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Abstract 

The area for this theses is how communication affects the relationship between companies 

and customers. In this study a "fast fashion” company has been used as an exponent. The 

study is focused on young women 15-30 years since the company has this customer segment 

as target group. Communication is today an important tool for companies to send out 

messages. Digital development requires companies to use digital media to maintain and 

generate new customers. The purpose of this study is to investigate how communicative 

instruments can influence and optimize the company's specific customer segments. The study 

analyzes how the message reaches and how the transmitted signal is perceived, as well as the 

strategies used to maintain the customer segment as this evolves continuously. Schramm's 

communication model has been used as an aid and shows that the consumer-to-business 

signal is at least as important as the other way around. The aim of the study is to get answers 

by answering three selected research questions; How is the company's communicative 

instrument perceived by the specific customer segment? How does the company maintain its 

customer segment? How can the communication tools be improved in relation to customer 

segment preferences? The questions are answered by collecting empirical material where 

interviews, questionnaires and passive participatory observations have been conducted. This 

shows that it is important that the exponent sends out the signal to the right customer 

segment. The conclusion is that the art of retaining its customer segments in the fast pace of 

change  in "fast fashion" is to have communication as the main tool and to know who to 

target. 
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Sammanfattning 

Området för denna studie är att studera kommunikation mellan företag och kunder. I studien 

har ett “fast fashion” företag används som exponent. Studien avgränsas till unga kvinnor 

15-30 år då företaget har detta kundsegment som målgrupp. Kommunikation är idag ett 

viktigt verktyg för företag att sända ut budskap. Den digitala utvecklingen kräver att företag 

använder digitala medier för att behålla och generera nya kunder. Syftet med denna studie är 

att undersöka hur kommunikativa instrument kan påverka och optimera företagets specifika 

kundsegment. I studien analyseras hur budskapet når fram och hur den utsända signalen 

uppfattas, samt vilka strategier som används för att behålla kundsegmentet i takt med att detta 

ständigt utvecklas. Schramms kommunikationsmodell har använts som hjälpmedel och visar 

att signalen från konsument till företag är minst lika viktig som tvärtom. Målet med studien är 

att få svar genom att besvara tre utvalda forskningsfrågor; Hur uppfattas företagets 

kommunikativa instrument utav den specifika kundsegment? Hur gör företaget för att behålla 

sitt kundsegment? Hur kan de kommunikativa instrumenten förbättras i relation till 

kundsegmentets preferenser?  Frågeställningarna besvaras med hjälp av insamlat empiriskt 

material där intervjuer, enkätundersökning samt passivt deltagande observationer har förts. 

Genom det framgår resultatet att det är viktigt att exponenten sänder ut signalen till rätt 

kundsegment. Slutsatsen är att konsten att behålla sitt kundsegment i den snabba 

förändringen inom “fast fashion”, är att ha kommunikation som den viktigaste pelaren och att 

veta till vilka den ska riktas mot. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: fast fashion, hållbart mode, produktlivscykel, marknadsföring, konsument, mode, 

påverkan , förändring 
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Begreppsförklaringar 
● Kundsegment: en viss grupp kunder, målgrupp. 

● Fast fashion: målet att hela tiden leverera rätt produkt, på rätt plats till rätt pris med 

konstanta nyheter med en hög omsättningshastighet och komprimerade ledtider. 

● Ledtid: tiden från dess att en aktivitet startar till dess att den är slut. 

● Merchandising: marknadsföring, innebär allt ett företag gör för att kommunicera vad 

de har att erbjuda av värde för kunden. 

● Hashtag: är ett ord eller fras som börjar med symbolen # och används i sociala medier 

som ett samlingsbegrepp eller ord att förtydliga exempelvis en känsla bakom inlägget 

eller en plats. Alla bilder med samma hashtag hamnar under samma kategori och är 

ett sätt att få fler följare samt att hitta nya konton att följa. Många använder flera 

hashtags i samma inlägg. 

● Storytelling: är ett sätt att marknadsföra sitt företag eller produkt genom att berätta en 

historia. Effektivt och annorlunda sätt att väcka intresse hos konsumenter. 

● Community: en social plats där människor kan mötas och kommunicera med 

varandra. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företag använder sig av olika verktyg för att generera nya kunder och behålla de nuvarande. 

Viktigt är att anpassa verktygen till sitt kundsegment . Dessa innefattar bland annat design, 

image, estetik och etik. Marknadsföring är ett betydande verktyg för företag, som omfattar 

varierande aktiviteter som exempelvis prissättning, reklam, butiksinredning och 

förpackningar (Söderlund 2012). I dagens samhälle fokuseras det på effektivitet och ständig 

strävan mot förbättring. Många företag massproducerar stora volymer till pressade priser. 

Realtiden för informationen idag mellan konsumenter och modeföretag gör det nödvändigt att 

företagen lever upp till konsumenternas ständigt skiftande förväntningar (Ridderstråle & 

Nordström 1999). 

  

Barnes och Lea-Greenwood (2006) förespråkar en teori om att modet förändras efter 

spontana växlingar i kulturen. Kunder påverkas från olika populärkulturer och detta ger ett 

konstant nytt begär hos konsumenterna. Genom att kundernas livsstil förändras skapas en stor 

press på modeföretagen för att kontinuerligt följa upp med de senaste trenderna. Eftersom 

mode har en stor inverkan hos kunderna, är det viktigt att ha rätt verktyg och ständigt anpassa 

sig till sitt kundsegment. Kundernas värderingar, smak och attityder förändras kontinuerligt 

och därför måste modeföretaget ha en konstant uppdatering av produkter (Kotler, 2008). 

Unga kvinnor idag, följaktligen företagets kundsegment, har även en ökad medvetenhet och 

kunskap om miljö. Det innebär att kraven på företagen ökar påtagligt (Ekström & Forsberg 

1999). 

  

Huvudämnet för denna studie är att granska kommunikationen mellan företag och 

kundsegment som en del i den textila värdekedjan. Med medvetenhet att värdekedjan 

innehåller fler nivåer. Den textila värdekedjan kan beskrivas som ett långt led av aktörer som 

behöver synkronisera med varandra för att det ska fungera. Därför är samspelet viktigt mellan 

dessa. Problemet är att värdekedjan idealt skall fungera som en helhet. Kan inte ett företag 

hantera helheten kan en eller flera detaljer brista. Det i sin tur kan leda till att flera värden går 

förlorade (Héden & McAndrew 2005). 
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Ett av företagets viktigaste verktyg är kommunikation. Företaget arbetar omfattande med 

detta verktyg och förståelsen om dess tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation 

innebär kommunikation mellan företaget och dess konsumenter (Communication 2009).  Det 

har blivit lättare att få en bredare marknadsöversikt genom att internet växer alltmer. Därmed 

blir det större krav på både att marknadsföra sig rätt och att nå ut till rätt kundsegment 

(Ekström & Forsberg 1999). Det är därför viktigt att få reda på om kunderna uppfattar det 

utsända budskapet på rätt sätt. Det är även viktigt för att skapa en grund för erbjudanden och 

signaler företaget sänder ut. På så sätt blir de så korrekt som möjligt och företaget kan möta 

konsumenternas efterfrågan (Ridderstråle & Nordström 1999). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Ekström och Forsberg, 1999 har dagens ungdomar 15-30 år en högre kunskapsnivå 

samt medvetande inom hållbarhet än vad samma åldersspann uppvisade för ett antal år 

sedan.. Det leder till skärpta krav på modeföretag att möta kundens efterfrågan på exempelvis 

hållbarhetsaspekter. Det kräver både kunskap och god planering att leverera de skiftande 

trenderna i rätt tid. Företagen måste få tillgång till konsumenternas attityder och åsikter för att 

snabbt kunna möta deras behov och krav. Frågor som företaget dagligen arbetar med är vad 

kunden vill ha, vilka budskap företagen vill förmedla, hur de överför budskapet till kunden, 

hur de kan möta kunden samt om kunden är lönsam. I den här processen är segmentering 

viktigt. Alltså att dela in kundsegmentet i presumtiva konsumentgrupper. Detta är väsentligt 

för att nå ut med en anpassad information som kundsegmentet efterfrågar (Söderlund 1998). 

  

Det gäller inte enbart att anpassa informationen kring de snabbt skiftande trenderna utan 

modeföretag måste samtidigt hantera hela företagets logistik för att möta dessa. Företag 

strävar efter så korta ledtider som möjligt från idé till slutkund. Planering och koordinering av 

en effektiv inköpsprocess är i fokus. På detta sätt kan företag leverera rätt varor, på rätt plats, 

i rätt tid. Det är målet för “fast fashion” företag som arbetar med konstanta nyheter med en 

hög omsättningshastighet och komprimerade ledtider (Hayes & Jones 2006). 

  

Bhardwaj och Fairhurst (2010) förespråkar att erbjuda de rätta produkterna före 

konkurrenterna. Idag är inte kunden lika trogen ett enda varumärke på grund av många 
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aktörer och det stora utbudet som finns på marknaden. Det krävs även mer av företagen att 

möta kundens efterfrågan då valmöjligheterna ökar (Christopher et al. 2004). Ett sätt att öka 

vinstmarginalen är att förstå vikten att följa med den snabba förändringen. Enligt Barnes och 

Lea-Greenwood (2006) ställs det stor press och krav på att företagets verktyg är flexibla och 

mottagliga att möta kundens efterfrågan. 

  

För att kondensera kärnan i problemet krävs de att företaget är medveten om förändringen 

och identifierar sitt kundsegment, för att sedan föra över sitt budskap till denne med rätt 

instrument. Kommunikation är nyckeln för att nå ut med information och det är samtidigt en 

utmaning att vara lyhörd till konsumenternas krav och behov. Genom att hitta de rätta 

kommunikativa instrumenten och använda flexibla marknadsföringsstrategier kan företagen 

möta förändringen. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikativa instrument kan påverka och 

optimera företagets specifika kundsegment, samt vilka strategier som används för att behålla 

kundsegmentet i takt med att detta ständigt utvecklas.    

1.4 Forskningsfrågor 

För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur uppfattas företagets kommunikativa instrument utav det specifika 

kundsegmentet? 

2. Hur gör företaget för att behålla sitt kundsegment?  

3. Hur kan de kommunikativa instrumenten förbättras i relation till kundsegmentets 

preferenser? 

 

1.5 Fallstudieföretaget 

“Vårt mål är att stärka unga tjejer”, berättar Lea Rytz Goldman (2017) i en intervju med 

Göteborgs-Posten. Lea Rytz Goldman är företagets General manager. Fallstudieföretagets 

typiska kund är en modeintresserad ung kvinna i 20-årsåldern; den mest otrogna kund som 
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tittar på många andra saker. Lea Rytz Goldman (2017) menar därför att de måste göra mer än 

att bara sälja en produkt; det måste finnas någon sorts kärlek för att få kunderna att välja dem. 

  

Fallstudieföretaget valdes därför att de skiljer sig från andra aktörer på marknaden. De har ett 

unikt sätt att kommunicera och vill ge en stark känsla av att de är äkta. Detta sker med hjälp 

av mer unika sätt att fotografera, oretuscherade underklädeskampanjer och mångfald i val av 

modeller. För att förtydliga det unika sätt att fotografera lyfts personligheten fram liksom 

egenskaperna att vara annorlunda. De vill få unga kvinnor att våga vara sig själva och våga 

göra saker de inte vanligtvist vågar. De både vill och kan göra skillnad för unga kvinnor i 

världen berättar företagets representant vidare i intervjun. 

  

Lea Rytz Goldman (2017) menar att hållbarhetsarbete är viktigt för dem. De arbetar både 

med ekologisk bomull, mindre vattenåtgång och klädinsamlingar. I dagens samhälle där 

näthandeln växer starkast anser företags representant att det går att behålla traditionen att 

handla i butik genom att skapa en upplevelse vid besöket. Det behöver vara mer än att bara 

titta på kläder. Det ska vara underhållande. Företagets butiker är designade och dekorerade 

för att ge ett lekfullare intryck. 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsas till kundsegmentet unga kvinnor i ålder 15-30 år. 

