte det här bolaget överlevt 2012. Utan det hade lagts ner eller gått i 

konkurs. Då hänger det naturligtvis ihop med vår egna struktur och att det finns någon 

som tror på det. Men det har ju lagts ner mycket pengar i bolaget. Då kan man påminna 

sig till… om man tänker tillbaks i svensk svensk industrihistoria, så finns det ju ett antal 

bolag som har gjort det. Till exempel då tetra pak som är en stor internationell 

världssucce. De var ju så nära tre gånger att gå i konkurs om man tittar på historien. De 

räddaes på mållinjen utav någon. Och det kan man gå tillbaka till många bolag som är så 

idag som har blivit starka varumärken och internationella koncerner. Det är inte ovanligt 

att man har en bumpy ride. De första fem tio femton åren, inann man blir något. Ibland 
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får vi kommentarer ”har ni blivit helt vansinniga att hålla på såhär”, men det tycker inte 

jag, utan vi har gett oss fan på att lyckas med det här helt enkelt. Vi får hoppas att vi har 

valt rätt nu. För vi får inte en tredje chans. 

D – tack så jättemycket, tack för att du tog dig tid. 

C – lycka till, jag skickar ett litet mail till Ebba och säger att jag träffade er. 

 

Bilaga 2 

Transkribering Anna B&B 

 

D: Så då tackar för att du tar dig tid. 

R:  Ja visst. 

D: Då börjar vi med några inledningsfrågor. Vad är din position på Björk and Berries? 

R: Jag jobbar som butikschef på butiken i Valbo. Så jag är ansvariga för den här delen här 

uppe.  

D: Och hur länge har du jobbat på B&B? 

R: Fem och ett halvt år. 

D: Okej, och det du jobbade med innan var det inom samma marknad eller? 

R: Ja, jag jobbade på skönhetsavdelningen på Åhlens city i Stockholm. 

 

D: Okej, till B&B marknadsplan. Vad tycker du B&B står för idag? 

R: Jag tycker att vi står för svenskt, att vi är svenskt. Naturligt och ekologiskt skulle jag 

säga. 

D: Okej, och vad är B&B vision? 

R: Gud vad är vår vision? 

D: Ja 

R: Hehe, jadu…gud va svårt. Nämen visionen är väl att vi ska nå ut med våra fina 

produkter till så många som möjligt skulle jag vilja säga. Att vi kommer ut till en bredare 

marknad. Och även att vi satsar på utomlands också då.  

D: Och affärsidé? 
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R: Ja, vår affärsidé hehe. Ja det får du kanske kolla med Jessica hon har bättre koll på det. 

D: Okej, men vad skulle du säga, hur ska ni nå era mål? 

R: Ja jag jobbar ju här i butiken, så jag har ju mina mål här. Sen är det ju andra mål med 

själva företaget. Jag kan väll säga här då att det är väll mina mål här att öka omsättningen 

så mycket som möjligt och sälja då och ordna events och sånt som jag gör här då. 

D: Och vad är syftet med B&B? Vad tjänar dom för syfte, företaget? 

R: Jaha vad är det för syfte med B&B? 

D: Mmm 

R: Att vi ska göra jättebra skönhetsprodukter till den naturligakvinnan.  

D: Och har ni några kärnvärden? 

R: Nä men kärnvärden är väll det att det är ekologiskt, att det är naturligt och att vi tar 

vara på den svenska skogen, skulle jag tro nu. 

 

D: Och då kommer samma frågor innan nylanseringen om du såg någon skillnad på 

visionen, affärsidén…? 

R: Ja det har ju ändrats lite gran. Det har det väll gjort, men skillanden… 

D: Vad hade ni för vision innan nylanseringen? 

R: Ja… Nej vi har väll ungefär samma visioner, vi vill nå ut till så många kvinnor som 

möjligt med bra produkter.  Det nya som är väll nu är väll att vi fokuserar mer på, 

förutom talade vi mer om naturliga dofter, men vi fokuserar mer nu på ett bra och 

miljövänligt innehåll i produkterna och att det är ekologiskt. Och vad vi har för, ja vad 

själva liksom produkten gör för kroppen, inte bara pratar om dofter utan liksom vad som 

är bra för, vi har olika ingredienser i det olika nya serierna. Så det är väll mer det som är 

annorlunda nu då. Vi fokuserar inte så mycket på dofter, utan vad produkten gör för oss 

och för kroppen liksom.  

D: Men ni anser er ekologiska även innan? 

R: Eeh, ja vi gick ju mer och mer mot ekologiskt och naturligt. Men det är väll ännu mer 

nu och vi försöker ha så få ingredienser i produkterna. 

 

D: Och vad är B&B marknadsföringsstrategi? 
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R: Ja det vet jag inte riktigt, det har Jessica mest koll på. Jag sköter ju min 

marknadsföring här uppe men inte för själva bolaget det är hon som är marknadschef 

som. 

 

D: Då går vi vidare, vilka produkter har företaget? 

R: Ja vi har ju kroppsvård, schampo, balsam, kroppsolja, parfymer, lotion, shower, tvålar 

ja. 

D: Och vad är det som utmärker era produkter? 

R: Nejmen det är väll det här med att vi tar produkterna från den svenska skogen och att 

det är naturligt och ekologiskt. Vi återkommer ju till det hela tid, att det är det som vi 

pushar på och är viktigt då.  

D: Och innan nylanseringen? 

R: Jamen då pratade vi mer om det här med naturliga dofter, men även också att vi 

började prata om ekologiskt ganska mycket, att det var det och ja. Fast nu ännu mer då. 

D: Det är liksom en evolutionär nylansering så det har gått från mer dofter till ekologiskt 

och helt ekologiskt nu. 

R: Ja helt ekologisk och naturligt innehåll då. Och så just det var produkterna har för 

påverkan på kroppen när man använder det. 

D: Vilka känslor ska produkterna skapa? 

R: Åh jag tror det, det där har ju Ebba gjort, skrivit jättebra. Eh det ska ju skapa det här 

lite ekolyx, de och även att man tänker på det här att man kan använda produkterna dom 

olika årstiderna som vi har nu då, vår och höst och vinter då. Och just det här då mörka 

svenska vemodet ska också vara med i det här nya då tänket.  

