
CONTENT MARKETING 
VARUMÄRKESBYGGNAD INOM 

MODEBRANCSHEN 
 

2018: VT2018KF13 

!  

Examensarbete – Kandidat 
Företagsekonomi 

Emile Ramini 1  
Pontus John Johansson 2 



Förord 
Vi vill tacka vår handledare Marcus Gianneschi som har guidat oss i vår skrivprocess och gett 
oss den handledning vi behövt för att genomföra rapporten. Vi vill också passa på att tacka 
fallföretaget för att vi fick använda dem som fall för vår studie och för att de tog sig tid till att 
hjälpa oss i vår insamling av material. Tack! 

Svensk titel: Content Marketing - varumärkesbyggnad inom modebranschen 

Engelsk titel: Content Marketing - Building brands within the fashion industry 

Utgivningsår: 2018 

Författare: Emile Ramini och Pontus Johansson 

Handledare: Marcus Gianneschi 

!1



Abstract 
The digitalization has opened up the whole world as a competitive market for fashion brands. 
Thus, it may be even more difficult to reach and raise interest because of new digital channels 
that companies can use in their market communication. Despite the great opportunity of 
reaching out to customers, it is still difficult to perceive and create engagement. It is both an 
art and a science to build a brand and it requires careful planning, creative and well-run 
marketing and long-term commitment. Today, it has become something that is crucial to any 
modern business. The significance and value of a brand can be distinguished from the market 
benefits that the brand has created. A strategic asset marketed in own or purchased channels, 
made available on its own platform, is aimed at influencing behavior that leads to business 
benefits, increased brand awareness and strengthening customer loyalty. Content marketing is 
challenging and it requires a lot of resources and effort to create good content that contributes 
to engagement, sharing and sales. In a market with high competition, it is not enough to just 
produce content, it is necessary to make it stand out by making it helpful and authentic. If 
content is not seen by the intended audience, the company will have wasted it’s time and 
money with no revenue. Instead of using content to engage their audience and listen to what 
they have to say, today content is produced  to maintain the company's editorial planning. 
Creating content just for the purpose of creating content alone does not give traffic and does 
not make customers buy products. This study is a qualitative case study on branding, which 
aims to study how content marketing is used to build brands, in the fashion industry. The 
study shows how the case company provides examples of how fashion companies can work 
with content marketing to build brands. The study also shows what kind of content is 
produced in different forms for different channels. To build a successful brand through 
content marketing, it is important to create a personal and emotional link between the brand 
and the audience. It is also important to have a silver thread in its message that should be in 
line with what the brand and the company stands for. A successful brand needs to be 
consistent with its content, and follow a silver thread that people can relate to and recognize. 
In addition, it is important to create relevant content that the audience is constantly asking for. 
Fashion companies can benefit from storytelling on multiple levels in their content marketing, 
how they tell about the company's history and its values, how they describe their products and 
how they tell stories about their customers. The way storytelling can contribute in content 
marketing is to create the emotional link between the brand and its audience. The company's 
audience is attracted to stories and characters that they can relate to, focusing instead on the 
story's message rather than on the company. Our case study is written in swedish and 
investigates a fashion company from Gothenburg where the case company is just an example 
of how the industry works when it comes to building a brand via content marketing. The 
study is based on a collected theory in the fields of market communication, brand building 
and content marketing, which together with the empirical material from the netnographic field 
observations and the semi-structured interview weighed together are intertwined in a 
discussion. 

Keywords: Content, Content marketing, Branding, Marketing communication, Storytelling.  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Sammanfattning 
Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltså 
kan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som 
företag kan använda i sin marknadskommunikation. Trots den stora möjligheten att nå ut till 
kunderna, är det fortfarande svårt att synas och skapa engagemang. Det är både en konst och 
en vetenskap att bygga ett varumärke och det kräver noggrann planering, en kreativ och väl 
genomförd marknadsföring och ett långsiktigt engagemang. Idag har det blivit något som är 
avgörande för vilket modernt företag som helst. Ett varumärkes betydelse och värde för ett 
företag kan urskiljas från de marknadsfördelar som varumärket skapat. En strategisk tillgång 
som marknadsförs i egna eller köpta kanaler, som görs tillgänglig på egen plattform och syftet 
är att påverka ett beteende som leder till affärsnytta, ökad varumärkeskännedom samt stärka 
kundlojalitet. Content marketing är utmanande och det det krävs mycket resurser och 
ansträngning för att kunna skapa bra content som bidrar till engagemang, delningar och 
försäljning. På en marknad med hög konkurrens räcker det inte bara att producera content, det 
krävs att få det att stå ut genom att göra det hjälpsamt och autentiskt. Om content i slutändan 
inte syns av den tänkta målgruppen har företaget slösat tid och pengar till ingen nytta. Istället 
för att använda content för att engagera sin publik och lyssna på vad dem har att säga, 
produceras content idag för att upprätthålla företagets redaktionella planering. Att endast 
skapa content för contents skull bidrar inte till trafikökning och får inte kunder att vilja köpa 
en produkt. Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om varumärkesbyggande, som avser att 
studera hur content marketing används för att bygga varumärken, i  modebranschen. Studien 
visar hur fallföretaget ger exempel på hur modeföretag kan jobba med content marketing för 
att bygga varumärken. Studien visar även vad för typ av content som produceras i olika 
former för olika kanaler. För att bygga ett lyckat varumärke genom content marketing är det 
viktigt att skapa en personlig och känslomässig länk mellan varumärket och publiken. Det är 
även viktigt att ha en röd tråd i sitt budskap som ska ligga i linje med vad varumärket och 
företaget står för. Ett lyckat varumärke behöver vara konsekvent med sin content, och följa en 
röd tråd som människor kan relatera till samt känna igen. Dessutom är det viktigt att skapa 
relevant content som publiken ständigt efterfrågar. Modeföretag kan dra stor nytta av 
storytelling på flera plan i sin content marketing, hur de berättar om företagets historia och 
dess värderingar, hur de beskriver sina produkter och hur de berättar berättelser om sina 
kunder. Det storytelling kan bidra med inom content marketing är att skapa den 
känslomässiga länken mellan varumärket och dess publik. Företagets publik attraheras av 
berättelser och karaktärer som de kan relatera till, och fokus läggs istället på berättelsens 
budskap snarare än på företaget. Vår fallstudie undersöker ett modeföretag från Göteborg där 
fallföretaget endast är ett exempel på hur det kan se ut. Studien bygger på insamlad teori inom 
områdena marknadskommunikation, varumärkesbyggande och content marketing som sedan 
ihop med det empiriska materialet från de netnografiska fältobservationer och den semi-
strukturerade intervjun som genomförts vävs samman i en diskussion.  

Nyckelord: Content, Content marketing, Varumärke, Varumärkesbyggande, 
Marknadskommunikation, Storytelling 
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Begreppsdefinition:
Content: Content är överföring av text, illustration, grafik, fotografi, video, noter, ljud, rörliga 
bilder och dylikt, som kommuniceras med den tänkta målgruppen (Barregren 2017).

Content Marketing: Content marketing är ett verktyg för att producera och distribuera content 
som ger värde till den tänkta målgruppen (Barregren 2017).

Digitala Kanaler: Kanaler via internet där företag eller kunder kan kommunicera via 
envägskommunikation eller tvåvägskommunikation. (Taiminen och Karjaluoto 2015)

Fallföretag: Företaget vi gjorde intervjuer och observationer på. 

Marknadskommunikation: Enligt Mårtenson (2009) innebär marknadskommunikation utbyte 
av information, att man förmedlar sitt budskap starkt i sin kommunikation.

Storytelling: Storytelling beskrivs som berättelser som kan skapa uppmärksamhet för 
varumärkets budskap (Douglas 2009).

Varumärke: Ett varumärke kan beskrivas i termer som namn, symbol, design eller en 
kombination av dessa, och syftet för att identifiera ett specifikt företags produkter för att få 
dem att särskilja dem från andra liknande produkter från andra företag (Kotler & Keller 
2012).
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1. Inledning 
Här presenteras bakgrunden till studien som sedan följs av problemdiskussion. Efter det 
presenteras studiens syfte och frågeställningar som studien skall behandla.  

1.1. Bakgrund 
I dagens affärsverksamhet är det få prestationer som är mer uppskattade än att skapa 
framgångsrika varumärken (Holt 2016). Holt (2016) menar att när företagen sedan väl blir 
framgångsrika, blir de även kulturella innovatörer som ligger i framkant av sina egna segment 
på marknaden. Det är både en konst och en vetenskap att bygga ett varumärke säger Kotler & 
Keller (2012). Ett varumärkes betydelse och värde för ett företag kan urskiljas från de 
marknadsfördelar som varumärket skapat enligt Keller (2009) men det kräver noggrann 
planering, en kreativ och väl genomförd marknadsföring och ett långsiktigt engagemang. 
Dock sker en ständig förändring av kommunikationslandskapet vilket gör det allt mer 
utmanande för företag att kommunicera med sin marknad. Detta beror på nya 
marknadskanaler, såsom digitala medier (Batra & Keller 2016). Det sker en dramatisk växling 
i hur konsumenter använder sig av olika typer av mediakällor för att få fram den information 
de söker, som påverkar hur, var och när de väljer varumärken (Batra & Keller 2016). Ett 
måste för dagens modevarumärken är en content marketing strategi som innehåller den 
senaste teknologin, som kreativt utnyttjar sociala medier, och distribuerar content på nya sätt 
som driver kundlojalitet samt ökad försäljning (Papandrea 2018). Papandrea (2018) menar att 
kunder som interagerar med varumärken under köpprocessen, vill bli inspirerade, underhållna 
och informerade. 

Genom att leverera kritiskt content som är relevant för din målmarknad, kommer du att börja 
ta dig an en viktig roll i dina kunders liv (Pulizzi 2014). Det är viktigt att urskilja content 
marketing med begreppet content; Content är överföring av text, illustration, grafik, fotografi, 
video, noter, ljud, rörliga bilder och dylikt, som kommuniceras med den tänkta målgruppen 
och Content marketing är distribution av content som ger värde till den tänkta målgruppen, 
som leder till affärsnytta, ökad varumärkeskännedom samt stärka kundlojalitet (Barregren 
2017). Barregren (2017) menar att content marketing är en strategisk tillgång företag 
använder i sina egna plattform eller köpta kanaler. Idag har det blivit något som är avgörande 
för vilket modernt varumärke som helst (Smith 2018). Content marketing är kärnan av de 
mest framgångsrika digitala marknadsförings kampanjerna (Smith 2018). När en kund läser 
och ser content, börjar de skapa en åsikt om varumärket. Om de tycker att det content företag 
producerar är engagerande, lärorikt och värdefullt, börjar de ha samma tankar om företaget 
(Smith 2018). Desto mer värde ett företag kan skapa med sin content, desto lättare blir det att 
bygga tillit till den tänkta målgruppen (Smith 2018). Att skapa content som användare vill 
dela är marknadsföring för dem som är direkt intresserade av varumärket. Att dela rätt typ av 
content med värdefull information vid rätt tid på dagen för rätt publik ökar trafik till 
webbplatsen, ökar varumärkets synlighet och stör konkurrensen (Agrawal 2016). Det som 
faktiskt sker är skapande av intresse - vilja veta mer om varumärket. Intresset leder till fler 
unika webbplats besök, ökad interaktion och ökad försäljning (Agrawal 2016). Dessutom, ser 
kunden att företaget konstant publicerar content på olika plattformar, kommer de se företaget 
som en ledare i den industrin (Smith 2018).  
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Content marketing är något som kräver mycket resurser i form av tid och pengar och på en 
marknad med hög konkurrens räcker det inte bara att producera content, utan det krävs att få 
det att framstå som unikt genom att göra det hjälpsamt och autentiskt (Balkhi 2017).  