Företaget i fallstudien har unga kvinnor 15-30 år som målgrupp. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: 

  

1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till valt ämne, problemformulering och en 

inledande beskrivning av fallstudieföretaget. Syfte och avgränsningar tas även upp för att ge 

en djupare förståelse.. 

  

 
 
2. Metod  
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I metodkapitlet presenteras metodvalen samt uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt och dess 

metodologiska referensram. 

  

3. Teoretisk modell för analys  

Den teoretiska analysmodell som undersökningen använder sig av är Schramms 

kommunikationsmodell. Målet är att ge läsaren djupare förståelse för valt forskningsområde 

samt beskriva passande begrepp. 

  

4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras vår empiri och resultatet av den. Uppdelat i 

företagspresentation, enkätundersökning, observationer, intervju med butikschef från valt 

företag och intervjuer med slumpmässigt utvalda kunder i exponentens butiker. 

 

5. Diskussion  

I det här avsnittet analyseras det empiriska materialet. Detta sammanvävs med den teoretiska 

modellen för analys för att få fram en tolkning av det framtagna resultatet.  

  

6. Slutsats  

Slutsatsen kommer fram i med avseende på uppsatsens slutsatser. 

2. Material och Metod 

Det empiriska primära materialet består av en intervjuer, enkätundersökning och två 

observationer. Det sekundära empiriska materialet består av vetenskapliga artiklar och övrig 

litteratur.  

 

 

Figur 1 - Illustration av uppdragets tillvägagångssätt 
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Det empiriska primära materialet består av intervjuer, en med valt företags butikschef och 

slumpmässigt utvalda konsumenter på plats i butik. Det omfattar även en enkätundersökning 

samt passivt deltagande observationer. Metoder som används är en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ metod. 

 

I kvalitativ metod har ord och symboler stor betydelse. Det är mindre betydelsefullt att 

undersöka siffror och data. Mer personliga och djupgående intervjuer samt observationer är 

mest förekommande (Christensen et al. 2010). 

 

I kvantitativ förekommer oftast kunskap sedan tidigare om området. Meningen är att få en 

bredare förståelse. Det är fokus på att hitta samband bland variabler. Ett bra sätt att utföra en 

kvantitativ undersökning är via enkäter med givna svarsalternativ (Holme & Solvang, 1997, 

s. 78). 

  

Syftet till att det görs två metodval är för att få fram en större tillförlitlighet och bemöta olika 

vinklar på problemformuleringen. Enkäten är formulerad genom kvantitativ metod för att få 

fram statistiskt material och visa hur konsumenten blir påverkad av företag och vad de tror 

företaget vill signalera ut. Genom att specificera fakta genomförs därefter semistrukturerade 

intervjuer genom kvalitativ metod, med en anställd på företaget samt slumpmässigt utvalda 

konsumenter fysiskt i butik. Målet med att göra både intervjuer med anställda och 

konsumenter är för att få konkret orientering och kunna jämföra dess uppfattningar och om de 

stämmer överens. Detta ger en fördjupning av kunskap inom problemområdet för att sedan 

kunna dra slutsatser. För att få så bra underlag till forskningen som möjligt görs 

enkätundersökning på individer inom valt kundsegment. Resultatet blir trovärdigare desto 

större urval inom vald målgrupp, mer representativt (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2011, s. 114). Den empiriska datainsamlingen är grunden till slutsatserna och 

framtaget resultat är baserat på dessa. Metoderna är utvalda utefter att få en omfattande 

teorigrund inför att besvara studiens huvudsakliga forskningsfrågor. 
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2.1.1 Deltagande observationer 

  
Undersökningen innehåller även en passiv deltagande observation av konsumenter i 

företagets butik samt en granskning av företagets webbpmaterial i avseende på hur det 

använder sociala medier och vad företaget vill visa i sina budskap till konsumenterna. Tanken 

är att studera vad företaget sänder ut för signaler och hur de beter sig i media för att 

kontinuerligt anpassa sig efter förändring. Alla observationer görs efter observationsfrågor. 

För att registrera informationen från observationerna togs anteckningar som sedan 

sammanställdes i studien till en mer detaljerad text (Bryman 2012). Det är viktigt att utföra 

observationerna på ett planerat systematiskt sätt så informationen registreras korrekt. De 

frågor som observatörerna tog ställning till innan de utfördes är; 

  

● Hur ser kommunikationen ut mellan konsument och produkter? 

● Hur ser kommunikationen ut mellan konsument och butikens utformning? 

● Hur ser kommunikationen ut mellan konsument och butikens personal? 

● Hur ser kommunikationen ut i butik via musiken som spelas? 

  

Observationen är ostruktuerad och kräver då inget observationsschema utan allt 

observatörerna ser kommer registreras i form av nyckelord som i efterhand utvecklas. 

Förutsättningarna för att kunna utföra en ostruktuerad deltagande observation kräver att det 

sedan tidigare finns god kunskap i ämnet såsom i teori och empiri (Davidson & Patel 1998: 

81). 

2.1.2 Intervjuer 

Intervju har genomförts med företagets butikschef samt slumpmässigt utvalda kunder. Var 

tredje kund som gick in i affären mellan klockan 16-17 blev tillfrågade några korta frågor om 

företaget. Intervjuerna är utformade utifrån en semistrukturerad frågelista och används i den 

kvalitativa metoden. Intervjuerna är kompetensbaserade, med öppna svarsalternativ för att få 

högsta träffsäkerhet. Syftet med kvalitativa intervjuer är att ge en djupare och mer ingående 

bild (Ejvegård, 2003, ss. 49-50). Intervjufrågorna bifogas som bilaga. 
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2.1.3 Enkätundersökning 

  
Enkätundersökningen är uppbyggd med frågor och svarsalternativ relaterade till 

frågeställningarna i undersökningen. Frågorna är kort formulerade med tanke på ökad klarhet 

och därigenom fler svar. Enkäten kommer att bifogas som bilaga. 

  

Den enkätundersökning som använts i studien har varit via e-post som enligt Bryman (2012) 

är den vanligaste metoden för enkätundersökning. Det finns enkäter där svarsalternativen är 

öppna för att få respondentens egna kommentarer och åsikter (Ejvegård, 2003, ss. 53-54). 

Motiveringen till valet av enkätundersökning, är att det anses lämpligt för studien att ha 

förutbestämda svarsalternativ till förutbestämda frågor (Bryman 2012). Frågorna är noggrant 

formulerade av skribenterna för att ge bra underlag till resultatet och sändes ut till 150 

personer för att sedan få en så bred grund som möjligt för att få fram ett resultat att analysera. 

3. Litteraturöversikt 

Här kommer en översiktsplan för relevant litteratur. 

Söderlund, M. (1998) beskriver Segmentering såsom marknadsföring på fragmenterade 

grupper. Här tydliggörs vad kunden är ute efter, vilket budskap de vill ha. Hur överför 

exponenten budskapet till konsumenten? Hur möter dem konsumentens efterfrågan? Den 

handlar även om segmentering, att det blir viktigare att veta exakt vem som är konsumenten 

för att sedan kunna dela in den i en segment grupp och rikta sig mot den. 

Bhardwaj, V. & Fairhurst, A. som år 2010 skrev boken, Fast fashion: response to changes in 

the fashion industry. The international review of retail, distribution and consumer research. 

Forskningsartikeln beskriver tillverkningsindustrin inom mode och dess väsentliga utveckling 

sedan 1990-talet. Artikeln ger underlag till den förändring som skett i modeindustrin sedan 

dess och förklarar uppkomsten av fast fashion. Den beskriver även hur dagens modeindustrin 

tvingar detaljhandeln att öka flexibiliteten i design, kvalitet och snabbhet till marknaden.  

Frings, G.S. skrev boken, Fashion: from concept to consumer år 2005, där förklarar Gini 

Stephens Frings modets värdekedja i sin bok om mode: från koncept till konsument. Hon går 

noga igenom mode tillverkningsprocessen ända från design,  produktion, merchandising, och 

marknadsföring till återförsäljare. Héden, Anders & McAndrew, Jane (2005). Modefabriken: 
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kreativt affärsmannaskap från insidan. Beskrivning på baksidan av Andres och Janes bok 

börjar med meningen; “mode är snabbt och föränderligt”, och det är precis det som boken 

handlar om. De tar upp samhällsklass, social tillhörighet samt status. Mode är en global 

massindustri, författarna beskriver hur modets värdekedjan resulterar från råvara till färdig 

produkt, de redogör processen från idé till produkt. Communication som publicerades år 2009 

handlar främst om interaktionen mellan båda sidorna som sänder ut signaler. Artikeln 

beskriver hur Schramms kommunikationsmodell behöver tre element, sändare, mottagare och 

signal. Enligt Schramm är det en tvåvägskommunikation där det handlar mycket om att 

mottagaren sänder tillbaka en signal i form av feedback, detta är en viktig parameter då det är 

den signalen som visar hur sändarens meddelande har tolkats.  

Boken Lovelock skriven av Christopher år 2000, går in på djupet om marknadsföring kopplat 

till ekonomi. Han beskriver vikten av positionering i konkurrensutsatta marknader samt hur 

företag ska balansera efterfrågan och produktiv kapacitet. För att ett företag ska bli 

framgångsrikt bör de utarbeta servicenivån och hantera relationer och bygga upp en lojalitet 

mot konsumenterna.  

4. Teoretisk modell för analys  

4.1 Vad är kommunikation 

Ordet kommunikation, communio, betyder gemenskap på latin (Erberth & Rasmusson 1991). 

Kommunikation kan förklaras som en överföring. En vidaresändning av information mellan 

två punkter som existerar i alla sociala beteenden och kulturer. Både i tydlig och i otydlig 

form (Schramm & Roberts 1971). Att kommunicera är människans viktigaste verktyg. Utan 

detta verktyg hade det inte funnits samarbeten. Därmed hade det inte kunnat utvecklas så 

viktiga komplexa omfattade system som är livsviktiga för människan idag. Kommunikation 

behöver inte endast vara i tal och skrift, det kan även innebära kroppsspråk. 

Kommunikationsprocessens aktiva flöde innefattar fem faser, en som säger något, i en kanal 

till en mottagare och ger ett resultat (Dimbleby & Burton 1999). En bra kommunikation ger 

en bra relation. För att det ska räknas som kommunikation krävs det att mottagaren reagerar. 

Det gäller alltså inte om meddelandet går till telefonsvarare eller liknande (Carlsson & 

Nilsson 1999).  
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Kommunikation är fortfarande ett outforskad kunskapsområde om det jämförs med andra 

vetenskapsgrenar. Det är något som intresserar forskarna alltmer då kommunikationen gör 

stor påverkan (Schramm & Roberts 1971). Det finns två typer av kommunikation, materiell 

och symbolisk. Den materiella kommunikationen innebär bland annat mode och design. Den 

symboliska kommunikationen innebär bland annat det som utgörs av människan såsom 

kroppsspråk, beteende och tal (Hård af Segerstad 2002). I kommunikation där budskap sänds 

ut och tas emot mellan människor motsvarar det en utbytesprocess. Budskapet kan omfatta 

olika kommunikationsformer såsom åsikter, upplevelser, tankar samt känslor. En viktig 

faktor vid utbyte av budskap är att alla känner sig delaktiga (Dimbleby & Burton 1999). I 

denna rapport står den materiella kommunikationen i fokus. Studien kommer även innefatta 

en del av företagets symboliska kommunikation. De främsta förutsättningar för att 

kommunikation ska fungera är de psykologiska faktorerna. Som innebär minne, mottaglighet 

samt uppmärksamhet. Det gäller att företag använder ett språk som mottagaren förstår för att 

budskapet ska gå fram rätt. En viktig grund är även att det finns en kanal mellan sändare och 

mottagare (Wiio 1976). 