 

D: Du sa att Ebba har skrivit jättebra om det här, vart har hon skrivit det? 

R: Ja det finns på webben, websidan så står det där.  

D: På om oss då eller? 

R: Ja om Björk & Berries då så man går in på webbshop då, så har hon citerat jättefint 

vad det är. Men kommer säkert Jessica ta upp mer. 

 

D: Vilka drömmar kan produkterna infria? 
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R: Åh välbehag! Att man får dofta gott och få ha den här härliga känslan och det här lite 

lyxiga tycker jag. 

D: Och hur presenterar och tydliggör ni era egenskaper i produkterna? 

R: Ja nu när vi har gjort om hela konceptet så är det ny design och det här med 

marknadsföreningen det sköter ju Jessica då. Men det är mycket bloggar och sånt där som 

vi kör på då, men ja. 

D: Och varför är era produkter ekologiska? 

R: Ja varför, för att… 

D: Vad är det som gör dom ekologiska? 

R: Ja det är väll råvarorna antar jag. Alltså vi…vi har ju liksom alltid haft det här 

naturliga, ända sen Björk & Berries starta. Och sen att det blir mer och mer att vi går mot 

ekologiskt och naturligt där är väll att man följer marknaden också och efterfrågan, att 

kunden vill ju veta vad det är i produkterna och vill ja. Man blir ju mer medveten själv, 

både om miljön och det vill ju vi också, vi vill ju också främja miljön och veta att man 

har bra produkter och smörjer in sig med bra produkter och att det inte är gifter och ja 

massa konstigheter. 

 

D: Vad är det ni menar med ekologiskt? 

R: Ja det är väll då en fråga för Emma då i sådana fall som är mer produktansvarig. Men 

det är väl att indredienserna ska vara så mycket som möjligt ekologiskt och naturligt. Det 

är väll handplockat och sånt då och eko certifiering och allt möjligt sånt där, men ja. 

D: Och på vilket sätt betonar ni att ni är ekologiska? 

R: Eeh, vadå vad menar du med betonar? 

D: Ja alltså på vilket sätt visar ni på era produkter att ni är ekologiska? 

R: Det är nog i innehållsförteckningen och så pratar vi mycket om det, att det är det. 

Kunderna är ju mer och mer medveten och dom frågar ju ganska mycket frågor också, 

vad det är för innehåll och sånt så att ja.  

 

D: Och du säger ecoluxury, på vilket sätt är era produkter lyxiga? 

R: Ja det skapar ju en skön känsla tycker jag, och just att det är väldigt bra innehåll i 

produkterna också. Och fantastiska dofter är det ju, det är väll det. Och att det är det här 
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svenska, det tycker jag också är liksom, är speciellt sådär om man är ute i Europa, många 

som efterfrågar efter svenska produkter. 

D: Och hur betonar ni att ni är lyxiga i era produkter? 

R: Hur vi betonar? 

D: Ja, visuellt eller är det innehållet som gör det? 

R: Jamen det är väll lite både och. Det är ju ganska stilrent och enkelt så där och sen 

också innehållet, självklart är ju det jätteviktigt. Att det ska vara det här, bra innehåll i 

produkterna. 

D: Och vad är ekolyx? 

R: Ja det kan väll vara så mycket de egentligen. För mig är det väll att man har en eeh, ja 

vad är ekolyx. Vad är det för dig tänkte jag säga, haha. För mig är det att jag vet att det är 

bra innehåll, att jag får en skön känsla när jag smörjer in mig och att det doftar gott. Att 

det liksom är en härlig produkt så där. Ja, jättesvårt hehe. Man tänker liksom inte på det 

så. 

 

D: Vilka ser ni som era konkurrenter? 

R: Ja, det får du nog också fråga Jessica om. 

D: Okej, du kan inte säga några märken som är era konkurrenter? 

R: Nejmen, jag vet inte…nä det får du prata med Jessica om. 

 

D: Och vilken är eran målgrupp? 

R: Målgruppen är väll den naturliga kvinnan skulle jag tro, kanske från 25 och uppåt. 

Som är medveten och vill ha det här lite extra lyxiga och hon. Vi har ju precis pratat om 

det här nu, att hon är medveten om vad hon har på sig och vad hon äter och att det är bra 

innehåll rätt igenom så där, ekologiskt och naturligt.  

 

D: Och har eran målgrupp förändrats efter nylanseringen?  

R: Ja det har det väll gjort lite grann.  

D: Vad var eran målgrupp innan? 

R: Det var väll också kvinna 25 och uppåt. Det är väll mer nu när vi pratar om innehåll i 

produkterna då blir det också, då har vi riktat in oss på en annan målgrupp också. Med 
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det här naturligt också och att man är en medveten person, hur man ser ut och sköter om 

sig och sådär. 

D: Och vilka är era kunder?  

R: Här hos mig i butiken kan väll jag svara för då. Det är väll blandat, men det är ju mest 

kvinnor som kommer hit, mycket konferensgäster, men även lokala, vad säger man, 

lokalbefolkningen i Sandviken och Gävle. Och det är väll den målgruppen 30 och uppåt 

skulle jag säga som mest kommer hit då.  

D: Män och kvinnor eller? 

R: Ja det är ju blandat, fast mest kvinnor men män hittar ju också hit. Män blir ju mer och 

mer intresserade av skönhetsprodukter och. 

D: Och vem tror du skulle ha ett behov av era produkter? 

R: Ja det är väll alla men ja jag vet inte det är väll dom som är lite mer skönhets 

intresserad som köper våra produkter skulle jag tro. 

 

D: Och vilka problem löser era produkter? 

R: Ja man får ju skön och fin och mjuk hud. Det är väll det problemet och sen att man får 

känna den här sköna och välbefinnande känslan på kroppen, och dofterna också har ju 

också stor betydelse.  

 

D: Och vilka löften ger ni till eran målgrupp? 

R: Vadå löften? 

D: Vad säger ni om era produkter? 