Denna uppsats är en fallstudie om varumärkesbyggande, och vi har valt att studera hur 
content marketing används för att bygga varumärken, inom modebranschen. Vår fallstudie 
undersöker ett modeföretag från Göteborg, fallföretaget är endast ett exempel på hur det kan 
se ut. I denna uppsats kommer vi använda ordet “content” enligt Barregren (2017) definition, 
och inte den svenska översättningen på ordet “innehåll” vilket enligt institutionen för svenska 
språket betyder: det som finns inuti något (Lexin 2018). Anledningen till att vi valde att 
använda “content” framför “innehåll” är för att förtydliga den värdeskapande aspekten i ordet 
“content”, samt att begreppet content är allt vanligare i professionellt språkbruk inom 
marknadskommunikation (Barregren 2017). 

1.2. Problemdiskussion 
Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltså 
kan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som 
företag kan använda i sin marknadskommunikation. Digitala kanaler - Kanaler via internet där 
fö re tag e l le r kunder kan kommunicera v ia envägskommunika t ion e l le r 
tvåvägskommunikation (Taiminen och Karjaluoto 2015), kan innebära kommunikation genom 
webbplats, Sociala medier och liknande. Trots den stora möjligheten att nå ut till kunderna, är 
det fortfarande svårt att skapa engagemang. Företag har två stora utmaningar idag: Att bli 
sedda och att få betalt (Anand 2016). Att bli sedda innebär att kunden uppmärksammar 
företagets content. Detta kan i sin tur exponera varumärkets personlighet och identitet. Att få 
betalt innebär att företagets content skall bidra till försäljning (Anand 2016). Företag lägger 
stora mängder tid och pengar på att skapa content, vilket betyder att de lägger mycket tid på 
att skapa material som bilder, video, text och liknande. För att sedan kunna producera det 
material som ger någon typ av värde för kunden behöver företag en content marketing 
strategi. Den strategin innebär att företag bland annat måste marknadsföra sin content med 
kontinuitet, vilket bidrar till att företag ständigt behöver producera nytt material. Dock om 
content i slutändan inte syns av den tänkta målgruppen har företaget slösat tid och pengar till 
ingen nytta. Content marketing är utmanande och det krävs mycket resurser och ansträngning 
för att kunna skapa bra content som bidrar till engagemang, delningar och försäljning. På en 
marknad med hög konkurrens räcker det inte bara att producera content, det krävs att få det att 
stå ut genom att göra det hjälpsamt och autentiskt (Balkhi 2017). Istället för att använda 
content för att engagera sin publik och lyssna på vad dem har att säga, produceras content 
idag för att upprätthålla företagets redaktionella planering (Mrsic 2017). Med företagets 
redaktionella planering menar Mrisc (2017) schemaläggning av content. Att endast skapa 
content för contents skull bidrar inte till trafikökning och får inte kunder att vilja köpa en 
produkt (Mrsic 2017). Content är inte något som bara “händer” helt enkelt (Solomon 2017), 
dessutom behöver content vara relevant till målgruppen för att ge någon effekt i form av 
respons eller affärsnytta. Därför är det inte långsiktigt lönsamt att enbart gå efter en 
redaktionell planering (Mrsic 2017). Företaget behöver istället ha ett syfte med sitt content 
som ger betydelse och värde som kan särskilja varumärket från konkurrenter, dock kräver 
detta noggrann planering, en kreativ och väl genomförd marknadsföring och ett långsiktigt 
engagemang Keller (2009). För modevarumärken är deras produkter centralt i deras content, i 
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form av bild, ljud, video, text och liknande. Enligt Kotler (1973) kan köparen påverkas av den 
totala köpupplevelsen genom bilder samt andra funktioner som medföljer produkten. Dock, 
för företag idag menar både Keller (2003), Todor (2014) och Melin (1999) att det är svårare 
att differentiera sig enbart genom företagets produkter eftersom det finns många andra 
liknande produkter på dagens marknad. Detta är något som Mårtensson (2009) också tar upp, 
hon menar att dagens ledande företags produkter är relativt identiska med konkurrenternas. 
Därför är content en strategisk tillgång för att kunna differentiera sig och påverka ett beteende 
som leder till affärsnytta och ökad varumärkeskännedom (Barregren 2017). För att skapa 
content som skiljer sig åt konkurrenterna samt lyfter produkten menar Solomon (2016) att 
företag bör tänka på språkbruk, berättelser, vara positiv och göra det visuellt. Kotler (1973) 
menar även att platsen och stämningens atmosfär kan vara mer inflytelserika än själva 
produkten vid ett köpbeslut. 

1.3. Fallföretaget  
Företaget vill förbli anonyma i denna studie därför undanhåller vi företagets namn och delger 
endast fakta som är relevant för att förstå dess storlek.  

Fallföretaget: 
Omsättning (2017) : 180 Miljoner SEK  
Anställda (2017): 30st 
Bransch: Mode 
Marknad: Svenskt företag på en internationell marknad 
Etablerades År 2004.  
Storlek: Medelstort företag 
Enligt Svenskt Näringsliv (2018) är EUs definition på Medelstort företag enligt följande:  
“Ett medelstort företag har färre än 250 anställda och en årlig omsättning som understiger 
50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro” Svenskt 
Näringsliv (2018).  

1.4. Syfte  
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur modeföretag använder sig av 
content marketing för att bygga varumärke. 

1.5. Frågeställningar  
1. Vad för typ av content producerar fallföretaget för att bygga sitt varumärke?
2. Hur ser fallföretagets content ut beroende på typ av plattform?
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2. Teoretisk referensram 
I teorin presenteras forskning som är relevant för studien. Teoriavsnittet är uppdelat i fyra 
underrubriker; marknadskommunikation, varumärkesbyggande, content marketing och 
storytelling.  

2.1 Marknadskommunikation och Varumärkesbyggande 
Kommunikation handlar om hur innehåll tas upp av, och påverkar en publik (Greenwald 
1968). Idag kan ett företag på ett relativt lätt sätt nå en publik med olika kanaler och 
medieverktyg, som till exempel TV, tidningar och internet. Desto fler kanaler ett företag 
marknadsför sig på ju större chans har dem att nå ut till en större publik och få deras 
uppmärksamhet. På en mer konkurrensutsatt marknad blir det allt svårare att fånga sin publik 
men också hur kommunikationen tolkas av publiken. För att kommunikationen mellan företag 
och målgrupp ska göras på bästa möjliga sätt krävs det att företaget känner till och har tydlig 
förståelse för sina kunder. Baserat på den kunskapen kan företaget kommunicera ut till sin 
målgrupp på det mest effektiva sättet för att nå och uppmärksamma deras målgrupp. Företaget 
kan då också kommunicera ut de budskap på ett sätt som de tror målgruppen förstår och tolkar 
på “rätt” sätt (Lea-Greenwood 2013).  Marknadskommunikation är en av de viktigaste 
rollerna i ett företag (Mårtenson 2009). Enligt Mårtenson (2009) innebär 
marknadskommunikation utbyte av information, att man förmedlar sitt budskap starkt i sin 
kommunikation. Marknadskommunikationen har tidigare karaktäriserat marknadsföringen, på 
så sätt att en marknadsförare skickade iväg ett meddelande och berättade vad konsumenten 
behövde, och i med den digitala förändringen har det övergått till en mer personlig kontakt 
som siktar på långsiktiga relationer mellan ett företag och konsument (Budíková 2014). 
Kommunikationsteknologin är under ständig och avgörande förändringar gällande 
kommunikation mellan företag till konsument (Kotler & Armstrong 2012). Enligt Smith 
(2011) är all sorts media som finns via mobiltelefoner, datorer eller andra enheter digitala 
medier. Syftet med digital marknadskommunikation är därför användningen av dessa medier 
för att kommunicera med konsumenten (Smith 2011). Digital marknadskommunikation blir 
interaktiv när alla berörda parter engagerar sig med varandra genom att att samverka i olika 
aktiviteter inom sociala medier (Zhang & Lin 2015). Enligt Zhang & Lin (2015) omvandlas 
aktiviteterna till marknadskommunikations-meddelande vilket skapar syfte och leder till ett 
kunskapsutbyte mellan parterna. Ariel & Avidar (2015) beskriver att i en 
kommunikationsprocess är information den grundläggande enheten, men att användaren av 
sociala medier bestämmer hur mycket information de ska utnyttja. Därför är företagets 
publiceringar och engagemang från användarna en betydande roll (Ariel & Avidar 2015). 
Konsumentens uppfattning av produktinformation, tjänster, priser, snabbhet och tillgänglighet 
har därför förändrats drastiskt (Kotler & Armstrong 2012). Huvudmålet med 
marknadskommunikation är att påverka kunders eller köparens uppfattning av företaget och 
deras produkter samt skapa intresse (Mårtenson 2009). Idag jobbar företag hårt för att bygga 
starka varumärken för att det anses vara ett framgångsrikt sätt att väcka uppmärksamhet på 
marknaden. På grund av detta ses varumärkesbygge som en grundpelare i dagens 
marknadsföring (Rahman 2014). 

Ett varumärke kan beskrivas i termer som namn, symbol, design eller en kombination av 
dessa, och syftet för att identifiera ett specifikt företags produkter för att få dem att särskilja 
dem från andra liknande produkter från andra företag (Kotler & Keller 2012). 
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Varumärkesidentitet är kärnkaraktären av varumärket och definierar varumärket (Barnett, 
Jermier & Lafferty 2006). Varumärkesidentitet är ett internt perspektiv, oftast skapat innan 
varumärket är presenterat till en extern publik (Balmer & Greyser 2006). Nyckeln till ett 
lyckat varumärkesbygge är att få kunderna att uppfatta skillnaden mellan de olika 
varumärkena som existerar inom den produktkategorin (Kotler & Keller 2012). Om företaget 
får kunderna att uppfatta denna skillnad bidrar det till att varumärket hjälper kunden att 
identifiera produktens tillverkare och ursprung. Samtidigt som ansvar för produktens 
prestanda tilldelas tillverkaren eller distributören (Kotler & Keller 2012).  

Det är både en konst och en vetenskap att bygga ett varumärke säger Kotler & Keller (2012). 
Ett varumärkes betydelse och värde för ett företag kan urskiljas från de marknadsfördelar som 
varumärket skapat enligt Keller (2009) men det kräver noggrann planering, en kreativ och väl 
genomförd marknadsföring och ett långsiktigt engagemang. Det ska också finnas en tydlighet 
i både vilja och färdighet i att kunna förklara sitt varumärke för sina kunder och varför 
företaget gör på ett specifikt sätt samt att stå för sitt varumärkesbygge (Kotler & Keller 2012).  

