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Förord 
 
Borås 2012-06-01 
 
Vi vill först och främst ägna ett stort tack till fallföretaget Stylein med Elin Nyström i spetsen 
som ställt upp på detta samarbete och bidragit med allt ifrån material och kreativ studiemiljö 
till att fungera bollplank, kontaktförmedlare och inspirationskälla. Ett speciellt tack till vår 
handledare på Stylein; Kristin Dedorson för hennes engagemang, konstruktiva synpunkter och 
fantastiska stöd under hela arbetets gång.  
 
Vi vill även passa på att tacka de som i intervjuer och enkätundersökning delat med sig av 
värdefull tid och kunskap till oss. 
 
Slutligen riktar vi ett tack till Christer Holmén, vår handledare som bidragit med pedagogisk 
vägledning genom hela processen.  
 
 
 
 
Manda Drott  Hanna Makowsky 
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Abstract 
 
The Swedish fashion industry is highly competitive and it is important for smaller fashion 
brands in the phase of growth to have a strong brand and image in order to better distinguish 
the brand and the products from the mainstream. In a smaller fashion company, issues 
regarding the brand might easily be overlooked or not prioritized at all due to limitations in 
budget or competence missing in the company for this type of activities. The external brand 
process has been presented as a realistic alternative for the small fashion brand to strengthen 
their image by letting their surrounding external industry network influence the brand and 
getting greater control in its growth. The industry network includes media, government and 
non-government organizations to closer actors such as retailers, PR-agencies and suppliers.  
 
The purpose of this thesis project is, from a branding perspective; to describe what power the 
external actors has on SMEs opportunities to grow. Through a case study on the small fashion 
company Stylein the problem is exemplified and highlighted in a clearer context. In order to 
illustrate all aspects of the external actors' influence on the brand, its development and 
growth, a triangulated research method has been chosen as strategy consisting of a mix of 
interviews with retail wholesalers and industry experts, a document analysis and mail survey 
to media actors. 
 
The result of the external actors' impact has been identified to three main effects: direct 
increased sales, increased brand awareness and image creation. Which of the three effects that 
the company will receive depends on the image the brand succeed to establish in the minds of 
the various powerful actors in the external network. 
 
 
Keywords: SME; growth; branding; brand awareness; brand image; external non-customer 
stakeholders, word-of-mouth 
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Sammanfattning 
 
Den svenska modebranschen är en hårt konkurrensutsatt bransch och för mindre modeföretag 
i tillväxtfas är ett starkt varumärke och image en viktig del i att särskilja sig och sina 
produkter från mängden. I ett mindre modeföretag kan varumärkesfrågor lätt komma att 
bortprioriteras med främsta motivet att budgeten inte ger utrymme för den typen av satsningar 
samt att kompetensen inom företaget ofta brister på just dessa punkter. Som alternativ har den 
externa varumärkesprocessen presenterats som ett mer realistiskt alternativ för det mindre 
modeföretaget då det går ut på att låta sitt kringliggande externa nätverk i större utsträckning 
styra och påverka varumärket. Detta branschnätverk kan bestå av allt från media, regering och 
intresseorganisationer till mer närliggande aktörer som återförsäljare, PR-byrå och 
leverantörer. 
 
Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett varumärkesperspektiv, beskriva vilket inflytande 
externa branschaktörer har på ett mindre modeföretags tillväxt. För att exemplifiera problemet 
har en enkel fallstudie på det svenska modeföretaget Stylein genomförts, som med sin 
positionering i det svenska medelprissegmentet och tillväxtfas befinner sig inom ramen för 
den problematik som beskrivs. För att belysa alla aspekter av de externa aktörernas påverkan 
på varumärket och dess utveckling och tillväxt har en triangulerande forskningsstrategi 
använts bestående av metoder som intervjuer med återförsäljare och branschexperter samt en 
dokumentanalys och mailenkät till medieaktörer.  
 
Resultatet av undersökningarna har lett till att tre huvudsakliga effekter av de externa 
aktörernas påverkan har identifierats; direkt försäljning, ökad varumärkeskännedom och 
imageskapande. Vilken effekt som erhålls beror i sin tur på vilken image varumärket lyckas 
etablera i medvetandet på de olika inflytelserika aktörerna i det externa branschnätverket. 
 
 
Nyckelord: SME; tillväxt; varumärkesbyggande; varumärkeskännedom; image; externa 
branschaktörer, word-of-mouth 
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1 Små modemärken och tillväxt: en introduktion 
 

I detta kapitel belyser vi den paradoxala situation som många mindre, växande modeföretag 
idag står inför; för att växa måste de synas men för att synas måste de växa. Varumärkets, i 
mode branschen, idag allt viktigare funktion diskuteras med speciellt fokus på det lilla 
modeföretagets perspektiv.  