 

Företag tillämpar kommunikation mest för att uppmärksamma marknaden vad de har att 

erbjuda, samt att beakta nya intressenter på deras arbete. Alla företag verkar oftast med att 

kommunicera ut deras budskap. Målet med budskapet kan variera från företag men vanligtvis 

förekommer de att påverka, förändra och uppmärksamma konsumenternas inställning.  

Genom att sända ut budskap som påverkar väcker det känslor och tankar hos konsumenten, 

det kan hjälpa att förändra inställningen eller synen konsumenterna har på företaget eller 

varumärket. Målet med all kommunikation är att göra en förändring, men det gäller främst att 

fånga människors uppmärksamhet för utan den kommer kommunikationen inte nå fram , då 

kostar det endast tid och pengar för företag att producera reklam som ingen ser i slutändan. 

När ett företag ska kommunicera ut ett budskap är det viktigt att de har en 

kommunikationsplan som besvarar till vem reklamen ska gå till, hur den ska nå fram, var, och 

varför? (Gezelius, C. Wildenstam, P. 2011, s.203-206).  

 

Kommunikation kan ske från en person till en annan person, eller mellan två grupper av 

människor. Det kan antingen vara direkt kommunikation eller fördröjd. Annonsörer som 

kommunicerar reklam genom media är fördröjd kommunikation och det är de primära sättet 
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företag arbetar med. Kommunikation uppfattas oftast som en aktivitet, det är någon 

människor utför, skapar och gör när de tar emot det utsända budskapet från en sändare. 

(Dimbleby & Burton, 1999)  

4.2 Schramms kommunikationsmodell 

Schramms kommunikationsmodell grundar sig i Shannon-Weavers modell som innebär en 

linjär kommunikation med förändringen att den är cirkulär. Den visar informationsutbytet 

mellan sändare som är företaget i detta fall och mottagaren som syftar till konsumenten. En 

betydande del av processen är återkoppling från konsumenten som då visar företaget hur 

deras signal har tolkats. Schramm menar på att kommunikation sker oavbrutet och finns 

ingen olikhet. Den signalerar ett meddelande och kodar detta genom känslor, ord eller tankar. 

Därmed behöver mottagaren tolka och avkoda dem. Enligt Schramm behöver kommunikation 

tre element. Dessa element är sändare, signal och mottagare. Sändare kodar och mottagare 

avkodar meddelandet baserat på sin egen kunskap, erfarenheter, känslor och attityd. Har de 

båda samma värderingar är kommunikationen lätt. 

 

Schramm menar att alla i kommunikationsprocessen någon gång blir sändare och mottagare. 

Genom att kunden kan sända tillbaka en signal, som kallas feedback kan företaget få reda på 

hur de uppfattar de utsända budskapet (Schramm & Roberts 1971). Det finns ett antal 

faktorer som påverkar kommunikationen mellan två parter. Det kan till exempel vara ålder, 

grupptillhörighet eller värderingar.. Det kan finnas både yttre och inre störningar i en 

kommunikation. Dessa störningar kallas brus i Schramms kommunikationsmodell. Det kan 

vara något som härstammar från samhället eller ett grupptryck som gör att det utsända 

budskapet inte når fram på rätt sätt och därmed misstolkas. De tre parametrar som kan spela 

roll hur effekten på hur en ny information tas in och sorteras, är kunskap, attityd och åsikter 

(Wiio 1976). Av företag är det målgruppen som är de förväntade mottagarna inom 

kommunikationsprocessen. Sändaren bör ta hänsyn till mottagare och dess miljö för att det 

ska bli ett vinnande budskap. Det är sammanhanget, dagens värderingar samt uppfattning 

som styr uppfattningen av budskapet hos mottagaren (Koblanck 2003).  

 

Steget efter mottaget budskap kallas feedback som är reaktionen, det blir ett resultat hur 

mottagaren uppfattar budskapet, och detta steget är väldigt viktigt för företag inom 
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kommunikationen med konsumenterna. Feedback är en alltid en viktig pelare för en 

fungerande kommunikation. Faktorer som kan vara en negativ påverkan på kommunikationen 

är att personer tolkar budskapet olika, det kan vara stor skillnad från person till person då alla 

har skilda mentalitet, erfarenheter samt värderingar. Det kan då uppstå konflikter samt 

missförstånd på tolkningen av budskapet. Tydlighet som sändare är grundläggande. För att 

sändaren ska få en lyckad kommunikation bör, som i detta fall, företaget ta hänsyn till 

mottagarens bakgrund, värderingar och attityder. Detta genom att lära känna vem 

konsumenten är (Lind 1993). 

 

Att konsumenten inte uppfattar budskapet på rätt sätt kallas för brus, faktorn som blir ett 

hinder i kommunikationen. Bruset kan figurera i tre former; teknisk, psykologiskt och 

semantiskt. Där de tekniska bruset syftar på de distraktioner från omgivningen som kan 

avstyra koncentrationen inom kommunikationsprocessen. Det psykologiska brus spelar 

mycket på mottagarens känslor och tankar, hur mottagen känner sig när budskapet når fram. 

Sista bruset, semantiska, rör mottagarens tolkning av meddelandet, och om det är förståeligt 

Watson (2008). Det är viktigt att företag tar hänsyn till dessa brus redan innan de sänder ut 

meddelanden. Tänka över varför de ska sända ut budskap, vad syftet med det är och vad de 

vill ha för effekt hos konsumenterna, feedback kan vara att mottagaren gör ett köp. Företaget 

som i detta fall är sändaren bör ha i åtanke att feedbacken inte alltid kommer fram, eller att 

det inte når fram i tydlig form så det gäller att företagen är uppmärksamma (Gezelius & 

Wildenstam 2009). Genom att använda den här teorin som grundsten i studien leder de fram 

till studiens fråga hur kommunikativa instrument kan påverka och optimera företagets 

specifika kundsegment, samt vilka strategier som används för att behålla kundsegmentet i 

takt med att detta ständigt utvecklas.  

 

Det gäller att företagets image, profil och identitet stämmer överens för att få ut ett bra 

budskap. Med hjälp av Schramms kommunikationsmodell kan dessa tre faktorer kopplas 

samman. Därmed betyder det att företagets budskap måste spegla deras identitet och image. 

Det är dessa parametrar som utgör företagets helhet. Identiteten visar på hur företaget är, 

profilen visar på hur företaget vill framstå utåt sett och gemensamt utgör dessa en image. Om 

företaget vet om sin egen identitet och profil har de ett försprång från konkurrenterna då de 

kan identifiera sig med sin målgrupp (Gezelius, C. Wildenstam, P. 2011, s.150). 

18 



 

 

Figur 2 ”Schramms kommunikationsmodell” 

4.3 Konsumentbeteende och dess drivkrafter  

För att belysa problem, med tanke på ovanstående modell, kan en fördjupad diskussion vara 

lämplig inom konsumentbeteende. Bruce och Daly (2006) menar att ökad efterfrågan och 

skiftningar i konsumentbeetende sätter press på företagen. Vidare menar de att konkurrensen 

på marknaden idag handlar mer om vem som hinner leverera de efterfrågade trenderna först. 

Tidigare handlade det mer om att vara prisinriktade. Företag som arbetar med fast fashion 

idag fokuserar mest på snabb respons på efterfrågan hos konsumenterna.   

  

Enligt Kawamura (2007) drivs konsumenterna av att de ständigt vill förändras och förnya sig. 

Människor vill var lika varandra och känna samhörighet till en eller flera grupper. Levy och 

Weitz (2012) talar även om att människor följer  mode och trender för att de har tråkigt och 

känner sig ostimulerade av att ständigt använda samma kläder och vill ständigt sträva efter 

förändring i livsstilen. Andra anledningar till att människor följer modetrender är att de vill 

utveckla sin identitet och bli accepterade av andra människor. Detta köpbeteende behöver 

uppmärksammas då det leder till överkonsumtion.  

  

Konsumenternas köpprocess från att de känner ett behov till att ett köp genomförs och 

utvärderas kan förklaras i fem steg. De fem stegen är behovsidentifikation, 

informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering av det slutförda köpet. För 

att kunna nå ut till sitt kundsegment med ett budskap som går in och triggar till köp är det 

19 



 

viktigt att företaget förstår de fem stegen som föregår hos konsumenten (Dahlén och Lange 

2003). 

  

Det går att använda kommunikation till att få konsumenterna att genomföra ett köp. Nyckeln 

är att förstå konsumentens behovsidentifikation. Det fungerar även att generera ett behov som 

kunden inte visste att denne hade. Det är i sista steget företaget kan mottaga den signal som 

kallas feedback för att fortsätta göra konsumenten nöjd eller ge företaget en signal för hur de 

skulle kunna fånga upp den här kunden nästa gång (Dahlén och Lange 2003). 

4.4 Fast fashion, ledtider och förändring   

Fast fashion är ett känt begrepp där viktiga aspekter är korta ledtider och låga 

produktionskostnader. Fast fashion innebär att modeföretagen erbjuder ett explosivt utbud av 

kläder till låga priser. Eftersom människan ständigt vill förnya sig lockas konsumenter 

dagligen att handla då företagens sortiment uppdateras konstant (Pookulangara & Shepard 

2013). Fast fashion är uppskattat hos modemedvetna kunder och leder till att överkonsumtion 

av kläder är vanligt idag. Snabba trendskiftningar gör att hållbarheten på många plagg har 

gått från månader till veckor. Även till ett par dagar i extremare fall (Sull & Turconi (2008).  

 

Trender består av varierande livscykler i första hand hos konsumenterna men även på 

marknaden (Barnes & Lea –Greenwood 2010). Hayes & Jones (2006) menar att marknadens 

hastighet i samband med produkternas korta livscykel är ett kritiskt moment för modeföretag 

att uppnå konkurrensfördelar. En konkurrensfördel som industrin strävar efter är att ha en 

kortare produktionscykel för att kunna agera snabbt när trenderna skiftar. En annan metod är 

att hålla sortimentet uppdaterat och presentera nyheter varje vecka (Byun & Sternquist 2008). 

Levy och Weitz (2012) menar att tiden det tar att sprida en ny trend beror på hur den skiljer 

sig från redan existerande trender. För att en ny trend ska bli stark på marknaden bör den 

erbjuda något nytt till konsumenterna (Hemphill & Suk 2009). Nya modetrender behöver 

även ta hänsyn till normer i samhället som värderingar, förändringar och beteenden. Om inte, 

kan antalet användare minska och påverka hur framgångsrik trenden är på marknaden (Levy 

& Weitz 2012). 
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Salomon & Rabolt (2007) beskriver att trender inom mode kan ses som tidsaktuella 

inriktningar där vad som är populärt från säsong till säsong förändras. Ett plagg kan följa med 

till kommande säsong men uppdateras exempelvis med en annan färg eller material. Hedén & 

McAndrew (2005) talar om de enskilda plaggen som färskvaror som ofta bara håller en 

säsong men att trender har livslängd på allt ifrån ett år till tiotals år. I många fall blir 

produkterna omoderna innan de ens hunnit komma in i butik. Författarna menar att mode 

varors livslängd på marknaden ofta är kortare än den tid det tar att produktutveckla, skapa 

och distribuera. Christopher, Lowson & Peck (2004) beskriver klädindustrin som produkter 

med korta livscykler i samband med en hög andel impulsshopping.  