Lee Yohn (2016) hävdar att sju varumärkesbyggande principer är lika viktiga för ett företags 
varumärkesbyggande som för dess försäljningssiffror, hållbarhet och deras integrerade 
verksamhet. Lee Yohn (2016) nämner dessutom anställda butiks- och säljpersonal som en stor 
del i lyckat varumärkesbyggande. Dessa principer som Lee Yohn (2016) fastställt  
beskriver följande;  

1.  Lyckade varumärken uppstår inifrån. Lyckat varumärkesbyggande grundar sig i 
företagets anställda som tror på varumärket och hjälper företaget att föra vidare varumärket 
till slutkund.  
 
2. Lyckade varumärken undviker att bara sälja produkter. Med en stabil grund i sina 
anställda leder det till att sälja in en personlig relation mellan varumärke och slutkund. De 
säljer inte bara företagets produkt, de säljer känslor och varumärkeshistoria. Detta bidrar till 
ett adderat värde för kunderna.  

Enligt Sharp (2010) anses differentiering vara en grundläggande del i en 
marknadsföringsstrategi, och menar att syftet för varumärkesbyggande är att identifiera källan 
av produkt eller service. Varumärkesbyggande måste ha egenskaper som särskiljer sig från 
andra konkurrenter och ett självklart karaktärsdrag är varumärkesnamnet i sig självt, som 
enligt lag är unikt (Sharp 2010). Andra särskiljande karaktärsdrag kan också vara färger, 
loggor, slogans, symboler, kändisar och annonseringsstil. Dessa kvaliteter hjälper 
konsumenterna att lägga märke till, känna igen och komma ihåg varumärket när det 
annonserar eller i en köpsituation (Sharp 2010). Exempel på dessa kvaliteter kan till exempel 
vara: Färg, Coca- Colas ikoniska röda färg. Logga, McDonald’s gyllene bågar. Slogans, Nikes 
“Just do it”. Symboler, Musse Pigg öron. Kändisar, David Beckham för Adidas. 
Annonseringsstil, MasterCards “Priceless” kampanj. Ett särskiljande element som dessa är 
enligt Sharp (2010) något som kan visa människor vilket varumärke en produkt är. Sharp 
(2010) menar dock att det riktiga värdet av starka länkar till varumärkets särskiljande element 
som till exempel färg inte betyder att varumärket ska välja färg efter vilken färg människor 
gillar bäst. Utan värdet ligger i att om varumärket konsekvent använder sig av en specifik färg 
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på sin förpackning och i sin kommunikation, och är det enda varumärket som använder sig av 
just den färgen kommer konsumenterna snabbt och enkelt identifiera färgen som representativ 
för varumärket (Sharp 2010).  

2.2 Storytelling  
Storytelling beskrivs som berättelser som kan skapa uppmärksamhet för varumärkets budskap 
(Douglas 2009). Mossberg (2015) säger att storytelling kan användas för att marknadsföra 
och sälja en produkt, stärka ett varumärke eller skapa förståelse och motivation. Douglas 
(2009) beskriver berättelser som en sammanhängande kraft som för samman människor och 
för dem framåt och enligt Barker och Gower (2010) är det ett verktyg för att skapa 
värdeladdat informationsutbyte på ett sätt som är välbekant för mottagaren. Denna typ av 
berättelser benämns ofta i akademiska termer som narrativa perspektiv men kallas även för 
storytelling. Storytelling har alltid varit en del av ett företags marknadskommunikation och 
varumärkesbyggande (Denning 2011). Storytelling kommunicerar kunskap, bidrar till 
uppmärksamhet, roar och skapar relationer mellan företag och konsumenter (Mossberg 2015). 
Bierman (2010) hävdar att storytelling gynnar ett känslomässigt engagemang och att det därav 
inte är konstigt att storytelling ligger centralt i företag som vill bygga sitt varumärke. 
Företagets storytelling måste ligga i linje med deras varumärkes budskap och visa tydliga 
samband mellan berättelsen och konsumenten (Bierman 2010). Berättelsen ägnar sig åt 
relationen med konsumenten och bör därför innehålla värderingar och filosofi som gör att 
kundens förväntningar kan förmedlas och att berättelsen om företagets varumärke kan 
gestaltas (Bierman 2010). För att ett varumärke ska bli framgångsrikt måste företaget först 
förstå sig på kundernas känslomässiga behov, om företagets berättelse uppfattas som alla 
andras måste företaget bevisa att det finns någonting som är utmärkande med just deras 
varumärke (Bierman 2010). 

Enligt Denning (2011) berättar företag tre typer av berättelser och den första typen kallar 
Denning (2011) för Stories of the firm itself, företagets egen historia, grundarens historia som 
är berättelser om var företaget kommer ifrån, hur det växte och vilka värderingar som 
eftersträvas på vägen (Denning 2011). Milstolpsberättelser kan också enligt Denning (2011) 
porträttera vändpunkter i företagets historia och kommunicera företagets egna karaktär. Den 
andra typen är berättelser om produkter eller tjänster, The story of the products or services, 
som är berättelser om produkter och tjänster (Denning 2011). Men med dagens känslokalla 
atmosfär för annonsering och reklam på marknaden är det svårt att få berättelser om produkter 
och tjänster att låta trovärdiga (Denning 2011). Denning (2011) hävdar att detta beror på 
företags tidigare rykte om att berätta halvsanna eller helt och hållet osanna berättelser. På 
grund av detta avfärdar kunderna det mesta av det de hör direkt från företaget  och företags 
anonymitet har mycket med det att göra. (Denning 2011). Många företag är skickliga på att 
avlägsna känslor av individualitet eller mänsklig förbindelse i hur de kommunicerar och 
Denning (2011) beskriver dessa företag som “faceless” (ansiktslösa). Det är företag som beter 
sig omänskligt och som inte lyssnar på feedback, har obegripliga policies och använder sig 
utav automatiserade svar istället för riktiga människor som tar itu med våra problem (Denning 
2011). Den tredje typen av berättelser är kundens egna berättelser, The stories of the customer. 
I denna typen av berättelser beskriver Denning (2011) hur en berättelse har större sannolikhet 
till inverkan på publiken om publiken kan relatera till och bli intresserad av karaktärerna i 
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berättelsen. En kunds historia kan också bli framgångsrik om den lyckas etablera en länk 
mellan företagets primära kunder. Till följd av detta hävdar Holt (2004) att ett starkt 
varumärke har en viss typ av person som älskar deras varumärke och om företaget kan förstå 
dessa personers berättelser och berätta dem kan det bidra till att förstärka varumärket.  

Den nya världen av sociala medier kräver inte bara mer ärlighet från företag utan också 
öppenhet och interaktion (Denning 2011), och envägskommunikation bevisas vara mer och 
mer ineffektivt. Det kan skapa medvetenhet men Denning (2011) menar att det leder till en 
negativ relation med kunderna. Så fort kunderna känner sig manipulerade blir de snabbt 
misstänksamma. För att klara av denna utveckling menar Denning (2011) att företag behöver 
se världen ur kundens perspektiv, med en attityd som belyser förståelse för deras problem och 
hur problemen kan lösas i form av företagets erbjudanden. Företaget behöver förstå kundernas 
berättelser och kontinuerligt utveckla erbjudanden för att möta kundernas behov för att kunna 
överraska och glädja dem (Denning 2011).  

2.3 Content Marketing  
Nuförtiden utbildar kunder sig själva, genom att söka på olika plattformar för att få en viss 
specifik information om ett objekt (Odden 2012).  Därför är det viktigt för företagen att ge 
konsumenter content som kan skapa ett engagemang med varumärket, vilket om 
framgångsrikt i sin tur ska leda till ett köp (Odden 2012). Barregren (2017) menar att content 
är en strategisk tillgång som marknadsförs i egna eller köpta kanaler, som görs tillgänglig på 
egen plattform och syftet är att påverka ett beteende som leder till affärsnytta, ökad 
varumärkeskännedom samt stärka kundlojalitet. För att få en djupare förståelse för vad 
content marketing är, behöver vi förklara begreppet content. Enligt Barregren (2017) är 
“content” och “content marketing” två skilda begrepp.  

• Content är överföring av text, illustration, grafik, fotografi, video, noter, ljud, rörliga bilder 
och dylikt, som kommuniceras med den tänkta målgruppen (Barregren 2017).  

• Content marketing är ett verktyg för att producera och distribuera content som ger värde till 
den tänkta målgruppen (Barregren 2017).  

En enkel förklaring till content marketing som koncept är det content som skapas ska hjälpa, 
förstärka, samt beskriva budskapet av ett företag (Solomon 2016). Detta kan innebära content 
i vilken digital plattform eller kanal som helst, även blogginlägg, video, bilder och allt 
däremellan (Solomon 2016). För att optimera företagets content, tittar Solomon (2016) på 
olika aspekter som lyfter företagets content: språkbruk, berättelser, positivitet och att göra det 
visuellt.  

• Språkbruk: tillvägagångssättet du använder i ditt språk är viktigt. Byråkratisk språkbruk är 
oftast inte uppskattat. Online-läsare förväntar sig personlig och positiv språkbruk.  

• Berättelser: Att människor uppskattar berättelser är inget nytt, berättelser kan även göra 
företagets content mycket mer igenkännbart.  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• Positivitet: Content med en positiv syfte tenderar oftare till att bli virala , men det kan också 
bidra till den rätta content som läsarna letar efter.  

• Visuellt: Content på nätet är oftast mer effektiv med en visuell komponent, som en bild eller 
video. Nätet har blivit mer visuell i sin natur.  

Det är ingen hemlighet att nätet har blivit allt mer visuellt: bilder har mer uppmärksamhet och 
har visat att öka effektivitet kring content (Solomon 2016). Bilder är kraftfulla och kan enkelt 
berätta en berättelse. Solomon (2016) menar att en text ihopsatt med en bild eller video är 
enklare att ta in som åskådare och är oftast mer intressant än enbart text.  

Content strategi hjälper företaget att erbjuda rätt content till rätt person, vid rätt tillfälle och 
för rätt anledning (Casey 2015). För “rätt anledning” är den viktigaste delen, utan förståelse 
för varför - syftet - är det nästan omöjligt att bemöta affärsmål med content (Casey 2015). För 
att bli effektiv i content marketing har Solomon (2016) fem viktiga kännetecken:  

 1. Det är strategiskt: måste ha en plan. 
 2. Det är relevant: content som sprids måste ha värde för den tänkta målgruppen. 
 3. Det är fokuserat på en specifik målgrupp: målgruppen är specifik och riktad.  
 4. Det är konsekvent: content “händer inte bara”, utan det är en pågående process. 
 5. Det har ett mål: content är menat för att leda till en specifik handling.  

Solomon (2016) menar också att det finns erkända och användbara mått för att kunna mäta 
effekten av content marketing:  

1. Engagemang: Denna applicerar till social media content. Specifika mätningar kan 
skilja sig beroende på plattform eller kanal; Facebook har “gilla, kommentera och dela” 
handlingar, medan twitter har “favoriter, nämn och retweet”. Vissa typer av engagemang är 
mer värdefulla än andra, till exempel är en kommentar på ett inlägg mer attraktiv än en passiv 
“like”.  