R: Ja vad säger vi om våra produkter. Vi säger att det är sköna och bra produkter. Sen är 

väll det också individuellt vad man tycker som kund, vissa tycker att en produkt är 

jättejättebra och en annan tycker inte alls att den är bra. Men löften vet jag inte, vi kan 

väll liksom, ja men att man slipper torr hud. 

 

D: Och vilka är inte era kunder? 

R: Män. Män är väll den majoriteten som inte handlar, fast det blir ju mer och mer män 

som handlar också. Om det kommer och handlar så köper de till sina fruar och nu kan 

dom köpa till sig själv också. Så där är väll liksom mannen tror jag.  
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D: Och varför är det de? 

R: Ja för vi har ju haft, förut har vi haft linjer som bara riktar sig till kvinnor eller 

skönhetsprodukter mot kvinnor. Nu i och med den här nylanseringen så har vi blivit mer 

och mer unisex och då märker vi också att killarna, killarna blir ju också mer och mer 

medveten om och ta hand om sig själv också så. Men det är det yngre grabbarna, jag tror 

inte man 60 plus är väll ganska svårt och få hit och handla någonting till sig själv. 

 

D: Vilka mediavanor tror du er målgrupp har? 

R: Ja men dom shoppar ju på vår webbshop. Dom är ju mycket ute på sociala medier 

skulle jag tro och hänger med modebloggar och sånt där, det skulle jag tro.  

 

 

D: Då går vi in lite mer på eran rebranding. Varför genomförde ni eran nylansering?  

R: Jadu, det får du nog fråga Ebba om, varför vi genomförde det, jag tror hon kände att 

hon ville ha någonting nytt, ja förändra. Men varför det vet jag inte. 

 

D: Då vet du inte om man ville helt bort från det gamla eller om man ville ha kvar nått? 

R: Nä det får du nog kolla med Ebba också. Jag tror hon ville fräscha upp varumärket lite 

grann. Sen så kommer ju det här äldre produkterna fasas ut och försvinna och att vi bara 

kommer köra det nya så, men mer sådär tankar kring varför hon har gjort det, det kan jag 

inte svara på tyvärr. 

 

D: Okej, hur såg planeringen av nylanseringen ut? 

R:Ja, då var ju jag. Alltså hela den här nylanseringen skedde ju när jag var hemma och 

var mammaledig. Så jag var liksom inte riktigt med på det, på hela det tåget då. 

 

D: Okej, jag förstår. Hur gick ni tillväga när ni tillkände gjorde nylanseringen?  

R: Aa det vet jag inte heller. Det är nog Jessica som får, hon var ju med då så hon får nog 

svara på det. 

D: Och vilka var delaktiga i beslutet? 
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R: Det måste ju nog ha varit styrelsen, skulle jag tro. Kan jag tänka mig, men Ebba hade 

väll en jättebra idé och det har ju verkligen lyckats så jag tror hon har nog pratat med 

styrelsen om det, det måste hon ha gjort.  

 

D: Men konsumenter och andra anställda har inte varit delaktiga? 

R: Jo det tror jag också. Men som sagt jag var ju hemma och var mammaledig då så jag 

var ju lite off på det där, så. Men det tror jag nog att hon har pratat med personalen, att 

hon ville, hon bollar ju alltid åsikterna med oss så där också. 

D: Då kanske nästa fråga också kan vara svår. Känner du att du har lärt dig nått under 

denna nylansering?  

R: Ja nä det kan jag inte heller svara på, för jag var ju inte med. Jag kom ju in när alltid 

börja gå bra och det gick bra och vi hade härliga produkter. 

 

D: Och lite om framtiden, vad är Björk & Berries mål? Vart vill Björk & Berries? 

R: Vart vill Björk & Berries, våra mål är väll att vi ska finnas på fler butiker, lite lyxiga 

butiker. Och så småningom att vi kan ha en sån här shop in shop på NK och Åhlens, 

alltså en egen monter med egen personal. Och så sen att vi ska expandera utomlands 

skulle jag tro också. 

 

D: Okej, och vilken marknadsföringsstrategin för att nå era mål? 

R: Det har Jessica koll på. Jag är inte så inblandad i det, jag sköter ju mitt här uppe i 

butiken så hon är ju marknadsansvarig så det vet säkert hon bättre än jag.  

 

D: Vad har ni för tidplan på era mål då om man säger så, att få en shop on shop på NK? 

R: Det vet jag faktiskt inte heller vad planen är. Carina har ju dom som, eller Carina och 

Jessica har ju NK som kunder så det törs jag inte svara på vilken tidsplan det är, men det 

är väll inom kort kan jag tänka mig. 

 

D: Ja, inom tre år? 

R: Ja det skulle jag tänka mig, absolut. 
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D: Och långsiktigt är det internationellt? 

R: Internationellt är väll lite på gång nu, vi har väll lite kontakter och sånt där, men sen 

vet jag inte hur lång tid dom har sagt att det ska, eller under hur lång tid det ska ske då. 

Först att vi är etablerade och har en bra marknad i Sverige då, skulle jag tro, det är målet 

ett.  

 

D: Finns det nå konkreta mål då eller är det bara en känsla att man är etablerad? 

R: Jag tror nog att det finns nog både mål och en känsla att vi är inne bland de större 

märkena och att folk känner till oss och så där.  

 

D: Och vad tror du att konsumenterna uppfattning är av Björk & Berries? 

R: Man får ju bara höra, alltså jag kan ju bara säga i erfarenhet utav mina kunder här 

uppe i butiken och då får man ju bara höra positivt. Dom tycker att det är roligt att vi 

ligger här och att vi är kvar och att vi kämpar på, och så framför allt att vi har bra 

produkter att dom tycker att dom är sköna och bra. Då gillar ju det, i alla fall dom som är 

här och handlar gillar ju våra produkter, hehe. Men sen är det många som inte känner till 

oss också, även folk här i regionen, men det är väll inte vad man har för intressen och vad 

man skulle tro är intresserad av eller har koll på och så där. 

 

D: Och utanför butiken, får du någon uppfattning om vad konsumenterna tycker där? 

R: Det tror jag nog likadant, skulle jag tro. Att man tycker att det är bra produkter och att 

det är kul att det är. Och mina kompisar som bor i Stockholm och så där tycker att det är 

kul att vi syns mer nu och vi är i sociala medier och ja att det har blivit ett fint varumärke 

med fin design och bra produkter och så där. Inte fått hört nått negativt alls och så. 