 

Enligt Hedén & McAndrew (2005) är ledtid den tid det tar att verkställa en aktivitet från dess 

att den startar tills dess att den är genomförd. Ledtider finns överallt i den textila värdekedjan 

och för samman alla aktörer. Varje led har sin ledtid, exempelvis produktionsledtid eller lager 

ledtid. Det är även tiden mellan att en vara produktutvecklas till att den levereras till kund 

(Hedén & McAndrew 2005). Eftersom modevärlden förändras kontinuerligt menar Levy och 

Weitz (2012) att företag har gjort stora insatser för att minska ledtider genom hela 

värdekedjan från idé till slutkund. Dessa insatser har stor vikt för att kunna konkurrera på den 

snabbföränderliga och konkurrensutsatta marknaden (Levy & Weitz 2012). Genom att 

minska sina ledtider kan designprocessen, tillverkningsprocessen och transporttiden kortas 

ner till från månader till endast några veckor. Detta ger förstås stor betydelse för företagen 

och de kan reagera snabbare i förändringen hos konsumenterna och utveckla nya kollektioner 

snabbare (Christopher et al. 2004). Levy och Weitz (2012) menar att företag som arbetar med 

fast fashion levererar nyheter två till tre gånger i veckan i jämförelse med traditionella företag 

som lanserar produkter 10-12 gånger varje år. 

  

Vart klädindustrin producerar sina produkter har förändrats genom åren. Den största delen av 

textilproduktionen låg tidigare i Kina. Idag har detta förändrats med skäl att leveranstiden är 

längre samt att det blivit dyrare att producera i Kina. Detta har bidragit till att företagen hittat 

andra lågkostnadsländer att producera i. Produktionen har i vissa fall flyttat till närområden 

för att fast fashion företag ska kunna leverera varor snabbare till sina centrala lager (Bruce & 

Daly 2006). Författarna menar också att det är mer komplicerat att hantera och korrigera 

eventuella missförstånd, fel och skadade varor om produktionen ligger i Asien. Idag är det 
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vanligt att fast fashion företag producerar sina produkter i Östeuropa, Turkiet och Indien 

beroende på att leveranstiden är kortare.  

4.5 Kundsegmentering 

Kundsegmentering är processen när ett företag utvärderar vilka kundbehov de bäst kan 

tillfredsställa. Detta gör företag genom att analysera dagens och framtidens marknadsbehov. 

Målsättningen med detta är att finna ett område på marknaden som företag vill växa inom. De 

arbetar ständigt för att bli bäst på att erbjuda det som ett specifikt kundsegment efterfrågar 

(Berglund & Boson 2010). Att segmentera betyder att kunderna delas in i olika segment 

baserat på vilken profil de tillhör. För att nå ut till kunderna på bästa sätt är det viktigt att ha 

kunskap om deras krav och behov. Detta för att få underlag till vad som ska kommuniceras 

till den valda målgruppen (Wanger 2002). 

  

Lönsamhet, identifierbarhet, nåbarhet och likheter hos kunderna är viktigt när utformning av 

ett kundsegment ska ske. Kundernas profil och egenskaper kan vara grundläggande 

parametrar för själva utformningen. Enligt Wanger (2002) kan demografiska parametrar som 

ålder, kön och utbildning vara underlag för identifieringen. Även kompetens, behov och 

beteende är betydande parametrar. En annan betydande parameter är den psykografiska och 

innebär attityder, värderingar, personlighet och livsstil (Berglund & Boson 2010). 

  

Företagen bör vid segmentering vara medvetna om konsumenternas egenskaper och behov 

förändras gemensamt med andra i samma ålder. Händelser i samhället under året som 

konsumenten är född samt vad som hänt i samhället under uppväxten kan ha stor vikt för 

kundens identitet (Solomon och Rabolt 2008). Med detta menar författarna att många födda 

inom samma ålder eller tidsepok kan ha fler saker gemensamt än andra konsumenter som inte 

är födda under samma år. 

4.5.1 Det miljömedvetna kundsegmentet 

Som tidigare diskuterats i rapporten finns det en positiv inställning till hållbarhet hos kunder. 

Eftersom detta inte är ett inlärt beteende hos människan krävs de mer att tillämpa detta i sin 

livsstil. Jansson et al (2010) menar att det inte är effektivt att skapa produkter som är mer 

miljövänliga om inte konsumenterna lever efter en grönare livsstil. Detta påstående är ur ett 
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företags- och marknadsföringsperspektiv med stor vikt för hur kunden resonerar kring ett 

inköp. Det gäller inte endast att utveckla miljövänligare produkter. Utan det gäller även att 

minska den skadliga påverkan i den senare delen av konsumtionscykeln. Detta innebär hur 

konsumenterna brukar produkten samt behandlar den efter användning som exempelvis 

återvinning. Enligt Charter och Polonsky (2009) vill marknadsförare identifiera den 

miljövänliga konsumenten för att skapa större medvetenhet kring ekologiska varor och 

miljöfrågor. Miljö hamnar i fokus hos fler människor och det är nu intressant att undersöka 

hur detta beteende ser ut. Ett problem vid kartläggning av konsumtionsmönster är att det ofta 

är köpsituationen som studerats och därför ges inte helt korrekta resultat. 

  

För att en konsument ska välja att köpa de gröna produkterna krävs de att de miljömässiga 

fördelarna överväger. Fördelar och faktorer som gör att de är villiga att betala mer för en 

grönare produkt (Peattie 1999). Finisterra och Barata (2010) menar att graden av 

känslomässigt engagemang bestäms av miljömedvetenheten hos konsumenterna. Människors 

intresse för miljömässiga handlingar stiger i takt med tron på att bidra med hållbarhet. Ett 

studie visar att människor agerar mer miljömedvetet om deras eget engagemang bidrar till att 

minska skadlig påverkan. Detta för att det i många fall kan kännas som att det inte har en 

betydande roll vad den enskilde individen gör. Varje människas handling utgör en mycket 

stor betydelse i det stora hela. Enligt Peattie (1999) är de konsumenter som faktiskt gör ett 

grönt köp mindre än de som säger att de vill agera mer miljömedveten. Alltså råder det 

skillnad på åsikt och handling. Pookulangara & Shepard  (2013) menar att detta beror på att 

det inlärda beteendet. Nya generationer kommer ha lättare att anpassa det gröna tänket till en 

stor del av sin vardag. 

4.6 Kundsegmentets permanens 

Modeindustrin är idag dynamisk med en hög grad av varierande produkter, kortare 

produktlivscykler och en kamp att förutspå konsumentens köpbeteende. Förr var det endast få 

säsonger på marknaden tillsammans med lång planering och långa ledtider, till att 

modekedjorna idag släpper nyheter varje vecka. Genom att alltid ha ett sortiment av basvaror 

kombinerat med de senaste trenderna gör det lättare för företag att korrigera eventuella 

missbedömningar av kundens köpbeteende (Lantz 2013, s 25). Rasmussen (2013) menar att 

ett brett sortiment som förändras snabbt minskar risker till att varor inte blir sålda. Företagens 
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lönsamhet hänger inte längre på en kollektion utan ett bredare sortiment gör det även lättare 

att nå ut till fler kunder (Aktiespararna 2013). 

  

Framgång är att förstå konsumenternas efterfrågan genom exakta prognoser av trender och att 

leverera dessa i rätt tid (Dandeo, Fiorito, Giunipero & Pearcy 2004). Störst påverkan på 

inköpsbeslut när det handlar om produkter med korta livscykler är tid och kostnad (Bruce & 

Daly 2006). Hansen och Skytte (2011) menar att viktiga faktorer att ta hänsyn till är pris, 

betalning, lager, volym, leverantörer och kvalitet. Eftersom korta ledtider idag är i fokus 

måste inköpare förkorta leveranstiden för att följa med i den ständiga förändringen hos 

konsumenterna. 

  

Trender har historiskt sätt skapat en tydlig bild om vad som efterfrågas och vad som borde 

produceras. Trender fungerar som ett hjälpmedel för inköpare, tillverkare, designers och 

journalister att bestämma riktning. De speglar tiden vi lever i och dess händelser. Kulturella, 

ekonomiska och tekniska faktorer i samhället ger inspiration till skaparna att ta fram 

produkter som ligger rätt i tiden. Mode kan ses som ett uttryck där man förmedlar, sprider 

och kommunicerar budskap (Lantz 2013).  För att möta dagens konsumenter förändras modet 

kontinuerligt. Det skapar ett behov hos konsumenterna att köpa och vilja ha, vilket är mycket 

lönsamt för modekedjorna (Lewenhaupt & Lewenhaupt 1988, s. 43;Fiore, Kim & Kim 2011, 

s. 4).   

  

Ett viktigt verktyg inom den kontinuerliga modeförändringen är trendanalyser som ger en 

trolig bild av framtidens trendutveckling. Detta verktyg ger företag förtroende att fatta 

kreativa och avgörande beslut (Fiore, Kim & Kim 2011, s. 18; 20; 143). Trendanalyser ger 

förståelse för i vilken riktning modet kommer att gå i. Genom att förstå de globala 

influenserna som påverkar och hur de återspeglas till modet (Jackson & Shaw 2006, s.54). 

Denna process är kontinuerlig och innehåller observationer, tolkningar, marknads- och 

konsumentforskning. Trendanalyser är inte endast till för att hjälpa företagen att välja rätt 

färg till säsong utan att de ska istället hjälpa till att öka vinsterna och minska klädslöseri 

(Fletcher 2006). Inspirationen som trendanalytiker använder sig av hämtas ifrån allt som 

väckt deras intresse. Det kan vara allt ifrån både sociala och kulturella inriktningar som 

politik, ekonomi, kultur och konst (Orell 2012). Innovationer är viktigt för analytiker att ta 
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hänsyn till då det skapar förståelse för nya trender och riktningar i kulturen. Analytikerna 

som samlar information kring detta ser lättare de första symptomen för en trend att uppstå 

(Raymond 2010, s. 34-35).  

4.7 Produktions- och kommunikationsverktyg 

Ett företag har olika verktyg som de använder sig utav för att avancera sig och bli 

lönsammare. De viktigaste verktygen som företag använder sig av kopplat till valt 

forskningsområde, är kommunikation, digitala medier och personal. Digitala medier innebär 

e-handel såväl som sociala medier - facebook, instagram, twitter, snapchat och bloggar. Med 

hjälp av dessa medier kan företaget öka utbytet av information betydligt lättare och snabbare 

än via tidningar som motsvarar förr i tidens medier. Genom dessa verktyg stärker de sitt 

varumärke och kan ha direktkontakt med konsumenten. De leder till att de snabbt kan ta emot 

information samt snabbt sända ut budskap.  

 

Med hjälp av sociala medier kan konsumenterna se de senaste kollektionerna, trenderna och 

även butikens aktuella utbud utan att behöva gå till den fysiska butiken. I den här processen 

är den växande näthandeln som försäljningskanal väsentlig. Näthandeln ökar på bekostnad av 

den traditionella handeln. Genom att använda näthandel begränsas företaget inte geografiskt. 

I samband med den växande näthandeln ökar även konkurrensen om kunderna (Kotler et al., 

2008). Mode behöver inte längre vara lokalt. Det innebär med andra ord att alla konkurrerar 

med alla. Det är viktigt att företaget tar del av konsumenternas information och ser vad som 

händer världen över för att följa upp med det eftertraktade trenderna (Fiore, Kim & Kim 

2011, s. 135; Khurana & Sethi 2007, s. 20). 

5.  Resultat 

5.1 Presentation av valt företag 

Företaget som studeras är ett svenskt modeföretag som säljer kläder, skor och accessoarer. 

Kollektionerna är trendiga och blandas med skandinaviska och asiatiska influenser (H&M 

Årsredovisning 2016). De inriktar sig främst till unga kvinnor 15-30 år men alla är välkomna 

att bära deras mode. De har ingen tydlig affärsidé utan de arbetar efter ledorden “Playful”, 

”Empowering”, ”Brave” och ”Friendly” (Monki 2017). Sortimentet är brett med strävan efter 
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att utstråla kunden en unik stil. Visionen lyder ”Vi strävar efter att inspirera tjejer att uttrycka 

sig och vara mer själva” (Monki 2006). Ett viktigt DNA för valt företag är att de vill 

“empowering kvinnor”. Företaget har 115 butiker på 13 butiksmarknader samt e-handel på 19 

marknader. Deras försäljningskanaler är via deras butiker och e-handel (H&M 

Årsredovisning 2016). 