2. Klickar: Av alla som tittade på företagets content, hur många klickade på länken som 
drev trafik till webbplatsen?  

3. Publik: Det är positivt att ha höga siffror i trafik och publikantal, dock är en annan 
fråga: nådde du målgruppen? Oavsett hur stora siffror du får i trafik, om din kampanj inte kan 
riktas till din målgrupp måste du fundera på att göra förändringar tills nästa gång du gör en 
kampanj.  

Vissa mått är specifika till sociala media, Solomon (2016) har delat upp dessa mått enligt 
följande:  

1. Antal gillar markeringar och favoritmarkeringar: visar passivt engagemang, men visar 
fortfarande en respons. 
2. Kommentarer: Dessa är värdefulla och demonstrerar läsarens intresse, vilket erbjuder 
tvåvägskommunikation om inlägget och där det går att ge respons tillbaka till kund.   
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3. Delningar: Det bästa engagemanget. Bevisar värdet av content företaget har lagt, och 
eftersom det var tillräckligt användbart eller intressant så vill läsarna dela den vidare. 
4. Följare, antal. Generellt sagt är följarantal den minst meningsfulla måtten; dock kan 
det påverka ifall du upplever ett specifik ökning eller sänkning av följarantal.  

3. Metod  
I metodkapitel redogörs olika metodval som gjorts i studien och varför. Utifrån 
frågeställningarna samt syftet med studien diskuteras metod för insamling av data. En 
reflektion kring studiens trovärdighet tas upp samt det etiska övervägandet och avslutas med 
reflektion kring metodvalen som gjorts. 

Undersökningen har en kvalitativ forskningsansats genom en fallstudie på ett modeföretag 
och har en abduktiv ansats som grund. En kvalitativ forskningsansats var mest lämplig för 
denna studie utifrån forskningsfrågorna och syftet som ställts i denna uppsats. Att göra 
undersökningar som har en fallstudiedesign rekommenderas ofta en kvalitativ metod, 
eftersom det ger respondenterna plats för egna reflektioner (Bryman och Bell 2015). Enligt 
Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) är det därför lämpligt med en fallstudie som 
forskningsdesign. Kvalitativa undersökningsmetoder ger en fördel genom dess flexibilitet och 
simultana process av datainsamling, samt utformning av problemformulering (Bryman och 
Bell 2015). Vi utgick från empiriska material i form av netnografiska fältobservationer, det 
vill säga att studieobjektet observeras i sin naturliga miljö (Harboe 2013 s. 78), vilket i det här 
fallet innebar företagets digitala kanaler;  

• Webbplats/onlinebutik.  

• Sociala medie kanaler; Facebook & Instagram. 

Utöver netnografiska fältobservationer valde vi att stärka de empiriska materialet i form av en 
semistrukturerad intervju, vilket i detta fallet var data som själv producerats genom en 
intervju med fallföretagets marknadschef. En fallstudie som metod kan ur vissa aspekter vara 
en nackdel, eftersom det inte är generaliserbart, och kan ej dras slutsatser ifrån Christensen 
et.al (2010). Därför är vi medvetna om att fallföretaget endast är ett exempel på hur det kan se 
ut. Dock är denna metod lämplig för undersökningar som avser en djup förståelse och inte 
enbart statistik Christensen et.al (2010). Enligt Bryman och Bell (2015) är en kvalitativ 
forskningsmetod mer fokuserad på ord än siffror. Därför valde vi att ha en fallstudie som sin 
kvalitativa forskningsansats.

3.1 Netnografiska fältobservation 
Vi valde att utföra netnografiska fältobservationer för insamling av det primära empiriska 
materialet. Metoden lanserades av den amerikanska forskaren Robert Kozinets (1997) som 
såg metoden som lämplig för att undersöka samtal online om produkter, tjänster och 
varumärken. Netnografiska fältobservationer innebär att på olika sätt observera och generera 
olika former av empiriskt material (Berg 2015). Netnografi är undersökningsmetod som utgår 
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från etnografins forskningsmetoder (Bowler 2010; Kozinets 2010). Netnografi har beskrivits 
som en vetenskaplig kvalitativ, tolkande undersökningsmetod för att förstå och teckna det 
sociala och kulturella liv som existerar i relation till internet (Berg 2015, s.10). Enligt Harboe 
(2013) är en fältobservation när studieobjektet observeras i sin naturliga miljö, vilket i detta 
fall innebar företagets digitala kanaler. På motsvarande sätt som att intervjuer om personers 
heminredning med fördel genomförs i deras hem, är det rimligt att intervjuer om Facebook 
görs med hjälp av denna webbplats (Berg 2015). Utifrån dessa gemenskaper kan forskaren 
studera såväl identiteter och språkliga mönster som framväxt av kulturer eller andra sociala 
uttryck som involverar aktörer och deras handlande (Kozinets 2010). Med detta i åtanke, 
ansåg vi att det var viktigt att observera fallföretagets digitala kanaler. Enligt Berg (2015) kan 
användning av det medium eller den nätgemenskap som ska studeras, bidra till fördjupad 
förståelse.  

Vi valde att göra en innehållsanalys av de olika netnografiska miljöerna, genom att analysera 
fallföretagets visuella dokument och organisationsdokument. Enligt Bryman och Bell (2015) 
är visuella dokument fotografier, grafiska samt konstnärliga bilder, men också det visuella 
innehållet på olika webbplatser. Visuella dokument tenderar att spela en central roll vid 
konstitueringen av en organisations image och identitét (Bryman och Bell 2015), vilket vi 
ansåg relevant till vårt forskningssyfte. Organisationsdokument kan vara pressmeddelanden, 
annonser och PR-material i tryckt form och på internet (Bryman och Bell 2015). Bryman och 
Bell, (2015) försöker att hålla sig borta från ordet “text” eftersom att allt i dagens läge 
praktiskt taget kan behandlas som “text” eller som “dokument”. Vi vill dock definiera “text” 
som allt de skrivna materialet som producerats av fallföretaget och som var synligt på 
fallföretagets webbplats/onlinebutik och på deras sociala medier. Detta var material som 
kunde ge oss viktig bakgrundsinformation om företaget, och enligt Bryman och Bell (2015) 
kan man på liknande sätt på fallstudier använda skriftliga källor för att beskriva fallföretaget 
och dess historier.   

De netnografiska fältobservationer som genomfördes utgick ifrån en enkel icke-deltagande 
observation, vilket innebar att vi som observatörer inte påverkade den netnografiska miljön, 
var delaktiga eller kunnat ses av deltagarna (Bryman & Bell 2015). Genom ett 
observationsschema kunde vi tydligt fokusera på vad vi skulle observera och vilken del av 
den netnografiska miljön vi skulle registrera, därför valde vi att kategorisera miljön i följande 
delar: (a) Webbplats/Onlinebutik & (b) Sociala medier. Dessutom skapade det tydlighet i 
frågeställningen som fältobservationerna skulle belysa (Bryman & Bell 2015). Bryman & Bell 
(2015) hävdar att det krävs en tolkning från observatörernas sida, med tydliga riktlinjer och 
förhållandevis lång erfarenhet i användningen av ett observationsschema. Detta var någonting 
vi tog hänsyn till och vi var medvetna om att vårt resultat kunde påverkas av vår oerfarenhet 
inom fältobservationer. Allt material som samlades in, redovisades i resultatkapitlet och 
analyserades sedan tillsammans med teorin. Vi studerade de olika netnografiska miljöer som 
nämnts ovan enligt följande principer:  

Webbplats/Onlinebutik 
Vi observerade fallföretagets webbplats, vilket också är en e-handel eller “onlinebutik”. Vi 
fokuserade på att samla data utifrån deras content, i form av, produktbilder, 
produktbeskrivning (text), text om företaget, video om produkter.  
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Sociala medier 
Vi observerade fallföretagets primära sociala medier, vilket innebar deras Instagram och 
Facebook konto. Vår netnografiska fältobservation gick ut på att samla data utifrån deras 
content. I form av bild, video, ljud, text, gillar markeringar, kommentarer och delningar.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Vi ansåg att det var viktigt att ha en personlig intervju som komplement till de netnografiska 
fältobservationerna. Det kan vara svårt att förstå syftet bakom allt innehåll företaget 
publicerar (Bryman och Bell 2015). Vi valde därför att använda oss av en semistrukturerad 
intervju som komplement till de netnografiska fältobservationer som genomförts. Eftersom vi 
intervjuade marknadschefen på fallföretaget, kunde vi få insikt i hur fallföretaget arbetade och 
producerade sin content. Detta möjliggjorde att vi kunde analysera och få en djupare 
förståelse för våra observationer genom att ha intervjun som stöd. Därför behandlas den 
semistrukturerade intervjun som används i denna studie som ett komplement till våra 
netnografiska fältobservationer. Enligt Christensen et.al (2010) är personliga intervjuer en 
kvalitativ undersökning som framställer konceptuella redogörelser av verkligheten. I vår 
intervju har vi utgått ifrån semistrukturerade intervjufrågor som var utformade efter en öppen 
variant, vilket betyder att de gjordes på ett sådant sätt att fasta svarsalternativ inte existerat. 
Fördelen med att ha en semistrukturerad intervju var att det fanns möjlighet att vara flexibel, 
till skillnad från en strukturerad intervju där intervjuaren har högre kontroll på intervjuerna 
(Denscombe 2009 s. 233-234). Vi valde detta för att få ett så öppet svar som möjligt och ett så 
utförligt svar som möjligt, samt för att säkerställa att respondenten har förstått frågan. 
Insamlingen som gjorts genom den semistrukturerade intervjun där samtalsledaren följde ett 
frågeschema för att säkerställa att intervjun som genomförts hade ett strukturellt innehåll. 
Frågeschemat utgick ifrån övergripande ämnesområden som; Marknadskommunikation, 
Varumärkesbyggande och Content marketing. Där samtalet rörde sig fritt mellan dessa ämnen 
så länge det behöll sin relevans till studien. Intervjun kan ha tagit olika vägar och detta har 
tillåtits av samtalsledaren, såvida samtalet hade validitet och att alla faser inom frågorna var 
relevanta till huvudsyftet. Validitet innefattar att undersökningen är relevant och har tydlig 
koppling till huvudsyftet (Harboe 2013). Om eventuella följdfrågor förekommit som inte 
funnits att följa i intervjuguiden godkändes dessa om de behöll sin validitet. Enligt Harboe 
(2013) ligger en relevant frågeguide till grund för en väl kvalitativ intervju. Vi utgick ifrån ett 
frågeschema som innebar redan innan förberedda frågor inför intervjun vilket användes som 
ett stöd vid intervjutillfället. För att kunna besvara huvudsyftet och vårt problemområde 
riktade vi in oss på ett urval i vår enskilda intervju som var icke slumpmässigt subjektivt 
urval. Vilket är när respondenterna väljs ut efter en kvalificerad bedömning (Harboe 2013). 
Det valda urvalet utgick ifrån en kvalificerad bedömning gjord av denna studies författare där 
ett antagande gjordes för att den intervjuade hade en yrkesposition med representativa 
kunskaper som ansågs givande för de problemområden vi undersökt.   