 

D: En avslutningsfråga, är det något du vill tillägga? 

R: Nej, det var ganska svårt så här, man tänker ju inte på sådana här frågor annars. 

 

D: Jamen då får jag tacka för din tid. 

R: Ja tack.  
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Bilaga 3 

Transkribering av intervju med Jessica marknads och kommunikationsansvarig på Björk 

& Berries. 

 

D: Hej, tack för att du tar dig tid och ses igen. 

R: Ja varsågod, det är ingen fara. 

 

D: Vad är din position på Björk & Berries? 

R: Marknads och kommunikationsansvarig.  

D: Och hur länge har du jobbat på Björk & Berries? 

R: Ett och ett halvt år ungefär. 

D: Och det du arbetade med innan, var det inom samma marknad? 

R: Nej det var det inte. Det var mer pr och med inredningsmöbler och inredning och så. 

D: Så det är inget du har tagit med dig till det här? 

R: Nä inte just skönhetsbranschen. Kommunikation, pr och marknadsföring absolut, men 

inte om själva produkterna så.  

 

D: Då går vi in lite mer på marknadsplan idag, så vad tycker du Björk & Berries står för 

idag? 

R: Björk & Berries står för svenskt ecoluxury. Bra produkter som verkar bra för huden, 

lyxiga produkter som är miljövänliga.  

 

D: Och vad är eran vision? 

R: Vision, våran vision är att sätta den svenska ekologiska skönhetsbranschen, att det får 

ett avstamp på marknaden. För om man säger i dagsläget så finns det inte så många 

företag som gör ekologiska produkter, lyxiga ekologiska produkter. Antingen så är man 

ekologisk eller så är man lyxiga, och vi vill kombinera dom två. Så att sätta en prägel på 

marknaden och nå ut till så många som möjligt och kommunicera att man kan både vara 

ekologiskt och ha det fint i skåpet. 

 



	   76	  

D: Och vad är eran affärsidé för att nå det? 

R: Ääh våran affärsidé, vad menar du? 

D: Alltså hur vill ni nå eran vision? 

R: Alltså det är via mycket pr, kommunikation, vi har många events, vi träffar väldigt 

många människor, journalister, har en personlig kontakt med alla, jobbar väldigt nära 

med alla dela så kan man säga. 

 

D: Och vad skulle du säga är själva syftet med Björk & Berries? Själva syftet med 

företaget. 

R: Att folk ska må bra, ha det härligt. Och njuta av härliga produkter och att dom verkar 

och att man får en bra hud samtidigt.  

 

D: Och har Björk & Berries några kärnvärden? 

R: Inte riktigt så har vi inte tagit fram några. Men jag skulle säga svenskt ecoluxury. 

Ekologiskt och lyxigt, det är väll dom jag skulle säga. 

 

D: Då är frågan innan nylanseringen med där vet du ingenting? 

R: Nä jag skulle säga att det beror ju lite på, jag har ju hört från det andra men ja. 

D: Det är samma frågor, vision, affärsidé, kärnvärden. 

R: Jaha ne, ne ingen aning faktiskt. Jag vet inte om det finns dokumenterat med 

någonting av det sen innan eller på vår server eller. 

D: Nämen Christian hade lite koll, vi intervjuade honom igår så att det. 

R: Jamen han har ju varit med så. 

D: Jamen precis så det var jättebra. 

 

D: Vad är eran marknadsföringsstrategi?  

R: Vår marknadsföringsstrategi är att vi fokuserar enbart på pr. Vi har inga annonser i 

tidningar eller så. Så det är intervjuer främst med Ebba, som handlar om Ebba som 

varumärke eller som person och företaget och produkterna såklart. Och sen så har vi som 

sagt en väldigt nära kontakt med alla journalister och sen ja events och vi är med och 
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sponsrar väldigt mycket på olika events som olika bloggare och ja sådana aktiviteter 

liksom.  

D: Och varför har ni valt just den marknadsföringsstrategin?  

R: Vi ser att pr är så otroligt mycket starkare, än annonser funkar jätte jättebra absolut. 

För det första är det en budget fråga såklart, annonser kostar ju extremt mycket. Men pr 

ser vi, eller ser man på marknaden börjar ta över mer och mer för det att man får en mer 

personligkontakt. En journalist kanske sätter en produkt i en tidning för att hon eller han 

tycker om produkten, inte för att vi har betalat för att den tycker om och då blir de större 

trovärdighet ut mot kunden. Eller om man bloggar om det då blir det mer en 

personligrelation till det. Så att det, vi ser att det har en större påverkan på konsumenter 

och köpbeteendet så. Men det kan ju ändras i framtiden det vet vi ju inte, men just nu så 

är det bara pr som vi fokuserar på. 

 

D: Vad är det som utmärker era produkter? 

R: Det är, först designen, flaskan. Det är en väldigt minimalistisk, i tiden. En väldigt 

skandinaviskt design, stilren. Det utmärker sig på hyllan och innehållet också, det är 

extremt bra innehåll med bra ingredienser. Och vi får höra det också från kunder och 

journalister är det är väldigt bra. Det löddrar väldigt mycket, som man ofta vill att det ska 

göra med tvålar och schampo och sånt, och det är väldigt mjukgörande. Så ingredienserna 

har det lyckats helt klockrent med. Så det är väll en helhet, både förpackning och 

ingredienser. Det är en lite annorlunda design och att den står ut i hyllan. 

 

D: Och vilka känslor hoppas du att era produkter skapar? 

R: Känslor ja, att man känner att, en glad känsla när man har det i sitt badrumsskåp eller 

nattduksbord. Att man känner att det är lite det där lilla lyxiga och man har unna sig 

någonting, så en härlig och välmående känsla. Jamen positiv och glad, man ska bli glad 

och en varm känsla när man tittar och har sina produkter hemma hos sig. 

 

D: Hur presenterar ni era egenskaper i era produkter? 