 

1.1 Modeföretagets utmaning: Syns du inte, finns du inte? Säljer 
du inte, finns du inte? 

 

Enligt rapporten Mode Svea som publicerades 2006 blir vart tredje nystartat modeföretag inte 
äldre än tre år och efter sju år har hälften försvunnit (Sundberg 2006). Modemärken byter av 
varandra i ett rasande tempo och konkurrensen är extrem. Vad är det då som gör att en så hög 
andel faller bort? Och vilka av dessa företag är det som faktiskt lyckas? Som en reaktion på 
modebranschens hårda klimat har varumärke och image kommit att få en allt större betydelse 
än tidigare. Idag kan varumärket väga lika tungt som plaggets design och estetik i många 
köpsituationer (Rantisi 2002).  

Den svenska modeindustrin har genom expansiva satsningar internationellt skapat sig ett 
namn på den globala spelplanen. Med stort fokus på varumärke och hög modegrad har 
modeexporten slagit rekord med en omsättning på 11,3 miljarder år 2010 trots ekonomiska 
oroligheter runt om i världen (Larsson 2011). Med ett ökat fokus på Sverige som modeland 
ökar exportmöjligheterna genom tillgänglighet till en bredare marknad vilket räddat många 
mindre och mer nischade märken. Att som nischat företag söka sig internationellt är idag en 
väl utbredd tillväxtstrategi (Jonsson 2007). Det svenska modeundret är ett fenomen som 
myntades och etablerades för ca 10 år sedan baserat på den internationella framgång som en 
rad svenska modeskapare nådde under sent 90-tal, tidigt 2000-tal och som menas har satt 
Sverige på modevärldskartan. Författaren och modejournalisten Karin Falk summerade och 
satte ord på det svenska modeundret i sin bok som lanserades 2011 under samma namn. 
Någon som däremot ställt sig kritisk till det så kallade modeundret är H&Ms grundare Stefan 
Persson som i ett uttalande i Dagens Industri menade att de omtalade modemärkena som 
påstås ha gett Sverige hög status i modevärlden egentligen inte är så mycket till underverk när 
det kommer till den faktiska försäljningen och att många av de omtalade märkena inte har en 
större omsättning än H&Ms butik i Solna (Huldschiner 2009). Detta uttalande ledde till 
rasande skriverier och stor debatt inom den svenska modesektorn varefter Stefan Persson 
vidare förklarade sig genom att poängtera att det svenska modeundret på något sätt ändå 
existerar när det kommer till att framställa Sverige som innovativt designland. Samtidigt 
ligger det en sanning i det första uttalandet som på något sätt belyser problematiken kring 
definitionen av framgång; hög status i relation till försäljning. Hur skiljer sig definitionen av 
framgång åt i modebranschen? 

 

Modemarknaden idag utgörs av ett hav av varumärken, både små och stora, vissa mer 
utvecklade och framgångsrika än andra. Några väljer att profilera sig som gröna, 
ansvarstagande och moraliska medan andra väljer att framställa sig som förespråkare för 
kreativitet, trendsättare eller enbart genom att representera en viss livsstil. Modesektorn 
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domineras till omsättning av globala multiföretag och kedjor med stora försprång i starka 
lägen, låga priser, breda sortiment och stora resurser (Jonsson 2007). År 2006 stod H&M 
ensamma för 8% av den totala modekonsumtionen i Sverige vilket säger en del om den 
svenska modekulturen i stort (Sundberg 2006). För att mindre företag ska ha minsta chans i 
konkurrensen mot dessa jättar gäller det att kunna erbjuda unika produkter eller att vara unik i 
sin varumärkesidentitet. Som nystartat, litet företag blir det om ännu viktigare när det gäller 
att snabbt så ett frö i kundens medvetande för att överhuvudtaget ha en chans att bli en 
medräknad spelare på marknaden (Hedström 2012). För att lyckas med det här och samtidigt 
växa mot lönsamhet krävs det att arbetet med att utveckla och strategiskt forma varumärkets 
identitet påbörjas i ett redan tidigt stadie. Varumärkesbyggande är dock en väldigt lång och 
dyr process som för många mindre företag med näst intill obefintliga 
marknadsföringsbudgetar inte alltid är ett alternativ. Många företag på uppgång idag tar in 
konsulthjälp för denna typ av arbete i form av PR-byråer som hjälper märkena att på ett mer 
strategiskt sätt nå ut, öka kännedomen kring varumärket och synas i rätt forum (Danielsson 
2011). Ett sammanhang som många mindre modeskapare strävar efter att synas i är de som 
öppnas i och med olika typer av erkännanden från branschen. Detta kan vara något av de 
priser som årligen delas ut av en rad inflytelserika branschaktörer såsom Habit, Moderådet, 
Elle och H&M. Exempelvis är Guldknappen är ett pris, på initiativ av tidningen Damernas 
Värld som årligen belönar varumärken med hög kreativitet och yrkesskicklighet som under ett 
antal säsonger haft inflytande på den svenska modescenen. Det råder inget tvivel om att 
utmärkelser som dessa öppnar många dörrar i fråga om att synas och höras och skapa sig ett 
namn i branschen. Guldknappen i synnerhet är ett pris som idag är att likna med en 
kvalitetsstämpel och som för många av de vinnande modemärkena har fungerat som rena 
språngbrädan uppåt i karriären. Flera idag väl etablerade och erkända märken började precis 
på det här sättet. Bland annat Filippa K, Tiger, Acne, Whyred, Hope och Dagmar har alla 
vunnit priset och därigenom fått en extra push i både image och försäljning (Damernas Värld 
2012). Är det så här det fungerar? Är det en fördel med ett erkännande av branschen för att 
som mindre företag komma igång på allvar? Det finns flera exempel som antyder just detta. 
Dagmar är ett svenskt företag som startades 2004, året efter vann de moderådets pris årets 