Intervjun tog plats under ett förbokat möte med den utvalda respondenten, samtalet spelades 
in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan ha transkriberats ordagrant. Intervjun 
genomfördes i ett mötesrum, där det gick att tala i lugn och ro. Enligt Bryman och Bell (2015) 
är det viktigt att inte ha en stressig miljö för respondenterna. Eftersom vi var ovana med att 
samla in data, är det enligt Merriam (1994) mer bekvämt med intervjuer som går efter ett 
frågeschema. Att arbeta utifrån ett frågeschema får en oerfaren forskare mer erfaranhet och 
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självförtroende som krävs för att genomföra en intervju med öppna frågor (Merriam 1994). Vi 
utgick ifrån att inte ställa ledande frågor,  eftersom det skulle ge en risk av att respondenten 
skulle hålla med i våra åsikter och värderingar. Dock på grund av oerfarenhet ställde vi ett 
antal ledande frågor under intervjun. Vi anser dock inte att detta påverkade vårt resultat, 
eftersom frågorna behöll sin validitet. Vår semistrukturerade intervju utgick ifrån ett 
frågeschema som var förplanerat. Resultatet sammanställdes för att sedan komplettera de 
netnografiska fältobservationerna. Allt insamlat empirisk materialet analyserades sedan i vårt 
analyskapitel. Vår intervjuguide går att finna i våra bilagor för denna studie. 

3.3 Etiska principer  
Betydelsen av ta hänsyn till etiska aspekter i en kvalitativ studie betonas av Kvale och 
Brinkmann (2009). Detta var av vikt då individens offentligheter och privatliv involveras i 
undersökningen och därför följer denna studie de etiska principer som Bryman och Bell 
(2015) tar upp. Den intervjuade personen har frivilligt deltagit i studien och ett samtyckeskrav 
är därmed uppnått. Respondenten blev innan intervjun tog plats informerad om möjlighet till 
att förbli anonym i studien såväl företaget som respondenten och att uppgifter endast kommer 
att användas i forskningsändamål. Därav följs anonymitetskravet och nyttjandekravet. I 
resultatkapitlet förblir därmed företaget såväl som den intervjuade anonym. Syftet med 
intervjun förklarades för respondenten likt informationskravet och vid intervjutillfället 
förklarade vi tydligt och informerade om viktiga punkter som rörde studien. Detta gjordes för 
att undgå falska förespeglingar, Bryman och Bell (2015).  

3.4 Metodreflektion  
Enligt Harboe (2013) är reliabilitet tillförlitligheten och stabiliteten i en insamlad data.  
Svaren vår respondent gett oss bör ifrågasättas för att se till att det stämmer överens med 
verkligheten. Detta kan bero på risken med att respondenterna har en medveten eller icke-
medveten ovilja till studien, därav kan respondenterna välja att inte tala sanning, inte vara 
tillräcklig engagerad eller dylikt. Christiansen et al. (2010) beskriver att reliabilitet är i vilken 
utsträckning undersökningsresultatet kan reproduceras om en studie görs på liknande sätt. 
Enligt Harboe (2013) innefattar validitet att undersökningen är relevant och har en tydlig 
koppling till huvudsyftet och i samtliga faser gällande undersökningen. För att skapa validitet 
arbetade vi efter egna ramar och delarna ska vara relevanta i relation till huvudsyftet och 
problemformuleringen.  

 Vi har gjort en abduktiv studie där datainsamlingen analyserats och ligger till grund för att 
styrka en teori kring vårt syfte. Det är svårt att få uppriktiga och sanna svar från respondenter 
eftersom människor generellt inte alltid är medvetna om varför de agerar som de gör. Detta är 
något som är svårt att identifiera.Vi valde att använda oss av en kvalitativ semistrukturerad 
intervju för att respondenten inte skulle styras av eller ledas av förutbestämda svarsalternativ. 
Detta medförde att det fanns en relevant metod för att bygga en förståelse kring 
verklighetsuppfattningen hos respondenten. Därför var det inte relevant för oss att ha en 
kvantitativ undersökning eftersom det skulle innebära att respondenten blev utsatt för 
förutbestämda svarsalternativ, vilket skulle begränsa och skapa risk för icke engagerade svar i 
förhållande till vår undersökning.  
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För att syftet och forskningsfrågorna skulle uppfyllas ansåg vi att ett deduktivt angreppssätt, 
alltså ett kvantitativt angreppssätt med stor sannolikhet inte var relevant för vår studie. För att 
uppnå en förståelse för hur ett företag bygger varumärke genom content marketing, behövde 
vi skapa en förståelse för respondenterna genom att fokusera på ord, text och handlingar. Det 
var inte relevant för vår studie att fokusera på siffror eller andra statistiska mätningar som 
skapas genom kvantitativa undersökningar, vilket försvårar identifieringen av hur företaget 
arbetar med sin content marketing. 

4. Analys   
I detta kapitel redovisar vi resultatet från våra netnografiska fältobservationer och resultatet 
från vår semistrukturerade intervju som analyseras tillsammans med den teori som finns i 
denna uppsats. Detta görs för att ge en djupare förståelse för hur fallföretaget använder sig 
av sin content för att bygga sitt varumärke och analyseras i kontext av content marketing. 

I våra netnografiska fältobservationer har vi analyserat fallföretagets webbplats och deras 
sociala medier, specifikt; Facebook och Instagram. När fallföretagets namn förekommit har vi 
på grund av deras val av anonymitet använt oss av “(Fallföretaget)” istället. Webbplatsen är 
en e-handel och vi uppmärksammade att all text var på engelska, trots att vi befann oss på 
deras svenska domän.  På webbplatsen observerade vi en produkt-bloggartikel och 
fallföretagets “about us” sida som beskriver företagets historia och bakgrund. Vi observerade 
deras Instagram konto genom att titta på fallföretagets tio senaste inlägg och fallföretagets 
Facebook konto genom att titta på de senaste åtta inläggen. För att få en djupare förståelse för 
vad som beskrivs i varje observation, rekommenderar vi att se över Bilaga 1, 2.  För 
observationsschema av webbplats (se Bilaga 3). För alla Instagram inlägg och Facebook 
inlägg som visas nedan, se bilaga 4. Fältobservationerna har analyserats tillsammans med den 
semistrukturerade intervjun, för att se frågeschema (se Bilaga 5).  

Det råder ingen tvekan om att fallföretaget använder content på deras webbplats och social 
media. Eftersom content är överföring av text, illustration, grafik, fotografi, video, ljud och 
rörliga bilder (Barregren, 2017), så är det de enda deras webbplats och sociala media 
(Instagram och Facebook) består av. Därför anser vi att det är mer intressant att analysera om 
fallföretaget använder content som ett verktyg för att producera och distribuera värde till den 
tänkta målgrupp, så kallad “content marketing” (Barregren, 2017). Respondenten säger att allt 
i slutändan ska leda till köp på något sätt. Barregren (2017) menar att content marketing är en 
strategisk tillgång, där syftet är att påverka ett beteende som leder till affärsnytta och ökad 
varumärkeskännedom. Det är viktigt för företagen att producera content som kan skapa 
engagemang med varumärket, vilket i sin tur kan leda till ett köp (Odden, 2012).  
 När vi frågade marknadschefen om fallföretaget arbetar med content marketing svarade hen: 

“Ja det är väl det enda vi gör skulle jag säga.” - Respondenten 

Som koncept ska content marketing hjälpa och förstärka samt beskriva budskapet av ett 
företag (Solomon, 2016). Respondenten berättar hur fallföretaget alltid utgår ifrån deras 
“tagline” som grund för allt som kommuniceras ut. Den “tagline” som respondenten refererar 
till är: 
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“Every day is a denim day” - Respondenten 

Respondenten menar att deras “tagline” genomsyrar fallföretaget i allt dem gör för att hålla en 
röd tråd och strävan efter att bli: 

“Ett erkänt och omtyckt affordable denim brand” - Respondenten 

Respondenten pratar också om hur de kan jobba med storytelling som redskap i fallföretagets 
content, att all content ska hänga ihop och vara ett budskap. Fallföretaget vill presentera en 
livsstil som speglar företaget säger respondenten, som Bierman (2010) nämner är det viktigt 
att berättelser ägnar sig åt relationen med konsumenten och bör därför innehålla värderingar 
som gör att berättelsen om företagets varumärke kan gestaltas. Douglas (2009) beskriver 
storytelling som berättelser som kan skapa uppmärksamhet för varumärkets budskap. Samt att 
storytelling också måste vara i linje med varumärkets budskap och visa tydliga kopplingar 
mellan berättelsen och konsumenten. I våra observationer av deras sociala medier, har vi sett 
tydliga kopplingar till deras tagline; “everyday is a denim day”. Vi ser en typ av röd tråd och 
budskap i deras content som speglar företaget, som tydligt visar att de säljer “denim” eller 
jeans. På instagram till exempel, fokuserar fallföretaget på berättelser kring produkter, samt 
personer som bär på produkterna. Respondenten berättar att det mest specialanpassade content 
som företagetet har är producerat för deras Instagram.  

Inlägg 04 - Instagram 
“Inject some tropical attitude into your fav Mom jeans. Introducing to you our Nora Tropic – 
the embroidered jeans we’re loving this season! Shop via #linkinbio. #fallföretaget 
#myhashtag” 

Inlägg 09 - Instagram 
 “Spotlight on Viveca denim jacket in Mid Blue. The denim jacket you don't wanna live 
without during those upcoming summer nights. Link in bio to shop or tap the pic. 📷  by 
@personkonto”  

När vi analyserade fallföretagets content i text och bild (inlägg 4 och 9) såg vi att de hade en 
kort berättelse om produkten, samt hur produkten kan användas. Bilden är tydligt fokuserad 
på produkten, och speglar vad företaget säljer. Slutligen skriver de om hur kunden kan hitta 
produkten genom att hänvisa till fallföretagets webshop. Detta är något vi kopplar till 
Dennings (2011) teori om att företag berättar tre typer av berättelser. Specifikt Dennings 
(2011) Stories of the products of services, vilket innebär att företag väljer att skapa berättelser 
utifrån deras produkter eller tjänster. Detta är något vi kan se på deras webbshop och på deras 
sociala medier: 

Webbshop - Produktblogg-artikel  
“With a 5-pocket count and all those denim fixings a favorite pair just cannot be without, 
Clark’s regular fit does not have to mean regular at all since it’s a classic denim fit that’s the 
strongest anchor to any wardrobe pick-through. With Clark, the elastane is woven into the 
denim so you can move with the bend, run to your terminal gate with speed and keep the 
comfort as you discover your inner robot on the dance floor.”  
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Inlägg 02 - Instagram 
“ #myhashtag style alert with @personkonto wearing Lux Jacket paired with our Dillon 
denim skirt in dirty white. Tap on the link to shop this outfit. #fallföretaget” 

Stycket från webbplatsen beskriver produktens specifikationer, samt berättar den en berättelse 
om hur det kan kännas att äga produkten. De beskriver till exempel att med “Clark produkten” 
kan du “springa i kapp terminalen på flygplatsen och fortfarande känna bekvämlighet, 
samtidigt som du kan hitta din inre robotdans på dansgolvet” (Översatt från produktblogg-
artikeln ovan). Detta är något som vi också kan se i deras content på Instagram, där de väljer 
att berätta en berättelse om produkten och hur den ska användas. Vi anser att fallföretaget är 
skickliga på att skapa individualitet och mänsklig förbindelse i hur de kommunicerar, vilket 
Denning (2011) hävdar att många företag har svårt för och istället avlägsnar känslor av 
individualitet. Respondenten menar att allting de gör ska vara relevant och att kunna visa: 

“Att man har någonting annat förutom bara en produkt”- Respondenten 
“rätt sak vid rätt tillfälle för rätt person” - Respondenten. 