R: Vi har ju, står på varje förpackning ecoluxury. Så där kommunicerar vi väldigt 

mycket, och sen så har vi på baksidan står det alla ingredienser vi har i förpackningarna. 
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Ja det står både på svenska och engelska. Ja och made in Sweden står det också och det är 

väldigt viktigt för allting är ju gjort i Sverige.  

 

D: Men kommunicerar ni endast med text? Eller hur kommunicerar ni bildligt att det är 

ecoluxury? 

R: Bildligt vad menar du? Menar du ute i butik då? 

D: Ja alltså eran design eller förpackningarna liksom. 

R: Alltså jag förstår inte riktigt vad du menar, om man, hur vi kommunicera med bilder 

på förpackningarna? 

D: Nej, inte med bilder. Utan hur ni kommunicerar med eran visuella design att det är 

ecoluxury? 

R: Ja vi har ju det, det står en text på dom. Det är ju det enad som står att det är, på 

loggan, att det är svenskt ecoluxury. Sen har vi ingen annan bild, jag vet inte riktigt. 

D: Christian sa att era förpackningar är ekologiska och liksom hela konceptet. 

R: Jaha ja du menar så, absolut. Allting från förpackningar till innehållet är ekologisk ocj 

med naturliga ämnen, och allt är tillverkat i Sverige. Till och med att han som gjort hela 

brandingen och varumärkesformen är en, jamen Ramir då från Parasol som är svenskar.  

D: Och det lyxiga också? 

R: Ja det säger sig självt. Nämen det är därför vi har använt, vi jobbar mycket med det här 

guld och grått och vitt och sådana färger som gör, det ger en mer lyxig känsla också. 

D: Precis. Varför skulle du anse att era produkter är ekologiska? 

R: För att dom ingredienserna är ekologiska, ingredienserna är naturliga. 

D: Okej, och hur betonar ni det? 

R: Ja vi har ju vår, vi har ingen sån där ecoluxury certifiering. Men vi har gjort vår egen 

ecoluxury philosophy. Där vi är väldigt transparanta med vad vi stoppar i 

förpackningarna eller flaskorna. Och sådana vanliga eko-cert har oftast gränsen, eller för 

att man ska få vara med måste man han minst 5% ekologiska ingredienser i sina 

förpackningar, vi har alltid minst 10%. Men vi har valt att inte gå med i någon just nu. 

För att, för det första så kostar dom jättemycket pengar, och det är inte så reglerat än, som 

på matmarknaden med eko-cert och tvättmedel och sånt. Reglerna ändras väldigt lätt och 

ofta i enskilda organisationer och man kan välja om man vill gå med i den svenka, 
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franska eller ameriskanska, man får liksom göra vad man vill själv. Och 

läkemedelförbundet har sagt att dom håller på och utformar en gemensam EU ekologiska 

certifiering för skönhetsprodukter som heter Cosmos. Så dom rådde oss att vi skulle vänta 

och gå med någon tills den, har kommit till. För då blir det mycket lättare för alla 

skönhetsföretag, för då kan man gå till en och samma organisation. Och lättare för 

konsumenter också att känna igen, för nu finns det väll x antal olika märken så som olika 

skönhetsbolag använder sig av. 

D: Men den skulle ni kunna tänka er och använda er av? 

R: Ja absolut. Det kommer ju bli som en generell standard, som på ekologiska mat som 

sagt, ja.  

D: Vet du vad den kommer att ha för kvar eller? 

R: Ingen aning faktiskt vad det kommer att vara, det är jättesvårt.  Och jag vet inte riktigt 

när, dom har pratat om det nu i två år kanske, och jag vet inte när, dom har liksom inte 

sagt någon tid när den kommer eller. Men googla på den, det finns säkert jättemycket på 

nätet. 

D: Vad sa du att den hette? 

R: Cosmos. Om ni googlar också på EU eko skönhets, eko-cert eller någonting, eller ring 

läkemedelsförbundet eller läkemedelsverket. 

D: Du pratar även om att, finns det nått ecoluxury stämpel eller certifikat? 

R: Ja, ja det gör det ju. Det finns jättemånga, så satt om du tittar på estelle & thild har 

någon som, kommer inte ihåg vad den hette, organic-cert, org-cert, ja jag kommer inte 

ihåg. Men det finns några som vissa har gått med i, och där då är det generellt 5% att man 

måste ha minst 5% ekologiska ingredienser för att kunna gå med där överhuvudtaget, 

men alla har sina olika regler. Men det finns säkert, om man googlar på det så kommer 

det säkert upp en lista på det vanligaste. Eller gå ut, gå till apoteket vid Östermalmstorg, 

på Nybrogatan, det apoteket har en liten sån här gondol mitt i apoteket med bara 

ekologiska produkter. Så gå och kolla där och gå och kolla på baksidan av alla 

förpackningar, så ser ni om det har nå märke så är det bara och skriva upp dom liksom. 

Så ser ni dom vanligaste, det är väll dom här i Sverige som man behöver känna till, om ni 

vill ha med det i arbetet. 

D: Men då är det bara ekologiskt, inte ecoluxury? 
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R: Nä det är bara ekologiskt. Ecoluxury är faktiskt en term som Ebba kom på när hon 

började här 2012. Så vi ska försöka och varumärkesskydda det, swedish ecoluxury, 

ecoluxury. Men det är bara ekologiskt då. 

D: Och ecoluxury då, vad är det? 

R: Ecoluxury är att det är både ekologiskt och lyxigt. Att man har försökt kombinera dom 

två tillsammans. 

D: Och på vilket sätt är det lyxigt? 

R: Med förpackningarna, främst. Att det ser bra ut, och det är väldigt fina ingredienser. 

Vi är ju väldigt bortskämda med att ha Pier Wulf som är parfymör, som ja gör allting, så 

det är ju väldigt gediget och bra liksom bas i parfymen och så. Men det är väll främst 

förpackningarna skulle jag säga som är lyxiga liksom. 

 

D: Går vidare till era konkurrenter som du har pratat om, vilka är era konkurrenter skulle 

du säga? 