rookie och 2011 stod de som vinnare av guldknappen. I och med dessa priser hamnade 
Dagmar i rampljuset och fick en mängd gratis publicitet (Wachenfeldt & Ivstedt 2012) vilket 
resulterade i att försäljningen tog fart på riktigt. Bara de senaste 3 åren har Dagmars 
omsättning ökat med nära 200 % (Alla bolag 2012:h) och för 2011 fastställdes en försäljning 
på motsvarande 25 miljoner kronor. Trots denna, utifrån sätt, framgångssaga brottas märket 
fortfarande med utmaningen att få kunden att förstå värdet i Dagmar som varumärke. För att 
behålla sin nisch söker de sig dessutom internationellt i större utsträckning (Dunér 2011). På 
liknande sätt har även Acne, Filippa K och J.Lindeberg tagit sig till de starka positioner de har 
idag (Damernas Värld 2012). Kan man antyda någon form av mönster i detta tillvägagångssätt 
att ta sig uppåt i modebranschen? Hur stor makt har branschen egentligen över ett varumärkes 
öde? 

 

1.2 Nätverkande varumärken 

 
No business is an island är en studie av Håkansson och Snehota som publicerades 2006 (se 
Mäläskä, Saraniemi, Tähtinen 2010). Just namnet säger faktiskt en hel del; inget företag är en 
ö, alla företag är på ett eller annat sätt beroende av sin omvärld för att etablera och skapa 
värde i varumärket. Begreppen är kända som Network branding eller co-creation of brands, 
fortsättningsvis kommer Network branding att användas. Traditionellt sätt har 
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varumärkesbyggande setts som en ren företagsintern funktion där företaget själva står som 
ägare och skapare av varumärket (Balmer & Grey, 2003, se Mäläskä, Saraniemi, Tähtinen 
2010), slutkonsumenten står som enda målgrupp och utomstående aktörer enbart agerar 
publik för dessa aktiviteter (Gregory 2007). Utifrån ett network branding perspektiv beskrivs 
istället processen med att forma varumärket och etablera image som gemensam där de olika 
aktörerna och intressenterna i branschen står som nyckelspelare. Det bör understrykas att 
inget företag kan kontrollera resultatet av network branding till fullo och därmed finns det 
även en underliggande risk, där detta lika gärna kan stjälpa som hjälpa. Utmaningen för 
varumärket blir således att i största möjliga mån styra nätverket i rätt riktning (Mäläskä, 
Saraniemi, Tähtinen 2010).  
 
Trots att branding och brand management överlag är relativt välutforskade områden är just 
branding ur ett nätverksperspektiv ett ämne som lyser med sin frånvaro i litteraturen. Jones 
(2005) pekar på tidigare forskning inom branding och menar att den haft en väldigt snäv syn 
på vad värdet i varumärket faktisk är och vilka, utöver slutkonsumenten, alternativa källor 
detta värde kan härledas till. Vidare presenterar Jones (2005) en teori som belyser just dessa 
alternativa drivkrafter till varumärkesvärdet som en rad externa branschaktörer med olika 
inflytande och påverkan på det slutliga varumärket.  
 
En annan återkommande lucka i forskning kring branding är att studierna generellt är 
fokuserade på stora företag och världskända märken (Abimbola & Vallaster 2007) och 
forskarna verkar helt ha glömt bort det faktum att långt ifrån alla företag befinner sig på den 
spelplanen. Små- till medelstora företag, SMEs, har i varumärkessammanhang fått väldigt lite 
plats och uppmärksamhet i litteraturen hittills och först efter tidigt 2000-tal fick en liten skara 
forskare upp ögonen för fenomenet (Krake 2005). SMEs, small to mediumsized enterprises, 
generella definition, enligt Inskip (2004), är företag med relativt låg omsättning, mindre än 
250 anställda och i väldigt stor utsträckning styrda och ägda av samma person. Krake (2005) 
beskriver de egenskaper som karaktäriserar SMEs som: entreprenörsfokus, personligt och 
passion för märket. Ägaren och grundaren av märket påverkar företagsstrukturen i stor 
utsträckning, ofta är marknadsföringen mer kreativ och personlig. Vidare beskriver han de 
personliga företagsklimat som kännetecknar SMEs och som ofta kommer av de 
bakomliggande entreprenörernas egenskaper, visioner och värderingar vilka även har stark 
påverkan på företagets image. Typiskt för mindre till medelstora företag med limiterade 
resurser är att de sällan konkurrerar med låga priser, istället strävar de efter att differentiera 
sig genom mer immateriella, värdeadderande faktorer såsom image, det vill säga kundens 
uppfattning och bild av märket, rykte, kunskap eller kvalitet (Spence & Essoussi 2008). 
 