Detta är något Casey (2015) lyfter, att content strategi skall vara relevant, samt erbjuda rätt 
content till rätt person, vid rätt tillfälle och för rätt anledning (med syfte). Deras content på 
sociala medier är alltid någon form av bildmaterial men det kan också vara textbaserat säger 
respondenten. Där de jobbar efter ett visst språkbruk: 

 “Tone of voice” - Respondenten   

Där försöker fallföretaget alltid att vara positiva och inkluderande, samt att allt fallföretaget 
gör speglar det. Språkbruk är också något som Solomon (2016) nämner optimerar ett företags 
content. Det finns olika aspekter på företagets content och vad som kan lyfta content, 
Solomon (2016) menar att språkbruk är viktigt, eftersom byråkratiskt språkbruk oftast inte är 
uppskattat och online-läsare förväntar sig personligt och positivt språkbruk. Detta är något 
som respondenten även lyfter:  

“För det är ju trots allt bara kläder, man vill ju inte att det ska vara för seriöst”. -
Respondenten 

Det händer också att dem jobbar med samarbetspartners som inte bara är modeller utan har 
något typ av djup, som till exempel artister eller konstnärer förklarar respondenten. 
Detta kan vi se i deras content vi observerat på fallföretagets instagram, där de exempelvis 
visar inflytelserika människor i fallföretagets produkter och berättar en berättelse om både 
produkten och personen i bilden, se följande exempel nedan:  

Inlägg 03 - Instagram 
“#myhashtag Mom jeans style alert with @personkonto wearing Nora Jeans in Light Retro! 
Tap the link in bio to shop them. #fallföretaget” 
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Inlägg 08 - Instagram 
“The summer jeans you need right now - #myhashtag with @personkonto wearing Pepper 
White.” 

Inläggen ovan, hade varsin bild på en utvald inflytelserik person, som bär fallföretagets 
produkter i en vardaglig miljö. Vilket vi anser är passande till deras budskap “Everyday is a 
denim day”, eftersom de visar på ett vardagligt budskap i bilden. Fallföretaget hänvisar till 
vem personen på bilden är i deras text genom att nämna personen, samt skriver de att 
personen har på sig en specifik produkt från fallföretaget. Återigen hänvisar fallföretaget till 
sin webbshop i texten. Denning (2011) hävdar att det är svårt att få berättelser om produkter 
låta trovärdiga. Detta beror på att företag i allmänhet, tidigare har valt att berätta halvsanna 
eller helt och hållet osanna berättelser (Denning 2011). Denning (2011) nämner därför att 
kunden avfärdar det mesta som kommer direkt från företaget gällande produktannonser eller 
liknande. Därför kan vi se andra inflytelserika människor på fallföretagets sociala medier som 
bär på produkterna istället, för att få det att anses trovärdigt. Enligt Denning (2011) har en 
berättelse större sannolikhet till inverkan på en publik om publiken kan relatera till och bli 
intresserad av karaktären i berättelsen. Fallföretaget använder här inflytelserika personer i 
inläggen för att uppnå detta, därmed kan fallföretaget få en bättre koppling till sin publik. 
Precis som Denning (2011) beskriver, att en inflytelserik person som agerar som konsument 
eller kund hos företaget, kan bidra till en framgångsrik etablering av en länk mellan företagets 
primära kunder. Detta leder oss in på kopplingen till Dennings (2011) företagsberättelse som 
han kallar för The stories of the customer som just beskriver denna koppling till företagets 
primära kunder. Fallföretaget arbetar med detta kontinuerligt i sina sociala medier, till 
exempel när de beskriver en inflytelserik person i sammanhang av festivaler och vad de har 
på sig på festivalen, vilket ger en positiv och glad känsla i bilden, eftersom miljön är festlig 
och inbjudande. Detta anser vi ger ett budskap av att personerna på bilden är äventyrliga och 
har roligt vilket vi anser kan bidra till att produkterna som används av personerna på bilden 
uppfattas positivt och inspirerande. Solomon (2016) lyfter, att positivitet är något som kan 
optimera företagets content, eftersom en positiv syfte tenderar oftare till att bli virala och kan 
koppla den tänkta målgruppen till personen på bilden. Till exempel på deras Facebook, se 
inlägg nedan:  

Inlägg 01 - Facebook. 
“Festival state of mind. Our fav #myhasthag looks from #Coachella with Emma and Nitsan 
Shop them online at (webbplats länk).” 

Inlägg 02 - Facebook 
“Don’t know what to wear to the upcoming festivals? Here’s what our style ambassadors 
wore during #Coachella. But be warned: It will surely put you in the festival mood! See & 
shop the edit here: bit.ly/drdcoachella” 

Även på fallföretagets Facebook kan vi se hur de har ett tydligt produktfokus i sammanhang 
med inflytelserika personer som bär företagets produkter precis som i exempel inläggen ovan. 
Men fallföretagets fokus skiftar sig till viss del på deras Facebook där de har ett starkare fokus 
på produktinformation och försäljning som till exempel när de släpper en ny kollektion som i 
nästa exempel nedan:  
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Inlägg 03 - Facebook 
“The high summer collection - available in stores and online at (webbplats länk)” 

Inlägg 05 - Facebook 
“New drop online now! All the sunny must-haves you need now. #fallföretaget #myhashtag 
Shop it here: (webbplats länk)” 

När vi observerade fallföretagets Facebook märkte vi av en distinkt skillnad i vad för typ av 
content fallföretaget väljer att använda. Vi uppmärksammade att deras content skildes åt både 
visuellt och textuellt, de hade olika content på respektive plattform under samma dagar. Deras 
textuella content på Facebook kunde bestå av kunderbjudanden, tävlingar, information och 
reklam med länk till webbplatsen, och sedan kopplingar till andra människor i form av 
konstnärer, musiker eller andra användare. Istället för att uttrycka sig inspirerande och 
utåtriktat som på sin Instagram, väljer fallföretaget istället att vara mer informativa, och 
webbshop-fokuserade på Facebook. Respondenten säger att de använder sig av Facebook för 
att fånga upp kunder och svara på frågor, samt att vara mer informativa; 

Inlägg 04 - Facebook  
“Hej Gothenburg peeps! Join us today at our (Fallföretaget) Gallery, for a book signing 
session with Crespo Kamara!  See you there!” 

På deras webbplats, kan vi tydligt se att de uttrycker sitt budskap genom ett narrativ, 
berättande form. Det första vi ser på deras “about us” sida, är just den tagline som 
respondenten talat om tidigare “Every day is a denim day”. Vi uppmärksammade sedan ett 
stycke som kan tydligt kopplas till Dennings (2011) företags berättelse; Stories of the firm 
itself. Se nedan:  

Webbshop - “about us” sida 
“(Fallföretaget) is your family. Your friend. Your everyday companion. Someone you can turn 
to in every situation. Just like a perfect pair of jeans. (Fallföretaget) creates affordable staples 
to live your life in, whether heading for a casual lunch, a wedding, the meeting or even to bed. 
Denim is always there with you. Extend yourself with a fashionably functional wardrobe that 
never lets you down, that breaks borders and makes room for life. Every day is a denim day”  

Denning (2011) menar att företaget berättar sin egna historia, grundarens historia som är 
berättelser om företagets ursprung, dess utveckling, värderingar samt visioner. Längst upp på 
sidan “about us” låg ett videoklipp i storformat med namnet: “A decade of life and denim” 
Videoklippet var en berättelse om fallföretagets historia och deras utveckling över de 10 år de 
varit verksamma. Att ha visuellt content såsom en video, är enligt Solomon (2016) oftast mer 
effektivt, eftersom internet har blivit mer visuellt i sin natur. Solomon (2016) lyfter också att 
berättelser är inte något nytt, och att det kan göra företagets content mer igenkännbart.  
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Webbshop - “about us” sida 
“Johannes and I started (Fallföretaget) together with our father Mårten and we really didn’t 
know what we were getting ourselves into. We had high expectations but it’s been mad ten 
years since then”.  

Personen i videoklippet som också är en av grundarna, visade upp en av de första produkter 
som företaget tillverkat som de nu gjort en ny version på, som producerats i Sverige för att 
fira deras 10 års jubileum. Denning (2011) menar att milstolpsberättelser kan porträttera 
vändpunkter i företagets historia och kommunicera företagets egna karaktär. Efter det talar 
personen i videoklippet om företagets fysiska butiker och fallföretagets tankar kring 
butikerna: 

Webbshop - “about us” sida 
“The (Fallföretaget) gallery in Stockholm is a new beginning for us, it’s a place were we 
showcase the collection in a curated manner hence the name (Fallföretaget) gallery. Because 
it really is more than just a store to us it’s an inspiring physical environment where you can 
familiarize yourself with the brand, our vision and our collection. Without saying too much 
we see this as a beginning of the next ten years if you like. Hopefully we’ll see a 
(Fallföretaget) gallery near you at some point” 

Utöver fallföretagets content och content marketing på deras digitala plattformar såsom 
webbplatsen och sociala medier, menar respondenten att de utnyttjar fysiska butiker 
tillsammans med sin webbshop för att kunna skapa en egen bild av varumärket. Respondenten 
delger problematiken i när en återförsäljare köper in enstaka produkter från fallföretaget och 
hur återförsäljaren då bara visar upp en liten del av utbudet inom deras egna ramar. Vilket gör 
att budskapet som fallföretaget vill förmedla inte skildras i sin helhet utan bara i fragment.  

“Vi jobbar mycket med våra egna platser för att bygga varumärket så som vi tycker att vi 
borde uppfattas eller synas” - Respondenten 

5. Diskussion   
I följande avsnitt diskuteras det analyserade materialet utifrån våra frågeställningar.

5.1 Vad för typ av content producerar fallföretaget för att bygga sitt 
varumärke?  
Fallföretaget producerar främst content i form av text, bild, ljud och video. Det råder ingen 
tvivel om att fallföretaget använder sig av content enligt Barregrens (2017) definition. Detta 
baserar vi på deras webbplats och sociala medier som består av de olika typer av content som 
Barregren (2017) tar upp. Enligt respondenten är också content marketing på digitala 
plattformar det enda de gör. Syftet med att fallföretaget använder sig av content marketing 
enligt respondenten, är att det bland annat ska bidra till ett köp. Vilket Barregren (2017) och 
Odden (2012) menar att content marketing gör, om framgångsrikt, ett sätt att öka 
varumärkeskännedom och öka affärsnytta.  
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Fallföretaget producerar content som kan ge en känslomässig länk mellan varumärket och 
kunden. Detta är något som Lee Yohn (2016) konstaterar kan bidra till att bli en lyckad 
varumärke. De arbetar strategiskt efter att ha en röd tråd i sitt budskap, vilket ska genomsyra 
allt fallföretaget gör, och allt de kommunicerar ut både internt i organisationen och externt ut 
mot sin publik. Fallföretagets röda tråd i form av deras tagline: “Every day is a denim day” är 
något som framkommer i både deras social media kanaler och på deras webbplats. Det är ett 
budskap som ligger i linje med varumärket och fallföretagets värderingar. Vi anser att 
fallföretaget arbetar med att sälja in en personlig relation mellan varumärket och slutkund, 
vilket Lee Yohn (2016) menar att det bidrar till adderat värde för kunden. Fallföretaget 
använder sig av storytelling som redskap i sin content marketing. Detta för att producera och 
addera ett mervärde för sin publik. Genom att ha analyserat deras språkbruk, kan vi konstatera 
att de har ett avslappnat språkbruk vilket även respondenten lyfter fram. Detta eftersom deras 
målgrupp förväntar sig ett avslappnat vardagligt språk, vilket återspeglar deras budskap 
“Every day is a denim day”. Vi kan konstatera att fallföretaget producerar content som ligger 
i enlighet med Solomons (2016) fyra delar om optimering av content; Språkbruk, Berättelser, 
Positivitet, Visuellt. Respondenten lyfter också fram att de producerar content som är till rätt 
person, vid rätt tillfälle och i rätt syfte. Vi anser därför att det är viktigt för fallföretaget att 
fortsätta arbeta med dessa fyra delar som Solomon (2016) lyfter fram, för att göra det så 
effektivt som möjligt för fallföretagets publik och målgrupp att uppfatta deras content som 
intressant.  