R: Jag skulle säga Estelle & Thild, Patycka? och Jurlique och jag har en 

marknadspositionerings silde som ni kan, som jag kan printa ut till er. Som dom gjorde 

faktiskt innan jag började när det positionerade Björk & Berries. Då ser ni massa olika 

varumärken, var vi ligger i relation till MAS?, aco och dom här lite mer lyxiga, för dom 

har Jurlique och Pattycka är lyxiga men inte så ekologiska, så det beror lite på vem man 

jämför med och så här. Och Estelle & Thild dom är svenska och ekologiska och lite 

lyxiga, alltså det finns inte så många som är rent ecoluxury, så det blir lite att man 

konkurrerar emot olika på olika liksom värden så. Men jag printar ut den innan ni går, om 

ni kan göra någon form av analys. 

D: Och då känns det som att du har svarat på frågan varför är dessa era konkurrenter. 

R: Ja och Byredo tittar vi på också. Dom är ju väldigt stor, och där är det också hela 

arbetet dom gjorde med Ben Goran, det är helt fantastiskt och det är enbart via pr och så. 

Det är ju att man bygger ett varumärke och sen bygger produkter.  

D: Men tänker ni när ni positionerar er vilka ni står nära i butiker som Ålens och så? 

R: Ja absolut, vissa butiker är det ju, hör vi liksom till en hel grupp, som Body 

kroppsvård eller hudvård eller så och då finns det x antal varumärken på den liksom 

hyllan, eller väggen och då får man försöka influera butikerna att man står mer bland det 
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som vi associeras till. För att det är ju varken bra för butiken eller bra för oss om vi står 

bredvid Nivea till exempel, för den kunden som köper Nivea, kanske inte skulle köpa 

våra produkter. Då stjälper det bara mer än att det hjälper.  

D: Och då informerar ni bara butiken om det eller? 

R: Ja vi har jättemånga, det är möte efter möte efter möte med inköpare, butikspersonal, 

butikschefer. Det är inte bara att komma och säga att vi vill står där och så. Så det är ett 

samarbete som vi har. Så kan man stå på en plats så kan man göra en utvärdering efter ett 

halvt år ett år, hur funkar det, funkar det bättre och sånt. Sådana stor varuhus som NK och 

Åhléns och så, dom får ju in så många nya varumärken hela tiden också, och tar ut några 

och dom omorganiserad ju på golvet och så. Så att det, ja, men det är en utmaning.  

D: Men när det kommer en konsument till Åhlens eller NK och så, vet dom när dom ska 

rekommendera Björk & Berries? Vet dom som jobbar där. 

R: Ja dom har ganska bra känsla för det, dom är ju experter på att känna av vad det är för 

typ av människa som kommer in. Och kan ställa vissa ledande frågor och kan få reda på 

om man, vissa kommer in och säger bara jag vill ha nått svenskt. Väldigt många 

utlänningar kommer in, speciellt på NK har jag hört och säger Swedish, dom vill bara ha 

något svenskt. Och då riktar dom till oss, för det är inte någon som har att det står 

Swedish ecoluxury, det är extremt starkt med utlänningar att det står just Swedish.  

D: Det är står väldigt litet för att vara så. 

R: Ja,  

D: Det räcker? 

R: Ja det räcker och det är svårt att få plats med allting, så det är inte det primära liksom. 

Men butikspersonalen har väldigt bra koll och där gäller det att vi har utbildningar med 

butikspersonalen regelbundet och utbildar dom med vad våra kärnvärden är och vad dom 

kan locka med så att säga, men dom är ju duktiga på det.  

D: Så om en konsument säger att det vill ha något svenskt då är det erat märke? 

R: Oftast faktiskt. I och med att det är så starkt att det står på dom också. Och att vi 

kommunicerar ut så starkt att allting är gjort i Sverige. Made in Sweden är verkligen en 

stark köpfaktor om man så säger, lokalt liksom. 

D: Som är unikt? 
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R: Ja det är unikt faktiskt, för det att många har inte allting att det kommer från Sverige. 

Och det är många som vill ha det här närodlat om man säger, och man vill värna och sina 

saker som ligger nära. 

 

D: Eran målgrupp, vad skulle du säga att eran målgrupp är? 

R: Våran målgrupp är kvinnor och män, för att det är unisex produkter. Jag har faktiskt en 

väldigt bra silde om det här också, som vi har utformat, en typ av person som vi kallar för 

naturalistan. Och naturalistan ser man en trend som kommer mer och mer nu och jag och 

Ebba var i London nu föra veckan eller förföra veckan och där ser man att det är 

verkligen i tiden och alla pratar ju om just det här ordet naturalistan. Och det är ungefär 

som om ni har hört om fashionistan, att man är väldigt modemedveten och liksom så. Nu 

går det här in på skönhets i skönhetsbranschen, som en naturalista så räknar man inte 

kalorierna när man äter man räknar näringsämnen, med allt det här med gröna drinkar 

och så, ni vet allting det här som är så hett nu och så. Och hon eller han då vill ha lyxiga 

produkter, men ändå värna om miljön. Men jag har också där vi har mer detaljerat, på en 

silde också. Människan som tycker om att vara i storstäder men ändå tycker om att vara i 

skogen på helgerna, mellan kanske 30 och 55 nått sånt. 

 

D: Och vilka är era kunder? 

R: Vi ser ju att det är mer och mer sådana, eller kunder som köper? 

D: Ja precis. 

R: Konsumenter, det är ju sådana faktiskt. Och fler och fler män ser vi, speciellt på 

webben ser jag att fördelningen är ganska jämn faktiskt med både män och kvinnor som 

köper, vilket är jättekul. Men mellan 30 och 50 skulle jag säga, och medvetna kunder, 

som vet när det öppnar nya saker inne i städer, när nya caféer kommer till, nya gallerier 

alltså dom är med så, reser väldigt mycket, ja medvetna så. 

D: Räcker det som målgrupp, alltså jag menar är inte det väldigt smalt? 