Enligt Krakes (2005) studie: Successful brand management in SMEs är PR det mest 
föredragna och frekvent använda kommunikationsverktyget för imageskapande inom SMEs. 
Detta mycket på grund av den påtagliga effekten, ”fri publicitet”, i relation till den relativt 
låga kostnaden. En annan strategi lämpad och välanvänd för mindre företag är word-of-mouth 

som bygger på att aktörerna i branschen och nätverket ska fatta tycke för märket och därefter 
starta någon form av positiv ryktesspridning via den så kallade mun-mot-mun metoden, vilket 
om den är positiv hoppas stärka imagen (Mäläskä, Saraniemi, Tähtinen 2010).  
 
För kapitalsvaga SMEs kan network branding och nätverkande i allmän bemärkelse komma 
att bli extra viktigt då de i stor utsträckning är beroende av andra aktörer både ekonomiskt och 
kunskapsmässigt (Mäläskä, Saraniemi, Tähtinen 2010). Litteraturen tar bland annat upp 
media som en central del i network branding och pekar på den makt medieaktörerna har över 
varumärkens image idag, i både positiv och negativ bemärkelse. Oavsett attityd tenderar dock 
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medias engagemang att generera ett mer långsiktigt och svårföränderligt bidrag till märkets 
image (Hatch & Schultz 2010).  
 

1.3 Stark image i branschen: ett framgångsrecept? 

 

Utifrån resonemanget ovan är det uppenbart att det föreligger en problematik när det talas om 
mindre företags förmåga att hantera strategiskt varumärkesarbete. Det är inte bara de knappa 
resurserna som utgör problemet utan även brister i kunskap och ledarskap (Abimbola 2001; 
Krake 2005). Resonemang kan föras kring huruvida de externa branschaktörerna spelar en 
viktigare roll i mindre företag då deras image många gånger spelar en central roll som 
konkurrensverktyg (Spence & Essoussi 2008). Ett märkes image är den bild och uppfattning 
som kunden har och som företaget enbart till viss del kan påverka genom att leva upp till dess 
varumärkeslöften och uttalade identitet (Aaker 1991; Keller 1993, se Dew & Kwon 2009). 

 

Något som är viktigt att komma ihåg är att alla idag stora och framgångsrika företag någon 
gång varit SMEs och verkat under de omständigheter och förhållanden som denna fas i 
företagets livscykel innebär. Trots att kapitalstarka företag har bättre förutsättningar för att 
bygga ett starkt märke är det fortfarande möjligt att som litet företag etablera ett varumärke, 
bra rykte och image med mindre medel. Processen för att bygga ett varumärke ser egentligen 
likadan ut oberoende av storlek på företaget, det som skiljer är själva implementeringen som 
för SMEs kräver en lite annan väg med en mer individuellt modifierad strategi (Abimbola 
2001).  
 
I Krakes studie från 2005 presenteras Brand development model for the SME som visar på 
SMEs olika faser i varumärkesutvecklingen och vägen till att slutligen bli ett accepterat 
varumärke. I stora drag handlar den om ett samspel mellan interna varumärkessatsningar och 
hur de resulterar i extern igenkänning i varumärket. Intressant med just denna modell är att 
det uppenbarligen verkar finnas ett utstakat mönster för ett varumärke att gå vilket 
automatiskt leder tillbaka till inledningen där resonemang fördes kring ett eventuellt mönster i 
mindre, uppåtgående modemärkens väg till framgång. Frågan som dock kvarstår är den som 
mer liknar huvudfrågan för uppsatsen: Hur påverkas varumärket av dess externa aktörer? Kan 
det finnas ett samspel även där och hur ser i så fall den relationen ut? Idag finns trots allt en 
rad företag som har en väldigt hög status och image i branschen men som av lönsamheten att 
döma däremot inte verkar vara ett lika uppenbart val hos den faktiska konsumenten (Alla 
bolag 2012:a-j). 
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1.4 Problemformulering 

 
Hur påverkas ett mindre modemärke av de externa profiler och aktörer som har inflytande i 
modebranschen? 
 

1.5 Syfte 

 
Uppsatsens syfte är att utifrån fallföretaget Stylein beskriva hur externa branschaktörer 
påverkar ett mindre modeföretags tillväxt ur ett varumärkesperspektiv.  
 