 
Företaget grundades år 2006 och ägs av H&M Group sedan 2008. H&M Group har en 

multi-brand matrisorganisation med idag 7 välkända varumärken. De varumärken som ingår i 

koncernen är H&M, H&M Home, COS, & Other Stories, Monki, Weekday och Cheap 

Monday. Varje varumärke har i sin tur en ansvarig chef och lokala försäljningsorganisationer. 

De har ett par gemensamma funktioner inom koncernen som stöttar alla varumärken. Detta 

skapar fördelar inom gemensamma områden vilket gör att varje varumärke och land arbetar 

efter samma centrala policies och riktlinjer (H&M 2017). Företaget omsatte förra året 24 tkr. 

Informationen om antalet anställda framgår inte, antalet anställda inom hela koncernen är mer 

än 161 000 medarbetare världen över (H&M Årsredovisning 2016). 

 
H&M Groups ledningsgrupp är ansvariga för koncerngemensamma funktioner som finans,          

produktion, hållbarhet, expansion, kommunikation, human resources, affärsutveckling,       

logistik. Den ansvarige för övriga gemensamma funktioner är finanschefen, Jyrki Tervonen.           

General manager på företaget är Lea Rytz Goldman (H&M 2016). 

 

Det finns flera parametrar som skiljer det valda företaget mot andra detaljister. En utstickande 

faktor är att företaget har en strategi om att varje koncept baseras på olika berättelser. Varje 

produkt är då en del av denna saga. Företaget har även en annorlunda kommunikation till sina 

kunder. De marknadsför sig inte traditionellt genom TV, tidningar, radio eller annan offentlig 

reklam. För att kommunicera med sitt segment använder de sig istället av sociala medier, 

nyhetsbrev och genom sina butiker. Anledningen till att företaget inte väljer det traditionella 

sättet är för de vill vara unika och egna precis som deras segment strävar efter att vara 

(Monki 2017).  
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5.2 Enkätundersökning 

För att underlätta förståelsen för enkätundersökning visas svaren i procentform. 

Undersökningen genomfördes bland unga kvinnor 20-30 år för att få en förståelse på deras 

motiv till köp och förståelse för önskat utsänt budskap. Exponenten har nämnts i 

undersökningen men inte i studien eftersom denna skall hållas anonym.  

Diagrammen grundar sig på 150 svar. De som blivit tillfrågade i enkätundersökningen är 

exponentens målgrupp. De behöver inte nödvändigtvis vara kunder, men företaget vill 

behålla och generera nya kunder inom detta kundsegment. Resultatet presenteras i 

cirkeldiagram för att ge en överskådlig uppfattning av svaren. 

  

 

Figur 3, svar 1, enkätundersökning 

Är denna butik ditt första val när du ska handla? 

Denna fråga visar att det är 30 % som inte brukar besöka exponentens butik eller hemsida 

bland de topp 5 butiker som de vänder sig till först vid klädinköp. Det betyder att 70 % 

procent vänder sig till exponenten i första hand eller som topp 5. 
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Figur 4, svar 2, enkätundersökning 

Varför denna butik? Välj de alternativ som stämmer bäst in på dig 

60 % svarar att de vänder sig till exponenten för att de erbjuder ett snyggt sortiment och har 

ett bra utbud, 20 % svarar även som föregående grupp men att de även handlar hos 

exponenten för att de har bra värderingar. Resterande 20 % handlar hos exponenten för deras 

produkter men att de inte tänker på värderingar.

 

Figur 5, svar 3, enkätundersökning 

Är ett företags värderingar viktigt för dig när du handlar? 

För ytterligare förtydligande ställdes även frågan hur viktigt värderingar är. Där svarade 20 % 

att det är viktigt, 30 % tycker att det är viktigt men att det inte är avgörande vid köp av 

exempelvis en t-shirt. 20 % funderar inte mycket över det och 30% av de tillfrågade inte 

tycker det är lika viktigt vid “slit och släng” köp. 
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Figur 6, svar 4, enkätundersökning 

Tycker du att exponenten erbjuder de senaste trenderna? 

På den här frågan svarade 70 % att de anser att exponenten erbjuder de senaste trenderna, 25 

% svarar att de är sådär nöjda och endast 5 % svarar nej.  

 

 

Figur 7, svar 5, enkätundersökning 

Vad skulle du göra om du fick höra att exponenten inte är ett genuint företag? ex 

barnarbete eller inte tar hänsyn till miljö (För att förtydliga: Endast 

forskningsunderlag till vår uppsats, inte fakta) 

Denna fråga visar att 50 % av de som deltagit i undersökningen skulle fortsätta konsumera 

men inte lika ofta. 30 % skulle sluta handla och 20 % skulle inte bry sig.  
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Figur 8, svar 6, enkätundersökning 

Vet du vad företaget vill förmedla till sina kunder? 

50 % svarar att de inte vet vad företaget vill förmedla, 35 % svarar att de aldrig tänkt på det 

och 15 % svarar att de vet vad företaget vill förmedla till sina kunder. 

  

  

 

Figur 9, svar 7, enkätundersökning 

Hur når de ut till dig? Välj det som stämmer bäst in på dig. 

Cirkeldiagrammet nedan visar att exponenten når ut till konsumenterna största delen genom 

butikerna, hela 70% av dem medans 20 % svarar via hemsidan och 1 % via newsletters. 9 % 

svarar att de kommer i kontakt med exponenten via annan reklam. 

  

5.3 Passivt deltagande observationer 

De passivt deltagande observationerna utfördes under eftermiddagen med två observatörer i 

en av företagets butiker. Observationerna utfördes på eftermiddagen då det strömmar in mer 

kunder i butiken och ger starkare underlag för studien. Syftet med att utföra en observation 

var att ta reda på om önskat budskap framgick till kundsegmentet genom deras 

kommunikation och på vilket sätt de arbetar med det. 
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Det som förutspåddes innan starten var att det skulle framgå budskap på tryck, inredning, via 

personalen samt musiken i butiken. Efter en eftermiddags observerande visade det sig att 

antagandena var i rätt riktning som sanningen. 

  

Det framgår i den passiva deltagande observationen att företagets butikskoncept drivs av att 

skapa en egen värld med ett ljust färgtema i vitt, grått, silver och guld och det noterades att 

butiken är utsmyckad med en magisk regnbåge inspirerad trappa, med glittriga maneter, 

svävande planeter och en undervattens karusell. Kommunikationen genom butiksinredningen 

ger ett uttryck av attityd, självkänsla och frihet. Det märks att det grafiska materialet kopplat 

till inredningen har fått samma tyngd som kollektionerna. 

  

Genom att fokusera observationen på kollektionerna uppfattas kommunikationen utåt starkt. 

Det är starka och tydliga tryck på t-shirts, toppar och tröjor. Det syns att tanken bakom 

kollektionerna vill skilja sig från allt annat inom mode och trender. De är annorlunda men 

samtidigt väldigt trendiga och erbjuder det senaste från modevärlden.  

  

Personalen i butiken är uppmärksamma på kunderna som kommer in, hälsar och är trevliga. 

Får de en fråga så hjälper de gärna till. Exponenten erbjuder ett utbud av produkter med hög 

modegrad till låga priser där varorna ständigt uppdateras med de senaste trenderna. 

Kundsegmentet som handlar i den här butiken vet vad de är ute efter och vilken stil de har. 

Vid observationen uppmärksammades det att om en kund har en fråga får hon önskad hjälp 

och alltid trevligt bemötande i kassa, provrummet eller golvet. 

  

Musiken som spelas i butiken är även den det senaste inom popgenren och ger en känsla av 

självständig och stark karaktär. Det är musik med hög takt i butiken som väcker positiva 

känslor. 

  

Genom en passivt observation utav exponentens hemsida framgår det att den är enkel och har 

god grafisk formgivning. Hemsidan är formgiven med motiverande uttryck som exempelvis 

“let self-love rule”. Det finns en huvudflik på hemsidan som heter #monkistyle som är en 

hashtag kopplat till instagram. Den fungerar så att kunder, som också är instagramanvändare, 
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lägger ut bilder på eget initiativ när de bär exponentens produkter och taggar #monkistyle, 

med motivering att visa världen sitt sätt att styla exponentens produkter. När användarna 

publicerar detta på sina Instagramkonton, publiceras dessa även på hemsidan och exponenten 

länkar ihop varje bild med en direktlänk till produkten på hemsidan, för att andra lätt ska 

kunna hitta och klicka hem produkterna. 

  

Efter att ha observerat hemsidan ytterligare märks det tydligt att exponenten väljer att 

använda sig av modeller med mångfald, alltså av olika nationaliteter och kultur. 

Sammanställningen av observationen av hemsidan är att den ger ett gott positivt intryck, de 

använder sig mycket av storytelling och presenterar sig själva på ett fantasifullt sätt. 

Exponentens instagramkonto visar deras produkter i sammanhang varierat med senaste och 

mycket lekfullhet bakom deras inlägg. De ger ett kreativt intryck på både Instagram och deras 

hemsida. 

 

5.4 Resultatredovisning 

5.4.1 Intervju med butikschef 

  

En intervju har genomförts med butikschef på valt företag. Enligt butikschefen finns 

budskapet företaget vill förmedla inbäddat i deras vision. De vill stärka unga kvinnor och 

uppmana dem till att vara sig själva. Genom att bära deras kläder berättar hon att kunderna 

skall hitta sin egen stil och på så vis stärka deras självförtroende och även ge utrymme att 

uttrycka sig som de vill. Vidare menar hon att det är viktigt att de vet vilka deras 

konsumenter är så budskapet når ut till rätt personer. Butikschefen säger även i intervjun att 

de riktar in sig till unga kvinnor mellan 15-30 år men att de även välkomnar äldre personer, 

dock är deras kommunikativa exponering ändå riktad mot deras valda kundsegment, därmed 

fångas inte de äldre upp av den utsända signalen på samma sätt. För att de äldre också ska 

räknas som målgrupp hade företaget behövt ändra sina signaler och då fånga upp ett större 

åldersspann, det är en svårare marknadsföring berättar hon. 

  

Butikschefen uttrycker vidare att de inte använder sig utav traditionell marknadsföring, som 

utomhusreklam, tidningar, reklamblad, radio eller TV, beroende på att deras grundpelare är 
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att vara unika och annorlunda, som speglar deras vision. Hon påpekar också att de tror på att 

hitta nya sätt att nå ut till kundsegmentet. Argumentet till varför deras butiker är så mycket 

utsmyckade och speciella, är för de vill att det ska vara en upplevelse och inspirerande att gå 

in och shoppa hos dem. Butikschefen berättar vidare att de vill locka kunder genom konceptet 

i sin helhet och att ha en väl bemötande personal berättar butikschefen. Hon menar att det är 

viktigare för företaget att deras marknadsföring sprids mun-till-mun istället för på det 

traditionella sätten. Därför påpekar hon att det är viktigt att konsumentens första intryck av 

butiken samt företaget påverkar konsumenten positivt. Butikschefen berättar vidare att 

företaget som helhet vill ha en nöjd kund som återkommer. Butikens läge är extra viktigt då 

det inte är marknadsföring som lockar dit konsumenterna. Därför menar hon att de öppnar 

sina butiker på lönsamma områden. Sannolikheten att konsumenterna väljer att göra ett inköp 

är stor om de trivs i omgivningen. 