R: Nä det är jättestort och det blir bara mer och mer. Och i och med att vi riktar oss till 

både män och kvinnor, förut var det ju bara kvinnor. Och nu det har ju förpackningarna 

hjälpt till med också, det är ju väldigt mer unisex än om man använder färger som rosa 

och babyblått och sånt. Men den kundgruppen ser vi ju växer jättemycket, så att mmm. 
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Där är det ju också om man pratar om priset, vi är ju inte så mycket dyrare än vad vi 

priserna vi hade tidigare, men man tror det för att det ser lite lyxigare ut. Så att priset för 

dom här typer av produkter är väldigt bra. Vi ser många dom som gör ljus till exempel, 

sådana här ljus (doftljus), vårat ligger på 350. Vanligtvis kan dom här ligga på, dom som 

vi , voluspa, jag vet inte om ni känner till dom, dom är väldigt stora. Dom ligger på 

mellan fem sju åttahundra. Så att det är väldigt affordableluxury kan man säga.  

D: Men priset då, har ni höjt det på grund av att det ska verka lyxigare bara eller? 

R: Nej, det är ju finare ingredienser i och förpackningen är ju finare om man säger så. 

Kosta, det här är ju guldfoliering som det är på här, vilket liksom, ni bara ler. Så att då 

höjs ju priset såklart, med det. 

 

D: Vilka är inte era kunder och varför då? 

R: Vilka är inte våra kunder, alltså alls. Jag vet inte om man kan säga vilka inte so kan 

köpa. Jag kan faktiskt inte svara på den frågan. 

D: Nä, då är det så. 

 

D: Vilka mediavanor skulle du säga att eran målgrupp har? 

R: Jag skulle säga att det flesta läser väldigt många bloggar. Och bloggar och instagram, 

sociala medier är ju, eller just instagram mer än facebook faktiskt är ju extremt stort just 

nu. Så bloggar och instamgram skulle jag säga att det använder sig mest av faktiskt. 

 

D: Då är det lite frågor om rebrandingen, så vi kan ju se om du. Varför genomförde ni 

rebrandingen?  

R: Jadu, det kan jag faktiskt inte svara på. 

D: Nä, då vet du inte hur planeringen gick till. 

R: Nä inte riktigt.  

D: Och inte vilka som var delaktiga 

R: Jag har ju hört av andra, alltså en anledning att göra mer produkter som ligger i tiden, 

gör mer, vi vill vara ett, också ett innovativt företag. Att vi alltid ska komma med de 

senaste trenderna, att inspirera människor också. Så det är därför vi har gjort såhär 

mycket research om den här naturalistan och se vad är trender generellt sätt om hälsa och 
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skönhet och så. Och det tar vi med oss när vi har utbildningar och lanseringar för olika 

liksom dofter så pratar vi väldigt mycket om det. Och nu vi lanserade den där till exempel 

dark rain så hade vi det på ”ett hem” och då lagade kocken på ”ett hem” mat som var 

inspirerad av alla ingredienser som vi har i där. Så det vi åt var så här ingefärs och 

björkblad inlindad, ja det var jättekonstiga saker men helt fantastiskt. Och då bjöd vi dom 

topp 30 journalister också då för att inspirera och ja, så att jag vet inte om det svarar lite 

på frågan. 

D: Jo lite. 

R: Och det är det jag vet om, i och med att jag inte var med från början. 

D: Men ni valde ändå att behålla namnet. 

R: Mmm jag tror att det är för att det är ett sådant starkt namn i sig. Jag vet att dom, dom 

pratade lite om om dom skulle ta bort ö:t, målet är också att sprida sig ännu mer 

internationellt än vad vi hade gjort innan. Och då kan det vara väldigt starkt, att det är 

utpräglat att det är ett utländskt företag, det är lite exotiskt så. Men mer, jag kan inte säga 

någon mer anledning liksom så. Jag vet bara att dom diskuterade om det skulle ha kvar 

det eller inte och det valde att ha kvar det, för att det är så bra som det är liksom, det 

säger så mycket i det så.  

D: Så tänkte det att det skulle byta till Bjork and Berries då? 

R: Nä ha kvar ö:t. 

D: Du sa att dom tänkte att dom skulle tabort ö:t ett tag. 

R: Nej nej, eller alltså om dom skulle ha. Nej alltså att ö:t är starkt utomlands för att det 

är ett utländskt, ett svenskt. Jag vet inte om det var det som var anledningen till att dom 

sparade det, men jag att diskussionerna gick så, hur kommer det här uppfattas utomlands, 

är det positivt eller negativt. Christian vet säkert det mer så. 

 

D: Marknadsplan för framtiden, vad är Björk & Berries mål, kortsiktiga och långsiktiga? 

R: Jadu, mål är ju att, öka omsättningen såklart. Nå ut till mer människor, öka brand 

awareness på marknaden, få ett större avstamp i skönhetsbranschen. Och växa 

internationellt, ja så att det blir ett världsmärke istället för att det ja liksom ett globalt 

märke istället för bara ett lokalt.  

D: Och liksom vart ser du Björk & Berries i framtiden, inom fem år? 
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R: Jag tror att det är, utvecklingen som vi har sett senaste året har varit extremt bra, så om 

det fortsätter som det gör så tror jag att det kommer så jätte jättebra. Och vi kommer 

finnas i flera länder och att det är ett välrenommerat märke här hemma i Sverige. Att folk, 

fler av det svenska folket ska veta då om fem år exakt vad Björk & Berries är och att det 

ska vara ett, ja ett känt märke. Men jag tror att utvecklingen kommer bli, just 

internationellt så tror jag att det kommer slå jättebra just för att det är svenskt och det är 

så fina produkter i sig och skandinaviskt. Skandinaviskt är ganska hett utomlands, vi har 

ganska bra med design och mode och allt så är ju väldigt populärt. 

D: Och hur ska ni ta er dit? Vad är eran marknadsföringsstrategi för att nå era mål? 

R: Som det ser ut nu så är det pr, vi går ju in i England nu, så det är pr där också. Så 

jobba med en pr-byrå, försöka komma in på det störta varuhusen och de bästa butikerna. 

Och vi har ju ett visst x antal butiker som vi vill komma in på som vi börjar med och så 

om man börjar högst upp i pyramiden sen så kan man sprida sig så att det blir större. 