1.6 Avgränsningar 

 
I studien fokuseras ett mindre antal externa branschaktörer som anses vara centrala för 
studiens inriktning och ämnet marknadsföring. De branschaktörer som tas upp i uppsatsen är 
främst medieprofiler, pr-byråer, återförsäljare och till viss del slutkunden. Vidare har studien 
avgränsats till den svenska modebranschen och det övre medelprissegmentet. 
 

1.7 Disposition 

 
Med utgångspunkt i den bakomliggande diskussion som förts i första kapitlet kring mindre 
modevarumärkens utmaningar i varumärkes- och imageskapande har en problemformulering 
och syfte presenterats. I det andra kapitlet presenteras sedan den forskningsstrategi 
tillsammans med de metoder som använts för att genomföra studien. Det undersökta 
fenomenet exemplifieras genom en fallstudie och genomförs med en triangulering av metoder 
där semistrukturerade intervjuer underbyggs av en dokumentanalys och kompletteras av en 
mailenkät och ostrukturerade intervjuer. Det tredje kapitlet agerar referensram för studien 
med relevanta teorier som i förhållande till studiens forskningsfokus definierar dess 
vetenskapliga grund. Teorierna kretsar kring de olika perspektiv som tidigare forskning har på 
varumärkesbyggande och image. I det fjärde kapitlet redogörs för processen av 
datainsamlingen samt resultatet av denna. Här presenteras fallföretaget mer ingående och en 
sammanfattning av den insamlade empirin redovisas för att vidare agera underlag för analys. 
Med utgångspunkt i studiens huvudfråga och syfte analyseras empirin i kapitel fem utifrån 
den teoretiska referensramen för att sedan i kapitel sex utmynna i en kort och koncist slutsats 
samt besvarande av huvudfråga. I det avslutande sjunde kapitlet förs en utvärderande och 
reflekterande diskussion som belyser uppsatsprocessen utifrån vårt eget perspektiv. Med 
avstamp i uppsatsens resultat och bidrag hålls även ett uppmuntrande resonemang till vidare 
forskning på ämnet. 
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2 Metod 

 
Med fallstudien som utgångspunkt och forskningsstrategi presenteras i detta kapitel hur vi på 
ett triangulerande sätt designat en studie bestående av dels intervjuer med återförsäljare och 
branschexperter samt en dokumentanalys och en mailenkät riktad till branschprofiler. 
Metodvalen kommer i detta kapitel att likaså motiveras som kritiseras med målet att belysa 
forskningsmetodens påverkan på den slutgiltiga datakvaliteten.  
 

2.1 Forskningsstrategi 

 
Med en fallstudie som forskningsstrategi har målet varit att identifiera branschens attityder till 
fallföretaget, dess image och varumärke samt hur dessa eventuellt avspeglats på säljfunktion 
och konsument. Enligt Yin är fallstudier som forskningsstrategier heltäckande metoder som 
lämpar sig bra för beskrivande studier och då man ”studerar en aktuell företeelse i dess 
verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara” (2006 
s.31). Denna studie har ämnat beskriva det eventuella sambandet mellan ett mindre 
modeföretags varumärkesimage i branschen och dess effekt på försäljning samt 
varumärkesstatus. Modeföretaget har då utgjort den verkliga kontexten medan den eventuella 
relationen; branschimage – tillväxt, har varit den aktuella företeelsen.  
 
Det forskningsperspektiv vi valt har främst varit av kvalitativ och tolkande karaktär, men med 
kvantitativa inslag i form av en enkät, där forskning och teori formulerats allt eftersom 
insamlandet av empiri fortgått. Studien har omfattats av en abduktiv forskningsansats, där ett 
enskilt fall undersökts enligt en hypotetisk teori eller mönster som har kunnat stämma in på 
fallföretaget. Alvesson och Sköldberg (2004) beskriver hur det empiriska 
tillämpningsområdet utvecklas i samförstånd med forskningsprocessen samtidigt som teorin 
omarbetas och justeras för att förklara de mönster som påverkat fallföretaget. 
 

2.2 Forskningsdesign 

 
För att möjliggöra beskrivning av relationen mellan varumärkets image i branschen och 
företagets tillväxt har vi behövt belysa problemet från en rad olika vinklar. Således var det 
naturliga tillvägagångssättet att fastställa varumärkesuppfattningen för varje berörd part i 
relationen. De parter som valdes ut för att representera den totala relationen har utöver 
fallföretaget med dess varumärke och organisation varit externa branschaktörer som i studien 
presenterats som medieaktörer och som bland annat omfattats av modebloggare, 
modejournalister, modeassistenter, PR-byråer och stylister. Återförsäljare som externa 
säljrepresentanter har i denna studie representerat både sig själva samt slutkunden och därmed 
fungerat marknadsaktör med delvis subjektivitet. För att den empiri som samlats in skulle 
vara väl underbyggd och representativ för den specifika aktören har både forskningsdesign 
och datakälla varierat och utformats olika för varje aktör.  
 