  

Butikschefen berättar att grunden till företagets helhet är att de använder sig av sagor, alltså 

storytelling. I sagorna finns de små figurer med olika personligheter. Tanken med dessa 

figurer är att de ska sitta på konsumentens axlar och stärka självförtroende. Butikschefen 

berättar vidare att detta koncept inte gått som beräknat. Detta menar hon beror på att det varit 

stort fokus på prioriterade uppgifter och hektiska perioder men hädanefter uttrycker 

butikschefen att företaget skall arbetar med att synas på deras unika och annorlunda sätt och 

få med sagornas innebörd. Genom att konsumenterna hör sagorna skapas det ett större 

intresse för företaget och gör att mun-till-mun marknadsföringen blir effektivare. 

  

Butikschefen berättar att företaget har insett att det är viktigt att hänga med i förändringen 

och att hålla fast vid att göra på sitt sätt inte är hållbart i alla lägen. Därför menar hon att de 

behöver släppa på den regeln. I intervjun framgår det att butikschefen tror det hade gynnat 

företaget att marknadsföra sig på det traditionella sättet men motiveringen till att de inte gör 

det ändå är för de vill inte sätta ett ansikte, kroppsform eller personlighet på konsumenten då 

det vill att alla tjejer ska känna att klädesplaggen är till för dem. Butikschefen menar att 

företaget har börjat normaliserat sig mer och mer just för att det är de som krävs för att vara 

konkurrenskraftiga och behålla sina konsumenter, det viktigaste av allt är att kunna erbjuda 

konsumenten olika stilar. Butikschefen berättar att företaget har insett att de inte endast kan 
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vara unika och speciella utan de har vävt in en mer kommersiell stil i deras koncept. Detta för 

att inte förlora kunder men de har gjort detta på sitt egna sätt. 

5.4.2 Påstana intervjuer med urval av kundsegment 

Med inspiration från Schramms kommunikationsmodell har det förts slumpvalda intervjuer 

med exponentens kunder för att se hur signalen tas emot och sedan förs tillbaka till 

exponenten (Communication 2009). Dessa har blivit intervjuade på plats i exponentens 

butiker. Eftersom företaget riktar sig mot unga kvinnor vill de att dem ska ta emot deras 

budskap och sända tillbaka signaler. 

 

Resultatet av påstana intervjuerna är att exponentens kommunikations signal går ut till rätt 

mottagare. Dock visade det sig att varken kundsegmentet eller de övriga tillfrågade visste om 

exponentens sagor som egentligen är kärnan i hela deras butikskoncept och affärsidé. 

Förmodligen intresserar sig inte kundsegmentet sig djupare för företagets koncept utan mer 

för produkterna de levererar. 

6. Diskussion 

6.1 Schramms kommunikationsmodell 

För att utgå från Schramms kommunikationsmodell, figur 3:2 är budskapet den signal som 

når ut till tänkt kundsegment. För att nå fram krävs det att de uppfattar signalen på rätt sätt. 

Om inte kunderna förstår signalen, uppnår inte företaget önskad respons (Communication 

2009). Grundidén för företaget och deras koncept framgår tydligt i intervjun med 

butikschefen. Det är sagan som förmedlar grundkonceptet och visionen. Det här scenariot kan 

kopplas ihop med Schramms kommunikationsmodell på så sätt att det skett ett brus i signalen 

påväg ut mot kundsegmentet. Detta brus innebär att konsumenterna inte uppfattat sagorna 

företaget vill förmedla. För att reducera bruset krävs det att företaget arbetar med att förbättra 

signalen, det gör företaget genom att sin egna tidning som släpps med jämna mellanrum och 

finns tillgänglig i butikerna (Communication 2009).  
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Då företaget till stor del marknadsför sig genom butik är det viktigt att den lockar kunder och 

många tillfrågade i alla åldrar sa att det någon gång gått in i butiken för dess utsmyckning. 

Butikskonceptet och dess placering är viktiga pelare i företagets utsända signaler och 

kommunikation (H&M 2016). De personer över 30 år som deltog i påstana intervjuerna 

beskrev företaget annorlunda än deras fokuserade kundsegment. De beskrev företaget som 

annorlunda, färgglatt och galet. Medan den yngre generationen som är företagets 

kundsegment pratar mer om produkterna, känslan och helheten. De tycker att företaget 

speglar en ungdomlighet. Enligt Schramms kommunikationsmodell vill inte företaget nå den 

målgruppen som inte heller uppfattar signalen och budskapet på önskat sätt (Communication 

2009). Gezelius & Wildenstam (2011) menar att det är företagets påverkan som är den 

lyckade marknadsföringen och hur de förmedlar en produkts egenskaper. 

 

Skälet till att konsumenterna väljer att göra ett besök i butiken är för att de är mottagliga för 

signalen som företaget sänder ut genom deras kommunikation, på sociala medier och 

hemsidan. Resultatet av det är positivt och slutar med ett butiksbesök. Medan den typ av 

signal inte når ut till en äldre målgrupp på samma sätt. Detta beroende på att de i många fall 

inte använder sociala medier på samma sätt.Trots att företaget behövt ändra konceptet lite för 

att behålla sitt kundsegment krävs det att de fortfarande sänder ut sin signal till 

konsumenterna som de tidigare gjort (Communication 2009).  

 

6.2 Passivt deltagande observationer 

Det visade sig tydligt i de passiva deltagande observationerna att exponenten utstrålar 

budskap på många olika sätt via deras butik. Det som mest fokuseras på i observationen var 

butikens utformning, produkter, butikspersonalen och butikens musik. Målet med butikens 

utformning är att skapa känslor hos konsumenten och anledningen till att butikerna är 

uppbyggda som ett rymdskepp på en strömlinjeformad marknad är för att ge kunderna så 

mycket inspiration som möjligt (Shaw 2005).  

 

Exponenten placeras alltid de nyaste fräschaste varorna längst fram vid entren och enligt 

Lovelock (2000) görs det för att skapa positiva känslor hos kunden. Det är i butiken som 
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kunderna är mest frekventa och företag har närkontakt med sina kunder, därmed är det lättare 

att påverka kunden till köp med butikskonceptet. Det är därför det är så viktigt med ett 

inspirerande koncept som ger kunderna en upplevelse och då lyckas utstråla en känsla. Syftet 

med alla kollektioner är att de ska fånga en kräsen och medveten tjejers uppmärksamhet och 

uppskattning. Genom att köpa kläder i den här butiken inspireras tjejer av att uttrycka sin 

egna stil och personlighet. Hur kunderna uppfattar den här känslan butiken utstrålar är 

avgörande hur länge kunden stannar i butiken. Ytterligare viktiga parametrar för att analysera 

butikens atmosfär är kollektionerna, musiken och personalen (Dahlén och Lange 2003). 

  

Kollektionerna erbjuder det senaste inom mode kombinerat med volym och raka linjer. De 

ska locka en kräsen tjej uppmärksamhet och är därför något speciella. Genom att se till hur 

exponentens produkter såg ut för några år sedan fram till idag. Syns det att de idag mer följer 

det kommersiella modet, på deras coola sätt. Den typiska kunden som handlar hos 

exponenten har en egen personlig stil och attityd vilket syns igenom deras kollektioner. 

  

Genom de passiva deltagande observationerna uppmärksammades det att observatörens 

utstyrsel inte spelade någon roll utan det är snarare kundens kön och ålder som avgör hur 

bemötandet sker. I observationen mättes servicenivån och anses vara en låg grad av 

konsumentkontakt. Exponenten är en självbetjäningsbutik men om kunden frågar assisteras 

denne med önskade hjälp. Det är hur kunderna blir bemötta i en butik som mäter 

kundservicen, det är även en viktig del i hur kunden bedömer hela shoppingupplevelsen och i 

slutändan, ur ett ekonomiskt perspektiv kommer det även vara mer lönsamt att 

uppmärksamma alla sina kunder (Jansson 2011). Studier visar att kundbemötande kan se 

olika ut beroende på etnicitet, ålder och kön. Exempelvis kan en vuxen bli bemött på ett 

trevligare sätt än en yngre kund i tonåren vid exempelvis försök till reklamation. Då 

förtroendet för de äldre kan väga tyngre än hos de yngre. Blir då tonåringen nekad kan 

föräldern istället komma till butiken och får då ett ja, just för att hen är äldre och får därmed 

mer respekt (Martin & Adam 1999). 

  

Lovelock (2000)  skriver att många branscher använder sig utav ljud för att förstärka 

upplevelsen i butik. Han menar att musiken har en stor betydelse, speciellt för de kunder som 

besöker för första gången, om musiken är tilltalande ges det ett bra första intryck. Enligt 
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Lovelock (2000)  hjälper ljud till att rama in konsumenterna förväntningar på produkterna i 

form av kvaliteten och stilen. Det har gjorts studier på att kunderna stannar längre i butiken 

om musiken är lugnare, men den här studien har gjorts i en butik som har en äldre målgrupp. 

Exponenten som har unga kvinnor som målgrupp tycker generellt om de nya hippa 

topplistorna. I detta fall kan det göra kunderna mer tålmodiga i kassakön för det är låtar de 

tycker om som spelas i bakgrunden.  

  

Vid de passiva deltagande observationerna av musiken i butik är det tydligt att musiken är väl 

genomtänkt. Musiken som spelas växlar mellan högt och lågt tempo. Den musiken med högt 

tempo kan resultera i att ge en känsla av puls och händelserik situation. Enligt Shaw (2005) 

får den lugna musiken kunderna att stanna längre i butiken och gå långsammare genom den, 

och även då influera till fler och större köp. Musiken är noggrann vald för att ge en känsla av 

nyhetsvärde och kreativitet. Shaw menar även att den höga tempo musiken ger effekten av att 

kunden upplever positiva känslor och det kan i sin tur resultera till att kunden förmodar att 

produkten är bättre än realiteten. Dock ger den snabba musiken en negativ effekt i det stadie 

där kunden står i kön och ska betala, den väcker då stressade och aggressiva känslor. 

  

Det är sammansättningen av butiksinredning, kollektionerna, personalen och butikens musik 

är den viktigaste grunden för kommunikationen. 

6.3 Intervjuer 

Exponenten satsar mycket med att förmedla rätt budskap till rätt konsument. Enligt intervju 

med konsumenter tas den här signalen emot utav rätt kund och uppfattas på rätt sätt, den kund 

som inte tillhör det tänkta kundsegmentet uppfattar inte signalen på önskat sätt. Om företaget 

hade velat fånga upp de äldre kunderna genom att ändra sin signal är risken stor att då förlora 

sitt nuvarande kundsegment. Genom att företaget siktat in sig på en smalare målgrupp kan de 

lägga mest fokus på dem och ge dem det som efterfrågas, istället för att tillfredsställa fler 

åldersspann, det gör de lättare att hänga med. 

  

Att företaget inte använder sig utav traditionell marknadsföring kan vara bra eller dåligt. Det 

kan göra att de unga känner sig mer trendiga om företagets kläder inte syns överallt, men det 

hade kunnat öka lönsamheten för företaget genom att synas och höras på de traditionella 
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marknadsföringskanalerna. I detta fall kan det vara positivt, då det passar deras kundsegment 

att vara utstickande. 

  

Sagorna som exponenten kommunicerar ut är smarta, då människor är programmerade till att 

lyssna på sagor. Det har en undermedveten påverkan på människor att då ta till sig 

informationen lättare. Framgångsrika företag som arbetar med att stärka sitt varumärke med 

berättelser är IKEA som har omgivit oss med historier såväl som ICA reklamen även 

förstärkt sitt varumärke genom storytelling. Avvikelsen som uppstod vid de påstana 

intervjuerna är att just den här signalen enligt Schramms kommunikationsmodell inte framgår 

utan brus. De tillfrågade konsumenterna visste inte exponentens sagor och förstår därmed inte 

hela konceptet. Enligt butikschefen arbetar som sagt inte företaget med traditionell 

marknadsföring och i detta fall skulle det kunna vara fördel att använda det och få ut deras 

sagor till konsumenterna och på så sätt locka fler konsumenter. 