Likadant som när vi lanserade den här swedish ecoluxury White Forest linjen, så hade vi 

en lansering med våra som vi kallar för imagekunder. För hur man positionerar sig på 

marknaden jätteviktigt, för om ma börjar här nere så är det jättesvårt att hamna här uppe 

med de lyxigaste varumärkena. Och det är samma strategi i England, så börja på toppen 

och så sprider det sig, men med pr då.  

D: Och med vilken form av pr? 

R: Journalistmöten, events, likadant som här, sponsring på olika aktiviteter. Mycket 

sådana här ”one to ones” som vi kallar det för, som man sitter och tar en lunch eller 

frukost med en journalist för att få mer personligkontakt. Skickar ut produkter till dom 

viktigaste liksom personerna så dom får just prova. Det är ju det just med skönhet, folk 

måste ju få prova och känna och klämma och lukta och liksom så. Så att det är ju 

jätteviktigt att vi kan ge ut produkter till folk, så att det blir en liten buzz runt liksom om 

vi nu tänker i London. Samarbete kanske med någon restaurang som vi gör här, här har i 

Nosh and chow till exempel, vilket vi ser ger jättemycket försäljning då sen till butik för 

folk, dom personerna då som går och äter på Nosh and Chow vill då ha allting som 

liksom är i restaurangen och så går dom sen till NK eller Åhléns och köper. Så samma 

sätt där. 

D: Är det något sätt som ni vill komma in på fler restauranger i Stockholm? 
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R: ja om det är rätt restaurang och rätt image då, där vi ser har samma värden som Björk 

& Berries så absolut så är vi öppna för det.  

D: Men det är ingenting ni jobbar för? 

R: Ingenting vi aktivt jobbar för liksom så. Om det dyker upp så absolut, men ja 

ingenting som jag är ute och letar efter så. 

 

D: Okej, vad tror du är konsumenternas uppfattning av Björk & Berries? 

R: Jag tror att dom, jag har hört att folk som provar produkterna, som jag sa tidigare 

älskar själva innehållet. Att dom är så bra, speciellt schampo och balsamet. Många 

ekologiska schampon och balsam, löddrar för det första inte och tvättar inte. Så den 

uppfattningen har jag fått att det är många som när det väl har provat det så tycker det att 

det är väldigt bra. Många kanske tycker, det beror på vilken typ av kunde, många kan 

tycka att det är lite dyrt. Många av våra gamla kunder kan tycka att det är lite dyrt, eller 

dyrare. Jag tror att dom har en bra bild av, butikspersonalen på NK som jag har pratat 

med dom har inte haft en ända reklamation på själva förpackningarna bland annat, vilket 

är helt fantastiskt och skönt att höra. Att alla sådana här korkar och sådana här på 

handtvålar och på handkrämer att dom funkar och att, för många sådana saker kan ju 

skada ett företag väldigt mycket. Så jag tror att dom uppfattar det, och kul att vi kommer 

med någonting nytt och hur vi tänker, vi har ju produkter för olika säsonger och jobbar 

väldigt mycket med aktiva ingredienser, där är det trollhassel den där konstiga grejen som 

är där, och i never spring så är det havtorn. Ja jag tror att dom uppfattar det väldigt bra 

och har ja en fin känsla till Björk & Berries. 

D: En avslutandefråga, har du något du vill tillägga? 

R: Nä jag tror inte det. 

D: Okej då tackar jag så jättemycket för din tid. 

R: Tack så mycket.  
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Bilaga 4 

Intervjuguide  
 
Inledningsfrågor: 
Vad är din position i Björk & Berries? 
Hur länge har du jobbar på Björk & Berries? 
Var arbetade du innan?  
(Inom samma marknad?) 
 
Reflexionsfrågor: 

Marknadsplan idag 
Vad står Björk & Berries för idag? 
Vision? 
Affärsidé? 
Syfte? 
Kärnvärden? 
 
Marknadsplan innan nylanseringen 
Vad stod Björk & Berries för innan nylanseringen? 
Vad var eran vision? 
Vad var eran affärsidé? 
Vad var erat syfte? 
Vad var era kärnvärden? 
Vad är Björk & Berries marknadsföringsstrategi? 
 
Produkt 
Vilka är företagets produkter? 
Vad utmärker era produkter? 
Vad utmärkte era produkter innan nylanseringen? 
Vilka känslor kan produkterna skapa? 
Vilka drömmar kan det infria? 
Hur presenterar ni och hur tydliggör ni era egenskaper? 
Varför är era produkter ekologiska? 
På vilket sätt betonar ni att ni är ekologiska? 
Varför är era produkter lyxiga? 
På vilket sätt betonar ni att ni är lyxiga? 
Vad är ekolyx? 
 
Konkurrenter 
Vilka är era konkurrenter? 
Varför är dessa era konkurrenter? 
Vilka var era konkurrenter innan nylanseringen? 
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Målgrupp 
Vilka är eran målgrupp? 
Vilka var eran målgrupp innan nylanseringe? 
Vilka är era kunder? 
Varför? 
Vem eller vilka kan tänkas känna behov av era produkter? 
Vilka problem kan era varor och tjänster lösa? 
Vilka löften ger ni målgruppen? 
Kan ni hålla dessa?  
Hur? 
Vilka är inte kunder och varför? 
Vilka medievanor har målgruppen? 
När och var är målgruppen påverkbar? 
 
Rebranding 
Varför genomföra en rebranding?  
Ville man bort från det gamla helt eller är det något man vill ha kvar? Vad? 
Hur såg planeringen av nylanseringen ut och blev det som ni hade tänkt er? 
På vilket sätt?  
Hur gick ni tillväga när ni tillkände gjorde nylanseringen?  
För konsumenter?  
För anställda? 
Vilka var delaktiga i besluten kring nylanseringen? Konsumenter? Personal? 
Chefer? 
Känner du att ni har lärt er något under denna nylansering?  
 
Marknadsplan framtid 
Vad är Björk & Berries mål? 
(Vad vill Björk & Berries i framtiden? Vart vill Björk & Berries?) 
Vad är Björk & Berries marknadsföringsstrategi får att nå era mål? 
(Hur ska ni gå till väga för att nå era mål?) 
 
Vad tror du är konsumenternas uppfattning av Björk & Berries? 
 
 
Avslutningsfrågor 
Är det något du vill tillägga?  

 