Inledningsvis har tidigare forskning diskuterats och analyserats för att få en grundläggande 
uppfattning om det valda ämnets problematik. Därefter genomfördes en dokumentanalys vars 
huvudsakliga funktion var att agera empirisk grund och inspiration till vidare datainsamling 
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men även för att öka förståelsen för hur marknadslogiken tar sig uttryck. Empirin har, utöver 
dokumentanalys, byggt på ett åtta semistrukturerade intervjuer med återförsäljare tillsammans 
med tre ostrukturerade intervjuer med branschexperter och en mailenkät i mindre skala riktad 
till olika branschprofiler inom främst media och PR.  
 
Med denna forskningsdesign har ambitionen varit att få en väl grundad förståelse för de 
begrepp som är förekommande i branschen. Då förståelse faktiskt är en förutsättning för att 
kunna beskriva ansåg vi detta nödvändigt för att slutligen kunna besvara studiens huvudfråga 
samt fullfölja utsatt syfte; att beskriva hur externa branschaktörer påverkar ett mindre 
modeföretags tillväxt ur ett varumärkesperspektiv. 
 

2.2.1 Val av fall 

 
Som relativt ungt, svenskt modeföretag inom kategorin små till medelstora företag (SMEs) 
befinner sig fallföretaget, som så många andra SMEs, i en situation där strategier för tillväxt 
kan komma att spela en avgörande roll för företagets framtida utveckling (Jonsson 2007). 
Utöver de karaktäristiska drag som SMEs i allmänhet förknippas med har fallföretaget även 
ökat i omsättning år för år, visat tydliga tecken på tillväxt och fått allt mer uppmärksamhet i 
branschen (Alla Bolag 2012:a). Just det faktum att fallföretaget visat tendenser till att fortsätta 
i denna uppåtgående riktning och samtidigt befinner sig i en varumärkesbyggande process 
gjorde fenomenet intressant för denna studie och valdes därför utifrån det kriteriet som 
Bryman och Bell (2011) förklarar som representativt och typiskt.  
 

2.3 Dokumentanalys  

 
Syftet med den kvalitativa dokumentanalysen var att skapa en helhetsförståelse av specifika 
förhållanden. Dokumentanalysen har bestått av en övergripande granskning av 
branschaktörernas sätt att förhålla sig till fallföretaget. Dokumentanalysen har dels bestått av 
en granskning av tryckt och onlinebaserad media, en analys över härledd trafik genom 
fallföretagets google-analytics konto och dels en nyckeltalsanalys samt summering av antal 
facebook-fans hos fallföretaget och identifierade konkurrenter. 
 

2.3.1 Media 

 
Medieanalysen har koncentrerats kring granskning av både tryckt- och digital press och media 
samt onlineforum såsom bloggar där material insamlats som påvisat olika typer av attityder 
gentemot varumärket. I detta moment har bland annat kvalitativa data kvantifierats med avsikt 
att erhålla material som skulle visa på fallföretagets frekvens i media under den specifika 
tidsperioden av ca 3 år eller 7 säsonger, vilket för modebranschen känns mer intressant då 
man talar om utveckling. Anledningen till att vi valt att titta på just denna period är för att vi 
ville bilda oss en aktuell uppfattning om fallföretagets utveckling och därmed titta på 
tillräckligt mycket information för att möjliggöra jämförelser över tid men samtidigt inte 
drunkna i material och avgränsa oss till de tidsmässiga begränsningar som angetts.  
 
Då fallföretags pressarkiv enbart behandlade tryckt press och den onlinesökning som vi fick 
tillgång till enbart sträckte sig sex månader tillbaka i tiden var det nödvändigt att på något sätt 
komplettera denna information med utökade sökningar. Först bestämde vi sökord som utifrån 
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vad vi ämnade undersöka ansåg vara relevant i en väldigt övergripande form. Sökord 
fastställdes som fallföretagets namn tillsammans med varje aktuellt år i dokumentanalysens 
utsatta treårsperiod: Stylein+2009, Stylein+2010, Stylein+2011. Då studien var fokuserad till 
den svenska marknaden avgränsades sökningen till enbart sidor på svenska samt en ytterligare 
avgränsning på de 20 första sidträffarna. Överlag var det bloggar och digital media som 
fångades upp i sökningen och vi var noga med att varje publikation var publicerad inom 
tidsramen samt uteslöt träffar som kunde härledas direkt till fallföretaget. En viktig del av 
analysen har varit att ringa in signifikanta aktörer i branschen, det vill säga anhängare och 
tyckare till fallföretaget, samt i vilka medier och på vilket sätt fallföretaget förekommit. 
 