6.4 Enkätundersökning 

Det är idag hög konkurrens om de unga konsumenterna på marknaden, enkätundersökningen 

visar att exponenten trots allt ligger relativt högt prioriterad att göra ett butiksbesök hos bland 

konsumenterna. Det var en mindre procentsats som påstår sig att inte besöka exponenten som 

topp 3. De finns några faktorer som kan vara missvisande exempelvis att undersökningen till 

mestadels sändes ut till lokala konsumenter. Exponentens varumärke kan vara starkare på 

olika platser. Undersökningen visade att de flesta konsumenter vänder sig till exponenten för 

att de har ett snyggt sortiment och bra utbud, en del är överens angående detta med tillägg att 

de även anser att företagets värderingar är viktigt. Här kan det vara problematisk att veta hur 

ärliga de svarande har varit eftersom det är meriterande att ha kunskap om värderingar. För 

att kunna tolka konsumenternas åsikter ytterligare ställdes en fråga om hur viktigt det är att 

handla hos företag som har bra värderingar, där ungefär hälften av de frågade svarade ja. 

Resterande är inte så noga vid små inköp medan andra inte funderar så mycket över det. Till 

exponentens fördel tyckte de frågande att de levererar de senaste trenderna och endast en liten 

procentsats tyckte att de inte gjorde det. 

  

Vad gällande vikten att vara ett genuint företag, som innebär att inte använda sig av 

barnarbete, pälsryckning eller är miljöovänliga var det en tredjedel som sa att de skulle sluta 
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handla om de fått höra detta. Den största delen av undersökningsgruppen skulle handla 

mindre och den andra delen fortsätta handla som vanligt. I undersökningen ställdes även 

frågor för att ta reda på hur konsumenterna uppfattar exponentens kommunikativa instrument. 

Hälften svarar att de inte vet, vilket visar att exponenten behöver arbeta med att nå ut till sitt 

kundsegment. Endast 15% svarade att de vet vad exponenten vill förmedla och övriga 

svarade att de aldrig tänkt på det. Enkätundersökningen visade också att exponenten når ut till 

konsumenterna till största delen genom butikerna. De borde försöka fånga upp fler kunder via 

sociala medier och satsa på e-handel som är en betydande växande försäljningskanal. 

 

 

Kommunikation är ett utav de viktigaste verktygen idag, med tanke på att e-handel och den 

sociala medier världen växer. Varje dag stöter sociala medier användare på mängder med 

information. Så mycket att konsumenterna inte ens är medvetna om det. Det är idag för 

många en naturlig del av vardagen. Modevärlden är under ständig förändring vad gällande 

trender och kundbeteenden. Därför kräver de mycket av företagen att anpassa sin information 

till att följa med trenderna i samhället, såväl som marknadsföringstrender och modetrender. I 

teorikapitlet fördjupas studien inom kommunikation, kundsegmentet och trender förknippat 

med hållbarhet för att få ett samband. Genom intervjuer, observationer och 

enkätundersökning gavs starka underlag till resultatet. Alla tillfrågade svarade på enkäten 

vilket var överraskande. Detta beror troligtvis på att de utvalda fick en personlig förfrågan om 

att besvara enkäten och på enkätens enkla utformning. Vidare har responsen varit positiv från 

både exponenten och konsumenter vad gällande intervjuer, observationer och 

enkätundersökning. Dock så kunde inte exponenten ge ut mer information än den som anges i 

studien då den är konfidentiell. För att besvara frågeställningarna presenteras de nedan. 

1. Hur uppfattas företagets kommunikativa instrument utav den specifika kundsegment? 

I studien har en grupp blivit frågade hur kundsegmentet tolkar exponentens kommunikativa 

instrument. Undersökningen och påstana intervjuer har visat att de inte vet vad företaget vill 

förmedla utan de vänder sig till exponenten pga varumärket i sig och produkterna de 

levererar. Eftersom exponenten använder storytelling som inte många andra företag, borde de 

satsa på att berätta sin story för att nå ut till fler människor. Storytelling får människor att 

39 



 

lyssna och väcker ett annat intresse än bara information. Exponenten har en intressant story 

men större delen av kundsegmentet vet inte om den, troligtvis kommer de kunna generera fler 

nya kunder om de arbetar vidare med att nå ut med sitt budskap. Exponenten har tillsammans 

med företagen inom samma koncern växt sig starka på marknaden, dock så finns det 

konkurrenter på marknaden som endast satsar på e-handel. Trots att exponenten vill vara 

annorlunda bör de göra satsningar på e-handel för att möta den digitala förändringen. Genom 

att studera konkurrenter syns de att de växer starkt på sociala medier för att de använder sig 

av influencers, bloggare och sätter in sina produkter i ett sammanhang vilket bidrar med att 

de bygger en livsstil runt sina produkter. 

  

2. Hur gör företaget för att behålla sitt kundsegment?  

Genom att leverera de senaste fashionabla produkterna till ett billigt pris kommer exponenten 

behålla de trendmedvetna kunderna. För några år sedan var deras produkter något mer 

speciella men exponenten har idag skapat ett mer kommersiellt mode för att matcha 

kundsegmentets egenskaper. För att möta den ständiga förändringen arbetar även exponenten 

med mer personliga marknadsföring taktiker. Genom konceptet Monkistyle kan allmänheten 

publicera bilder på sig själva när de bär företagets produkter och tagga #monkistyle. Denna 

tag skriver de under sina personliga inlägg på Instagram och sedan finns även bilderna under 

denna flik på hemsidan. På så sätt blir konsumenterna en del av företagets community 

samtidigt som produkterna sätts i mer personliga sammanhang av deras kunder. Ett 

underhållande och simpelt sätt för företaget att nå ut till fler personer. En positiv följd av 

detta kan vara att människor kan identifiera sig med exponenten och känna tillhörighet, vilket 

i sin tur skapar mervärde för kunden.  

  

Exponenten behåller även sitt kundsegment genom att visa mångfald i sin kommunikation. 

De modeller som de arbetar med har olika bakgrund, vilket gör att företaget sänder ut 

budskapet att alla människor är inkluderade, oavsett kultur. I sina kampanjer arbetar 

exponenten med människor som ser olika ut, exempelvis olika kroppsformer som är en viktig 

faktor i dagens strävan efter ett stereotypiskt utseende med extrema skönhetsideal. Genom att 

kommunicera ut dessa budskap till omvärlden ger exponenten intryck att vara ett medvetet 
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företag som ständigt arbetar i viktiga frågor. Konsumenterna vill då stanna och fortsätta 

konsumera genom just detta företag. 

  

3. Hur kan de kommunikativa instrumenten förbättras i relation till kundsegmentets 

preferenser? 

Genom att lära känna sitt kundsegment samt fokusera på en bestämd målgrupp gör det lättare 

för företaget att identifiera målgruppen och dess behov. Att sikta in sig på en specifik 

målgrupp betyder inte att endast skapa produkter anpassat för målgruppen utan används som 

riktlinjer för att få så mycket information om konsumenterna som möjligt. Till de 

kommunikativa instrumenten så är kundsegmentets målgrupp uppvuxna, eller inlärda med att 

använda sociala medier. Därför är det viktigt att marknadsföra sig genom sociala medier, som 

förutspås vara framtiden inom marknadsföring samt att de fortsätter utveckla sitt 

hållbarhetsarbete. Idag har exponenten 100% ekologisk bomull i sina denimprodukter och de 

använder inte äkta läder i sina varor. Exponenten arbetar även med klädinsamlingar för att 

återvinna plaggen och har ett mål att vara hållbara genom hela värdekedjan år 2040 (Monki 

2017). Genom dessa arbeten behåller de även den gröna konsumenten. De kommunikativa 

instrumenten kan förbättras genom att exponenten fortsätter identifiera sitt kundsegment och 

att ständigt förbättras i takt med att konsumenternas kunskap och medvetenhet ökar. 

 

6. Slutsats 

Med utgångspunkt från kommunikationsmodellen som använts i den teoretiska referensramen 

besvaras problemformuleringen. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikativa instrument kan påverka och 

optimera företagets specifika kundsegment, samt vilka strategier som används för att behålla 

kundsegmentet i takt med att detta ständigt utvecklas. För att exponenten ska behålla sitt 

kundsegment genom alla modesäsonger är det viktigt att de når ut med sitt budskap. Där 

företaget inte använder sig utav traditionell marknadsföring utan istället vill sända ut budskap 

på sitt unika sätt. Detta speglar deras kundsegment som de uppmanar att vara unika och 

självsäkra. Genom det empiriska materialet är slutsatsen att företaget behåller sitt 
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kundsegment genom att vara noga med att ta emot signalen från kunderna och inte bara 

arbetar med att sända ut. Ett bra exempel på detta är på deras hemsida finns rullande bilder 

från kunderna där de nämnt deras hashtag på instagram, det blir ett smidigt sätt för kunderna 

att nå ut till företaget och för företaget att ta emot feedback från kunderna. 

  

Genom att företaget är säkra på vilket kundsegment de ska rikta sig mot och då vara flexibla 

och släppa aktuella kampanjer gentemot omvärldens händelser. Företaget jobbar aktiv med 

att lära känna sin kund och blir då bättre på att anpassa sig efter efterfrågan och det är på så 

sätt som de behåller samma kundsegment, 15-30 år genom tiderna. Det är viktigt att företaget 

inte arbetar med att följa med sin kund för det är då kläderna blir uråldriga och man tappar 

kärnan i företaget. De som handlat på detta företag genom åren och blir äldre vill ofta 

fortfarande handla där eftersom de tycker om deras värderingar och stil, kunderna måste 

uppenbarligen inte vara inom det tänkta åldersspannet. Det handlar mest om att det är enklare 

för företaget att rikta in sig och det är oftast kundsegmentet 15-30 år som uppfattar företagets 

signal på önskat sätt och då skapas försäljning. 

6.1 Nytta för mode- och textilbranschen 

Den här studien kommunicerar stor nytta för fler komponenter. För mode- och 

textilbranschen framgår det hur tungt det väger att faktiskt veta vem som är kunden, vad det 

har för värderingar samt attityder. Det är viktigt att rikta in sig mot ett segment, det kan vara 

ålder, klass, kön, intressen etc. Genom studien beskrivs det hur ett företag gör för att sedan 

behålla detta kundsegment eftersom det är viktigt att inte tappa bort vem det är man 

kommunicerar med och vem som ska ta emot budskapet, i värsta fall kan det vara ingen som 

uppfattar budskapet för det är inte riktat mot någon specifik grupp. Studien ger många tips till 

mode- och textilbranschen på hur man kan ta reda på vem man ska rikta sig till och hur man 

ska nå ut till dem. 

6.2 Nytta för den vetenskapliga världen 

Kommunikation genom den här rapporten kan gynna den vetenskapliga världen genom att 

företag blir alltmer medvetna om förändringen som sker inom miljöfrågor kopplat till 

modevärlden. Det blir allt mer komplicerat att möta kundens dubbelmoraliska behov och krav 

på ett miljövänligt sätt, men det finns företag som arbetar hårt med det här dagligen och det 
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tas utförligt upp i den här studien hur valt företag gör. Genom att vara ett stort företag i 

Sverige med kommer det ett större ansvar, det finns studier om att Sverige ligger före i tiden 

med att fokusera på miljö och hållbarhet inom modevärlden, så för att kunna behålla sitt 

kundsegment sätter det stor press på att man ligger med i tiden och tar ett stort ansvar och 

bidrar i omvärlden. Det handlar mycket om att förslutna det textila kretsloppet, inget material 

ska gå till spillo. Genom den här studien uppmanas den vetenskapliga världen att en mer 

medveten värld resulterar i en bättre värld. 