För att producera trovärdigt content väljer fallföretaget att samarbeta med inflytelserika 
personer. Trovärdighet skapas då berättelsen om bildens content hamnar i fokus och speglar 
karaktärsdrag av personen på bilden, istället för på företaget. Detta gör att fallföretagets 
publik kan relatera till karaktären i berättelsen, istället för att koppla produkten direkt till 
fallföretaget. Vidare beskriver respondenten att de även arbetar med egna butiker för att 
producera content som speglar varumärkets budskap. Anledningen till detta är att de vill skapa 
en egen bild av varumärket och dess budskap. Genom att strategiskt förmedla sitt budskap 
internt i organisationen, kan fallföretaget genom sina egna butiker och via sin personal i de 
fysiska butikerna gestalta sitt varumärke som helhet. Fallföretaget menar att återförsäljare 
endast visar fragment av fallföretagets sortimentet, vilket kan ge en svag uppfattning av 
varumärket. Därför är det viktigt att ha tillgång till egna plattformar såsom deras webbshop 
och fysiska butiker, vilket kan istället ge en helhetsbild av varumärket och dess budskap som 
kommuniceras.  

5.2 Hur ser fallföretagets content ut beroende på typ av plattform? 
Fallföretaget väljer att arbeta med samma typ av content, dock inte samma typ av content 
marketing, beroende på vilken plattform de använder som kanal. Vi kan konstatera att 
fallföretaget arbetar med content marketing på sin webbplats genom storytelling, specifikt 
berättelser om företaget, dess historia, organisation och visioner, men det kan också berätta 
om företagets milstolpar och värderingar som formats på vägen. De arbetar även med 
berättelser om produkten, att till exempel berätta en berättelse om produkten som handlar om 
användningsområden och scenarion som kan förekomma. På fallföretagets Instagram arbetar 
de med content marketing genom storytelling, dock främst berättelser om produkten och 
berättelser om konsumenter som bär fallföretagets produkter. Helst ska konsumenten på 
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bilden vara en inflytelserik person med karaktärsdrag som speglar varumärket. Respondenten 
lyfter att de har mest special anpassat content för Instagram, till skillnad från övriga kanaler. 
På fallföretagets Facebook, finner vi främst informativ content marketing som lyfter fram 
lokala händelser, evenemang och nya kollektioner som är tillgängliga. Fallföretaget är inte 
fokuserade på användning av storytelling på sin Facebook kanal, utan väljer istället att driva 
kanalen mot sin huvudsakliga plattform; fallföretagets webbshop. I vår observeration av 
fallföretagets Instagram och Facebook konto, uppmärksammade vi en gemensam nämnare i 
all content; de använde sig av en länk till deras webbshop, vilket vi anser va intressant. 
Eftersom respondent lyfter att det är viktigt att all content ska leda till affärsnytta och ökad 
varumärkeskännedom. Genom att driva all trafik till webbplatsen, kan ett relevant och 
intressant content kopplas direkt till deras onlinebutik (webbplatsen). 

6. Slutsats   
I följande avsnitt beskrivs de slutsatser vi kan dra utifrån insamlad data kopplat till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur modeföretag använder sig av 
content marketing för att bygga varumärke. Efter att ha studerat fallföretaget som exempel på 
företag inom modebranschen, kan vi konstatera att storytelling anses vara ett viktigt redskap 
för modeföretag att använda som grund i sin content marketing. För att bygga ett lyckat 
varumärke genom content marketing är det viktigt att skapa en personlig och känslomässig 
länk mellan varumärket och publiken. Detta för att engagera sin publik som sedan ska leda till 
ökad affärsnytta och ökad varumärkeskännedom. Det är även viktigt att ha en röd tråd i sitt 
budskap som ska ligga i linje med vad varumärket och företaget står för. Ett lyckat varumärke 
behöver vara konsekvent med sin content, och följa en röd tråd som människor kan relatera 
till samt känna igen. Dessutom är det viktigt att skapa relevant content som publiken ständigt 
efterfrågar. 

Modeföretag kan dra stor nytta av storytelling på flera plan i sin content marketing, hur de 
berättar om företagets historia och dess värderingar, hur de beskriver sina produkter och hur 
de berättar berättelser om sina kunder. Vilket kan skapa en djupare förståelse för företaget och 
vad de står för, och därav bidra till ökad tillit till företaget. Det storytelling kan bidra med 
inom content marketing är att skapa den känslomässiga länken mellan varumärket och dess 
publik. Företagets publik attraheras av berättelser och karaktärer som de kan relatera till, och 
fokus läggs istället på berättelsens budskap snarare än på företaget. Vilket ger företaget större 
möjlighet att skapa långsiktiga och djupa relationer med sin publik. Ett sätt för modeföretag 
att skapa trovärdighet i sin content marketing, är att företag bör använda sig av inflytelserika 
personer som bär företagets produkter. Eftersom företagets publik litar mer på en person som 
inte är direkt relaterad till företaget, än om företaget skulle visa upp egna modeller för att 
presentera sin content. På så sätt kan företagets publik skapa en egen bild på hur de upplever 
produkten och karaktären i bilden. 
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7. Förslag till vidare forskning   
Till vidare forskning hade en mer omfattande undersökning av hur fallföretaget arbetar internt 
i producering av sin content marketing varit intressant, och vidare observera arbetsprocesser 
för detta under en längre period på fallföretagets fysiska kontor. En undersökning av 
personalens inverkan och medvetenhet av företagets budskap och värderingar och hur det 
sedan formar hur det producerar sin content. Eftersom denna studie endast är ett exempel på 
hur ett fallföretag i modebranschen använder sig utav content marketing, hade en mer 
omfattande undersökning av modebranschens användning av content marketing också varit 
intressant. I samband med skillnader i hur företag i branschen använder sig av content 
marketing, för att få en djupare förståelse för hur en hel bransch använder sig av content 
marketing och att studera vikten av att som företag vara tillgänglig på olika typer av 
plattformar och till vilken grad varje plattform utnyttjas unikt. 
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9.2 Bilaga 2  
Skärmdumpar från fallföretagets webbplats. ”About us” sida. 
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9.3 Bilaga 3 
Observationschema  

9.4 Bilaga 4  
Instagram inlägg  
Instagram 
Följande text är observationsutdrag från fallföretagets Instagram konto. Vi har på grund av 
företagets anonymitet i denna studie bytt ut deras företagsnamn och ersatt det med 
“(Fallföretaget)” och i detta avsnitt även bytt ut företagets egna användarhashtag (#) till 
“#myhashtag” och deras företags hashtag till “#fallföretaget”. Utöver det har vi i denna studie 
bytt ut utomstående taggning (@) av personliga instagramkonton till “@personkonto”. 

Publicerad
Inläggst
yp Bildbeskrivning BildText Gilla

Kommenta
rer

Delninga
r
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Varje Instagram inlägg presenteras med olika innehållskategorier: 
 • Publicerad: Vilken datum inlägget presenterades på fallföretagets Instagram. 
 • Inläggstyp: Vad är det för Visuell-content, bild, video eller grafisk-content?  
 • Bildtext: Det fallföretaget har skrivit textuellt under inläggstypen. 
 • Gillamarkeringar: Totalt antal gillamarkeringar på inlägget, anges i siffror. 
 • Kommentarer: Totalt antal kommentarer på inlägget, anges i siffror.  
 • Bildbeskrivning: Hur vi som skriver uppsatsen, uppfattar och förstår 
inläggstypen. En textuell beskrivning av miljö, människor och fallföretagets produkter. 

Inläggen är i kronologisk ordning.  

Inlägg 01  

Publicerad: 2018-05-04 
Inläggstyp: 1st bild 
Bildtext:  
FRESH SUMMER GIVEAWAY 
We want to give away €200/2000SEK/225USD worth of (Fallföretaget) styles.  
How to enter: Follow @fallföretaget “Like” this post. Tag 1 friend and make sure both of you 
follow @fallföretaget (PS: For extra entries, leave a 🌴  on our last 3 posts!) Good luck! 
(Ends 08th May 2018 at 11.59 PM - GMT / T&C’s: The voucher cannot be exchanged for a 
monetary refund) #fallföretaget #competition #win 
Gillamarkeringar: 833 st 
Kommentarer: 493 st 
Bildbeskrivning:  
Bild med text: “Summer Giveaway” Bild på två modeller med företagets produkter (helkropp) 
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https://www.instagram.com/drdenim/
https://www.instagram.com/drdenim/
https://www.instagram.com/explore/tags/drdenim/
https://www.instagram.com/explore/tags/competition/
https://www.instagram.com/explore/tags/win/


Inlägg 02  

Publicerad: 2018-05-07 
Inläggstyp: 1st bild  
Bildtext: 🍓 🍓 🍓  and #myhashtag style alert with @personkonto wearing Lux Jacket paired 
with our Dillon denim skirt in dirty white. Tap on the link to shop this outfit. #fallföretaget 
Gillamarkeringar: 403 st 
Kommentarer: 17 st 
Bildbeskrivning:  
Tjej på fruktmarknad, äter jordgubbar, ser glad ut, har på sig produkt från företaget 
Närbild på produkten från bild 1. 

Inlägg 03  

Publicerad: 2018-05-08 
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https://www.instagram.com/explore/tags/mydrdenims/
https://www.instagram.com/belexib/
https://www.instagram.com/explore/tags/drdenim/


Inläggstyp: 1st bild 
Bildtext: #myhashtag Mom jeans style alert with @personkonto wearing Nora Jeans in Light 
Retro! Tap the link in bio to shop them. #fallföretaget 
Gillamarkeringar: 779 st 
Kommentarer: 9 st 
Bildbeskrivning: Inspirationsbild 

Inlägg 04  

Publicerad: 2018-05-09 
Inläggstyp: 1st bild 
Bildtext: Inject some tropical attitude into your fav Mom jeans. Introducing to you our Nora 
Tropic – the embroidered jeans we’re loving this season! Shop via #linkinbio. #fallföretaget 
#myhashtag 
Gillamarkeringar: 607 st 
Kommentarer: 8 st 
Bildbeskrivning: Närbild på produkt utomhus, soligt, sommar. 