2.3.1.1 Tematisering och kategorisering 

 
Materialet i fallföretagets pressarkiv var både brett och djupt med allt från tidningsartiklar till 
modereportage och notiser vilket gjorde det nödvändigt att göra materialet mer greppbart. 
Detta gjordes genom kategorisering. Grönmo (2006) beskriver en kategori som en samling 
eller klass med vissa bestämda gemensamma egenskaper. Vid en första genomgång av 
fallföretagets pressarkiv från PR-byrån framkom det att de använde sig av en typ av 
kategorisering för att redovisa på vilket sätt och i vilket sammanhang fallföretaget medialt 
uppmärksammats. Informationen var på ett professionellt sätt strukturerad systematisk och 
konsekvent och gav riktlinjer för vad som i mediesammanhang anses vara relevant 
information. Denna struktureringsteknik blev utgångspunkten och inspirationen i 
dokumentanalysen då detta ansågs möjliggöra för en både relevant och effektiv kodning. 
Under analysens gång modifierades och expanderades strukturen något allteftersom nya typer 
av data upptäcktes. Kodningen skedde till största del på en ren deskriptiv nivå där varje tema 
och kategori var fri från tolkning och enbart beskrev det faktiska innehållet. Dock fastställdes 
attityderna utifrån en mer tolkande kodning där granskning utifrån innehåll fick avgöra om 
attityden var positiv eller negativ. Vi valde att i så stor utsträckning som möjligt inte innefatta 
tolkning i kodningsprocessen utan istället se till helheten, inkluderat dess grupperingar i 
efterhand. Detta val gjordes med avsikt att höja trovärdigheten genom en mer standardiserad, 
tolkningsfri systematik.   
 
Mer övergripande har attityderna och förhållningssätten gentemot fallföretaget rört sig under 
tre huvudsakliga teman; mode, shopping och entreprenörskap. Dessa teman grundades främst 
i det underliggande syfte som tolkades ur varje publikation. Beroende på forum och tema 
kategoriserades de granskade källorna vidare utifrån det mer specifika uttalandets innehåll. 
Vissa attityder skulle förmodligen platsa under flera kategorier men tolkades utifrån 
sammanhang och specifik situation för att sedan placeras på ett så rättvist sätt som möjligt. 
Under temat; Mode, identifierades de huvudsakliga kategorierna som modereportage, 
presentation Stylein, recension kollektion och vimmel. Temat; shopping, identifierades 
innehålla kategorier som dagens outfit, plocksida/hitta stilen och vill ha/tips. I temat; 
Entreprenörskap, identifierades kategorierna presentation Elin Nyström och presentation 

Stylein. Anledningen till att detta, som delvis kunde setts som resultat, presenteras i 
metodkapitlet är att det enbart fungerat sorteringsmetod för att lättare komma åt den för 
studien egentligen intressanta, bakomliggande datan.  
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Tabellfigur 1. Kodnings- och tolkningsschema 
Tema/Kategori Beskrivning Citat som exemplifierar tolkning 

Shopping 
 

Attityder och åsikter spelar en mer 
marknadsföringsmässig roll och situationen upplevs 
som säljande. Många gånger kan de även innefatta 
direkta länkar till hemsida eller på annat sätt hänvisa till 
en viss produkt samt försäljningskanal. 
 

"EN av mina favoritmärken och färgen!! Kolla ryggen 
säger jag bara!!!! drop- dead gorgeous!! Ni hittar den 
HÄR" (Amanda Stridsberg blogg, 2012-03-16) 
 

Dagens Outfit 
 

Uppmärksamhet och attityder i relation till en unik 
individs dagliga val av kläder samt publikation samt 
specifikation av dessa och ibland även hänvisan till 
försäljningskanal.  
 

”Skinnjacka från Stylein/kotyr.se, halsduk från Diana 
Svensk, topp Filippa K, jeans från Forever 21, skor 
converse, sleeve från Mulberry, kalvskinnsväska från 
Monroe, brillor från Rayban” (Blondinbella blogg, 
2011-04-13) 
 

Plocksida/hitta 
stilen 
 

Plocksidor kallas de sidor i ett uppslag som utgörs av 
en sammansättning bilder på olika produkter, utvalda 
efter något slags tema, rubrik eller stil. Informationen 
på plocksidorna varierar men oftast refererar källan 
förutom till märke även till pris och köpställe.  
 

 

Vill ha/tips 
 

Publikatören eller källan fungerar säljfunktion genom 
att tipsa eller blotta sitt ”ha-begär” efter en viss 
produkt. I dessa sammanhang är direktlänkar eller 
hänvisningar till köpställe inte ovanligt. 
 

"Plågsamt snygg vårlook från svenska Stylein. Right up 
my alley!" (Cecilia Blankens, mama 2012-01-19)  

Mode 
 

Uttrycker sig på ett mindre säljfokuserat sätt om 
märket. Det kan handla om diskussioner och 
resonemang kring design, formspråk, historia, 
utveckling, recensioner av modevisningar etc. Dessa 
attityder består mer av modevetenskapliga uttalanden 
snarare än shopping tips.  
 