6.3 Nytta för allmänheten 

Genom att läsa den här studien ger det en trygghet hos konsumenterna att få veta hur mycket 

medvetenhet och tanke det finns bakom företaget. Det blir ett trovärdigt och genuint företag i 

allmänhetens ögon. Det skapas en lärdom för allmänheten hur företag arbetar för att 

kommunicera samt lärdom för miljö och hållbarhetsfrågor. Slutsats med allmänhetens nytta 

utav den här studien är att företaget sänder ut dubbla budskap och konsumenterna behöver se 

över sina konsumtionsvanor för att bidra till en bättre värld. Rapporten kan även skapa en 

nyfiken hos allmänheten att vilja veta mer.  Genom att inneha kunskap om företag och dess 

värderingar, kan konsumenten ta ställning och göra medvetna inköp. Konsumenterna kan 

utesluta företag som de inte anser göra gott och istället välja att göra sina inköp hos företag 

som har goda värderingar och gör skillnad. 

  

7. Miljöaspekter 

Företaget påstår att de är fullt medvetna om både de kemikalier som används i 

bomullsodlingen och bördan på miljön som uppstår vid tillverkning av produkterna. De 

menar att agera miljövänligt innebär mer än att använda ekologisk bomull. De värderar starkt 

att inte sälja äkta päls, fjädrar eller produkter där djur blivit illa behandlade. Istället använder 

de sig av fuskpäls och läderimitation. Det långsiktiga målet är att respekten för miljön ska 

reflekteras genom hela verksamheten och att bli klimatpositiva genom hela deras värdekedja 

2040. Exponenten arbetar ständigt med att introducera nya miljövänliga processer med hög 

standard. På deras huvudkontor och i deras butiker använder de förnybar energi. De strävar 

efter att använda bättre material och textilåtervinning i deras butiker. Alla kan lämna in 

använda textilier oavsett var textilierna kommer ifrån (Monki 2017). 
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I denna rapport har vikten av kommunikation lyfts fram som ett utav de viktigaste verktygen. 

I år lanserade exponenten en global hållbarhetskampanj där budskapet är: så lever du mer 

hållbart och lyder: “ Du kan värna om miljön genom att göra mindre, som att inte tvätta dina 

kläder allt för ofta – exempelvis”. Deras kampanj är inspirerande och visar att man kan göra 

om plagg, “spot clean” som innebär att tvätta enstaka fläckar för hand eller att lufta dem. 

Exponenten vill att alla individer ska känna att de har en betydande roll i framtiden om 

hållbart mode” (Lejon 2017). Genom att kommunicera ut sina kampanjer och 

hållbarhetsarbeten når de ut till fler människor. Exponentens hållbarhetskampanj visades och 

skrevs om på modetidningen ELLEs hemsida. 

  

Tidigare har uppfattningen varit att dessa budskap endast når ut till konsumenterna genom att 

konsumenterna själva besöker exponentens butiker eller digitala medier eftersom de inte 

använder sig så mycket av reklam och marknadsföring. Eftersom exponenten gör så pass 

mycket är det viktigt att detta når ut till allmänheten. Innan studiens början saknades vetskap 

om exponentens arbete med klädinsamling, därför behöver exponenten arbeta mer med sin 

kommunikation. Medvetenheten om miljö och hållbarhet ökar alltmer hos konsumenten, dock 

så har inte alla som intresserat sig för hållbarhet börjat leva efter det än. Attityden hos 

konsumenterna speglar alltså inte sig i deras agerande. Trots att konsumenterna har en hög 

medvetenhet betyder det inte ett hållbart beteeende. Bristen på överensstämmelsen mellan 

kundernas kunskap och attityd och hur de faktiskt handlar existerar (Pedersen & Neergaard 

2006). 

  

Studiens positiva påverkan på miljön är att vikten av kommunikation lyfts fram i den ständiga 

förändringen i samhället vad gällande kundsegment, miljö och trender. Företag som ligger 

efter i att använda digitala medier kommer tappa ett stort antal kunder och därmed kommer 

inte deras information nå ut till allmänheten. Studien visar hur betydande kommunikationen 

är och genom att nå ut med sitt budskap på rätt sätt så kommer det generera fler kunder. Det 

resulterar i att företagen blir lönsammare och genom att öka sina vinster finns de även mer 

tillgångar inom företaget att lägga resurser på hållbarhetsarbete. 
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I takt med att konsumenterna blir mer medvetna om hållbarhet måste företagen möta kunden i 

denna fråga, för att inte förlora konsumenten. Kortsiktig påverkan på miljön är att fler företag 

kommer ta till sig detta och vilja göra förändring. Processen är lång till en helt miljövänlig 

värdekedja men genom delmål kan företagen uppnå positiva effekter genom att påbörja 

viktiga arbeten som på lång sikt värderas högt för människan och miljö. Genom 

kommunikation kommer de nå ut till allmänheten med sina miljöarbeten, vilket resulterar i att 

konsumenter kan göra grönare val. Istället för att marknadsföra produkter och varumärke, 

borde företagen sätta in dessa i grönare sammanhang. Kampanjfilmen som exponenten 

nyligen lanserade är ett inspirerande exempel på detta då de uppmanar konsumenterna att inte 

tvätta sina kläder i onödan, utan visa att de finns andra sätt att hålla plaggen rena. De ger 

goda exempel på hur varje person kan bli mer miljövänlig i vardagen, genom att vara lat. 

  

En annan positiv långsiktig påverkan av studien är att det sätter press på företag att arbeta 

med hållbarhetsfrågor. Företagen blir medvetna och såväl konsumenterna, dessa måste möta 

varandra i denna fråga. Textilbranschen har en viktig roll för ekosystemet och människan. 

Genom att förbättra arbetsmiljön för arbetarna över hela världen, skära ner på användning av 

kemikalier, använda bättre material, energianvändning och produktionsmetoder kan samtliga 

inblandade  bidra med en grönare värld för att ge samhällsvinster för både människan och 

miljön. 

7.2 Validitet  

För att få fram validiteten mäts resultatet och relevansen mot realiteten. Bryman och Bell 

(2003) menar att kvalitativa studier värderas och bedöms på ett annat sätt än kvantitativa 

studier. 

I en kvalitativ undersökning kan det vara problematiskt att veta om det finns en 

bakomliggande tanke som påverkar respondenten. Med den vetskapen har intervjumaterialet 

noggrant tolkas och analyseras för att få så korrekt slutsats som möjligt. Målet med intervjun 

är därmed inte att få fram den absoluta sanningen utan att få fram en tolkning och 

uppfattning, då intresset ligger i att veta hur respondenten tänker och agerar. För att 

åstadkomma en hög validitet har utformningen på frågorna utgör stor vikt då det är viktigt att 

kontrollera att svaren är logiska. Frågorna ska vara svåra att missuppfatta. (Johannessen & 

Tufte, 2003, ss. 47-48) Det är inte aktuellt att tala om termer som tillförlitlig data. Det är svårt 
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att få fram en absolut sanning från butikspersonalen då de inte är anonyma för intervjuaren. 

Ingen vill uttala negativitet om sin arbetsplats, vilket kan ge ett missledande resultat. 

Deltagande observationerna kommer ske olika tidpunkter då det ger annorlunda resultat på 

förmiddagen jämfört med eftermiddagen, med tanke på kundströmmen. 

  

Rapportens styrkor är skribenternas kunskap inom det textila området samt vägledningen 

under rapportens gång. Enkätundersökningen gav starkt underlag till resultatet då alla 

tillfrågade svarade. Det gav en god inblick i kundsegmentets tankar och värderingar då 

forskningen gick ut på att ta reda på hur kommunikationen påverkade dem. För att få 

ytterligare information intervjuade vi exponentens kunder på plats i butik vilket också gav 

starkt underlag till vår studie. Rapportens svaghet är att exponenten har mycket konfidentiell 

information samt att många av exponentens personal svarade att de önskade att de hade tid att 

svara på frågorna men att de varken hade tid eller kunde dela med sig av informationen. 

7.3 Reliabilitet  

För att mäta studiens trovärdighet och tillförlitlighet refereras det till reliabiliteten. 

I en kvantitativ undersökning är det lättare att tala om tillförlitlig data. Vid tillfällen där 

resultaten blir samma upprepade gånger anses reliabiliteten vara hög (Johannessen & Tufte, 

2003, ss. 28-29). Då det fördes fler än en påstana intervjuer kan reliabiliteten vara lägre 

eftersom personerna som blev tillfrågade kan varit påverkade av olika omgivnings 

omständigheter. Eftersom intervjuerna är strukturerade med öppna svarsalternativ finns en 

risk att reliabiliteten blir lägre genom olik tolkning av svar. Genom att enkät- och 

intervjumaterialet finns att ta del av går det att få en egen uppfattning om hur hög uppsatsens 

reliabilitet är. Genom att ha fått direktkontakt med exponenten kopplat med den primära 

datan anses reliabiliteten överlag hög. Att bara ha en intervju med en anställd på företaget 

skulle kunna vara en svaghet då det endast presenteras en vinkel och åsikter från exponentens 

sida. Resultatet skulle kunna blivit annorlunda om det fördes fler intervjuer med exponenten 

men det fanns inte någon möjlighet till detta. 
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7.4 Vidare forskning 

Vidare forskning inom det här ämnet kan vara att undersöka hur budskapet uppfattas i städer 

där exponenten inte har fysiska butiker. Där frågan är om budskapet når ut utan någon form 

av traditionell marknadsföring. Denna studie kan användas som en fördjupning av hur 

flexibelt företaget behöver vara för att inte gå miste om trender och därmed förlora kunder 

som följd. Studiens innehåll går att tillämpa på andra företag för att förstå vikten av att 

behålla sitt kundsegment. Ytterligare vidare forskning kan vara hur företagets användande av 

storytelling kan öka lönsamheten och förståelse för företaget. Företagets hållbarhetsarbete är 

fortfarande outforskat då många konsumenter kopplar deras produkter som kortvariga och 

miljöovänliga. Genom att forska vidare och djupare på exponentens miljöarbete med kan det 

generera fler konsumenter. 
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Bilagor 

Enkätundersökning 

  

Är xx ditt första val när du ska handla? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Inte alltid, men definitivt med på topp tre 

4. Nej, tillhör inte de tre första butikerna jag går till 

  

Varför xx? Välj de alternativ som stämmer bäst in på dig 

1. Jag handlar på xx för de erbjuder ett snyggt sortiment och har bra utbud 

2. Jag handlar på xx för de erbjuder ett snyggt sortiment, bra utbud och har bra 

värderingar 

3. Jag handlar på xx för de erbjuder ett snyggt sortiment och bra utbud, men jag tänker 

inte på värderingar när jag handlar 

  

Är ett företags värderingar viktigt för dig när du handlar? 

1. Ja 

2. Ja men inte det första jag tänker på när jag ska köpa en t-shirt 

3. Funderar inte så mycket över det 

  

Tycker du att exponenten erbjuder de senaste trenderna? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Sådär 

  

Tycker du att exponenten förmedlar något med sitt varumärke eller deras plagg? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Har aldrig funderat på det 
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Vad skulle du göra om du fick höra att företaget inte är ett genuint företag? ex 

barnarbete eller inte tar hänsyn till miljö (För att förtydliga: Endast forskningsunderlag 

till vår uppsats, inte fakta) 

1. Sluta handla 

2. Inte bry mig och fortsätta handla 

3. Handla ändå men inte lika ofta 

  

Vet du vad företaget vill förmedla till sina kunder? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Aldrig tänkt på det 

  

Hur når företaget ut till dig? Välj det som stämmer bäst in på dig 

1. Via butikerna 

2. Via Hemsidan 

3. Newletters 

4. Instagram 

5. Annan reklam 

  

  

Intervjufrågor 

1. Vad är budskapet ni vill sända ut till era konsumenter? 

2. Hur arbetar ni med att stärka unga kvinnor? 

3. Vad är ert primära sätt att marknadsföra er på? 

4. Av vilken anledning använder ni er inte av traditionell marknadsföring? 

5. Vad är baktanken med era butikens utsmyckning? 

6. Hur tänker du att ni når ut till erat kundsegment? 
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