!31

https://www.instagram.com/explore/tags/mydrdenims/
https://www.instagram.com/irenenoren/
https://www.instagram.com/explore/tags/drdenim/
https://www.instagram.com/explore/tags/linkinbio/
https://www.instagram.com/explore/tags/drdenim/
https://www.instagram.com/explore/tags/mydrdenims/


Inlägg 05  

Publicerad: 2018-05-10 
Inläggstyp: 1st bild 
Bildtext: U used to call me on my cell phone. JK, texting u right now. Brody Knit in 
Graceless Green, tap link in bio to shop. #fallföretaget 
Gillamarkeringar: 244 st 
Kommentarer: 1st 
Bildbeskrivning: Inspirationsbild, sommar, utomlands, telefon och glass i händerna. 

Inlägg 06  

Publicerad: 2018-05-11 
Inläggstyp: 1st bild 
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Bildtext: That feeling when the sun's out, it's Friday, and your outfit is on fleek. 
@personkonto wearing our Edie Jeans. #Myhashtag. Tap to shop via the #linkinbio 
Gillamarkeringar: 244 st 
Kommentarer: 1st 
Bildbeskrivning: Inspiration, glatt, sommar, bär företagets produkter. 

Inlägg 07  

Publicerad: 2018-05-12 
Inläggstyp: 1 bild 
Bildtext: #myhashtag Summer essentials with @personkonto Simon wears Bay Shorts White 
and Dwight Jacket Mid Retro. Tap the link in bio to cop. #fallföretaget 
Gillamarkeringar: 242 st 
Kommentarer: 2 st 
Bildbeskrivning: Inspirationsbild, sommar, utomlands, bär företagets produkter. 
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https://www.instagram.com/explore/tags/drdenim/


Inlägg 08 

Publicerad: 2018-05-13 
Inläggstyp: 1st bild 
Bildtext: The summer jeans you need right now - #myhashtag with @personkonto wearing 
Pepper White. 
Gillamarkeringar: 409 st 
Kommentarer: 2 st 
Bildbeskrivning: Inspirationsbild, sommar, glatt, utomlands bär produkter från företaget. 

Inlägg 09  

Publicerad: 2018-05-14 
Inläggstyp: 1st bild 
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https://www.instagram.com/explore/tags/mydrdenims/
https://www.instagram.com/pheebslfashion/


Bildtext: Spotlight on Viveca denim jacket in Mid Blue. The denim jacket you don't wanna 
live without during those upcoming summer nights. Link in bio to shop or tap the pic. 📷  by 
@personkonto 
Gillamarkeringar: 189 st 
Kommentarer: 1st 
Bildbeskrivning: Närbild på produkt. 

Inlägg 10  

Publicerad: 2018-05-15 
Inläggstyp: 1st bild 
Bildtext: #myhashtag by @personkonto. Tap the image or link in bio 2 shop 
Gillamarkeringar: 139 st 
Kommentarer: 0 st 
Bildbeskrivning: Inspirationsbild, tjej med företagets produkter på. Varmt, glatt, utomlands. 

Facebook inlägg 
Facebook 
Följande text är observationsutdrag från fallföretagets Facebook konto. Vi har på grund av 
företagets anonymitet i denna studie bytt ut deras företagsnamn och ersatt det med 
“(Fallföretaget)” och i detta avsnitt även bytt ut företagets egna användarhashtag (#) till 
“#myhashtag” och deras företags hashtag till “#fallföretaget”.  

Följande text är observationsutdrag från fallföretagets Instagram konto. Vi har på grund av 
företagets anonymitet i denna studie bytt ut deras företagsnamn och ersatt det med 
“(Fallföretaget)” och i detta avsnitt även bytt ut företagets egna användarhashtag (#) till 
“#myhashtag” och deras företags hashtag till “#fallföretaget”. 

Varje Instagram inlägg presenteras med olika innehållskategorier: 
 • Publicerad: Vilken datum inlägget presenterades på fallföretagets Instagram.  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https://www.instagram.com/felixsjodahl/
https://www.instagram.com/explore/tags/mydrdenims/
https://www.instagram.com/belexib/


 • Inläggstyp: Vad är det för Visuell-content, bild, video eller grafisk-content?  

 • Bildtext: Det fallföretaget har skrivit textuellt under inläggstypen.  

 • Gillamarkeringar: Totalt antal gillamarkeringar på inlägget, anges i siffror.  

 • Kommentarer: Totalt antal kommentarer på inlägget, anges i siffror.  

 • Delningar: Totalt antal delningar på inlägget, anges i siffror.  

 • Bildbeskrivning: Hur vi som skriver uppsatsen, uppfattar och förstår inläggstypen. En 
textuell beskrivning av miljö, människor och fallföretagets produkter.  

Inläggen är i kronologisk ordning.  

Inlägg 01  

Publicerad: 2018-04-20 
Inläggstyp: 2 bilder 
Bildtext: Festival state of mind. Our fav #myhasthag looks from #Coachella with Emma and 
Nitsan Shop them online at (webbplats länk). 
Gillamarkeringar: 8 
Kommentarer: 0 
Delningar: 1   
Bildbeskrivning: 2st inpirationsbilder på två olika modeller med företagets produkter på sig. 
Sommar, hetta, utomlands 
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https://www.facebook.com/hashtag/mydrdenims?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/coachella?source=feed_text


Inlägg 02 

Publicerad: 2018-04-26 
Inläggstyp: 1 Bild 
Bildtext: Don’t know what to wear to the upcoming festivals? Here’s what our style 
ambassadors wore during #Coachella. But be warned: It will surely put you in the festival 
mood! See & shop the edit here: bit.ly/drdcoachella 
Gillamarkeringar: 6 
Kommentarer: 0 
Delningar:    

Bildbeskrivning:  
Inspirations bild på tjej med företagets produkter på en festival (coachella) 

Inlägg 03 

Publicerad: 2018-04-26 
Inläggstyp: 1 Bild 
Bildtext: The high summer collection - available in stores and online at (webbplats länk) 
Gillamarkeringar: 1 
Kommentarer: 0 
Delningar:    
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https://www.facebook.com/hashtag/coachella
http://bit.ly/drdcoachella


Bildbeskrivning:  
Studio bild på två modeller, glatt humör, somrigt 

Inlägg 04 

Publicerad: 2018-04-27 
Inläggstyp: 1 Bild 
Bildtext: 
Hej Gothenburg peeps! 
Join us today at our (Fallföretaget) Gallery, for a book signing session with Crespo Kamara! 
 See you there! 

Gillamarkeringar: 4 
Kommentarer: 0 
Delningar:    
Bildbeskrivning:  

Inlägg 05 

Publicerad: 2018-05-03 
Inläggstyp: 5 Bilder 
Bildtext: New drop online now! All the sunny must-haves you need now. #fallföretaget 
#myhashtag Shop it here: (webbplats länk) 
Gillamarkeringar: 8 st + 1 Älska  
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https://www.facebook.com/hashtag/drdenim?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/mydrdenims?source=feed_text


Kommentarer: 0 
Delningar:    
Bildbeskrivning: Produktbilder i studio på modeller, Glatt humör 

Inlägg 06 

Publicerad: 2018-05-04 
Inläggstyp: 1 Bild 
Bildtext:  FRESH SUMMER GIVEAWAY. We want to give away €200/2000SEK/225USD 
worth of (Fallföretaget) styles to you. Head to our Instagram for a chance to win!   
(Webbplats länk) #fallföretaget #competition #win 
Gillamarkeringar: 10 
Kommentarer: 1 
Delningar:    
Bildbeskrivning: Bild med text: “Summer Giveaway” Bild på två modeller med företagets 
produkter (helkropp) 

Inlägg 07 
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https://www.facebook.com/hashtag/drdenim?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/competition?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/win?source=feed_text


Publicerad: 2018-05-07 
Inläggstyp: 2 Bilder 
Bildtext: #myhashtag style alert with Lexi B. wearing Lux Jacket paired with our Dillon 
denim skirt in dirty white. Shop this outfit here: (Webbplats länk) #fallföretaget 
Gillamarkeringar: 4 
Kommentarer: 0 
Delningar:    
Bildbeskrivning: Tjej på fruktmarknad, äter jordgubbar, ser glad ut, har på sig produkt från 
företaget. Närbild på produkt från bild 1 

Inlägg 08 

Publicerad: 2018-05-09 
Inläggstyp: 2 Bilder 
Bildtext:  Inject some tropical attitude into your fav Mom jeans.Introducing to you our Nora 
Tropic – the embroidered jeans we’re loving this season! Shop it here: (Webbplats länk). 
#fallföretaget 
Gillamarkeringar: 8 
Kommentarer: 0 
Delningar:    
Bildbeskrivning: närbild på produkt, utomhus + produktbild från studio 

9.5 Bilaga 5 - Intervjuguide  
BAKGRUND  

Berätta om dig själv, vad heter du och hur gammal är du? 

Vad har du för yrkesposition på företaget?  

Hur länge har du haft denna position? 

Finns de fler som har denna position?  

Hur många personer jobbar på din avdelning?  
 
Vad arbetar ert företag med?  

!40
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MARKNADSKOMMUNIKATION 

Hur kommunicerar ni med er målgrupp?  
 • Varför har ni valt att kommunicera på så sätt?  

 • Ser du några för och nackdelar med er kommunikation ut mot målgruppen?  

Hur ser er strategi ut kring marknadskommunikation? 
 • Ser det olika ut beroende på vilken marknad, som globalt eller inrikes?  

Vilka typer av verktyg använder ni er ut av i er marknadskommunikation?   

Hur länge har ni aktivt jobbat med detta/dessa verktyg?  
 • Har ni upplevt någon förändring sedan ni började använda verktygen?  

VARUMÄRKE  

Vad betyder dr.denim för dig? 

Hur vill ni att dr.denim ska uppfattas? 
 • Varför vill ni uppfattas på detta sätt?  

  
På vilka sätt jobbar ni för att få fram ert budskap?  

CONTENT MARKETING  

Har du hört talas om content marketing?  
  
 • om ja, jobbar ni med content marketing?  

 • och i så fall ->  hur väljer ni jobba med det?  

 • Är content marketing en viktig del av er kommunikation?  

  
 • om nej, hur ser en vanlig marknadsföringsaktivitet ut för er?  

Vilka typer av marknadsföringskanaler använder ni er av?  
 • Hur kommer det sig att ni har valt göra så?  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Anser du att internet är en viktig del av er kommunikation? 

Hur upplever du att internet har påverkat er marknadsföring/kommunikation? 

SOCIALA MEDIER   

Använder ni er av sociala media?  
 • om ja varför? 

Vilka sociala medier använder ni, på vilken plattformarna är ni mest aktiva? 

Hur väljer ni att kommunicera på sociala medier?  

Hur skapar ni innehåll (content) på sociala medier?  

Har ni olika innehåll (content)  på olika plattformar (sociala medier)?  

ÖVRIGA FRÅGOR 

Har ni några andra frågor som ni tycker vi missat?  

Har ni några tips om andra personer vi borde intervjua? 
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