Stylein har växt upp. Från att för nio år sedan ha varit 
ett litet märke som endast producerade enklare plagg i 
jersey presenterades nu en fullfjädrad höstkollektion. 
(…) Kläderna känns i mångt och mycket som 
stereotypen av svenskt mode, det är enkelt, rent, svart, 
bärbart och inte så tillkonstlat. De relativt enkla och 
ytterst bärbara cocktailklänningarna känns fortfarande 
som stommen i Styleins design." (Karolina Skande, 
Rodeo 2010-02-02) 
 

Modereportage 
 

Kännetecknas av en serie arrangerade och fotade 
modeuppslag som under ett speciellt tema visar kläder i 
olika sammanhang, väl utvalda av en stylist.  
 

 

Presentation 
Stylein 
 

Redogörelse för Stylein som modemärke, dess historia, 
utveckling och övrig fakta kring märket.  
 

 

Recension 
kollektion 
 

Recension kollektion belyser attityder förknippade till 
märkets aktuella kollektion snarare än specifika 
produkter eller märket i generell bemärkelse.  
 

Elin Nyström överraskade med att lämna jersey-mode 
och ganska givna svenska skärningar bakom sig för en 
mer intellektuell, elegant och internationell look i 
lyxigare tyger och mer färg."  (Karin Winther, 
Damernas Värld 2012-02-21)  
 

Vimmel 
 

Baseras på kommentarer och attityder knutna till 
vimmelbilder som på ett eller annat sätt sammanhänger 
med Stylein. Ex. att kända personer burit vissa plagg 
som det senare skrivits om alternativt vimmelbilder 
från Styleins visningar, både bakom och framför 
kulisserna.  
 

"Rebecca S. hade en smokey hot byxdress från stylein 
igår. Mycket lovely!" (Hanna Thor blogg 2012-01-31) 
 

Entreprenör 
 

Entreprenörskap återspeglar de attityder som på ett eller 
annat sätt talar om just detta eller återkopplar till 
personen bakom märket. Starka associationer mellan 
märke och grundare har fallit under temat 
entreprenörskap.  
 

 

Presentation Elin 
 

Fokus på personen bakom företaget och dennas 
personlighet, inspiration, bakgrund etc. 
 

 

Presentation 
Stylein 
 

Fokus på företaget som organisation och affär i frågor 
som utveckling, bakgrund, historia osv. 
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2.3.1.2 Definition av medieaktörers inflytande och maktförhållanden 

 
Medieaktörerna har kartlagts utifrån vilket inflytande de har och vilken roll de spelar i 
förhållande till Stylein. I stora drag har två typer av medialt inflytande diskuterats, det 
inflytande som präglats av källans professionalism och kunskap på området mode och det 
som baserats på källans syfte och möjligheter att nå och kommunicera med en stor mängd 
människor. Sedan har det däremot funnits flera medieaktörer som visat prov på innehavande 
av båda typer av inflytande och således både spelar en professionell roll samtidigt som de når 
och riktar sig mot en stor publik. Vidare presenteras hur vi valt att definiera dessa inflytanden 
och maktformer och hur de använts som metodiska verktyg för att möjliggöra djupare 
analyser.   
 
Medieaktörer med stort professionellt inflytande har främst definierats genom profil, koncept 
och erfarenhet samt erkännande i branschen. Oftast är dessa aktörer också mer begränsade i 
både utgåva och läsarräckvidd. På samma sätt har även enskilda profilers mediala inflytande 
definierats. De medieaktörer som förknippats med den mer masskommunicerande typen av 
inflytande karaktäriseras i stora drag av frekventa släpp och publiceringar samt en 
förhållandevis stor läsarräckvidd. Utöver den mängd privata modebloggare som i 
dokumentanalysen sammankopplats med denna inflytandeform återfinns en rad mer 
etablerade tidsskrifter och magasin även här. Utöver dessa två extremdragna mediala 
inflytandeformer har även kombinationer identifierats. Dessa kombinationer består av de 
medieaktörer som både utstrålar professionalism utifrån ovan nämnda kriterier men samtidigt 
når en stor mängd människor.  
 
Det mediala inflytande som uttrycks i denna studie kan till viss del även skymtas som ett 
mönster i medieaktörernas uttryckssätt och attityder. De medieaktörer som står för ett 
professionellt medialt inflytande tenderar att allt oftare tala om mode som något mer 
kulturellt, livsstilsförknippat och konstnärligt snarare än kommersiellt, shoppingförankrat och 
affärsmässigt.  
 
Tabellfigur 2. Definitioner av mediemakter 
 
 Nr/år Räckvidd/nr Pris/nr Beskrivning 
Professionellt 
inflytande 

    

Rodeo 2 Mäts inte  
 
(Upplagor/nr: 
100001) 

99 Rodeo magasin syftar till att vara lite mer och djupare än sajten 
med ändamålet att beskriva kommande säsongs trender och idéer. 
Enligt den egna beskrivningen ligger tidningens fokus på 
”inspirerande modebilder varvade med analytiska artiklar och 
djuplodande personporträtt.(…) Här samlas landets mest 
respekterade trendspanare inom mode- och populärkultur för att 
tillsammans skapa en plattform som erbjuder fina bilder, smarta 
rapporter och vassa analyser.” (Rodeo 2012) 

Bon 4 Mäts inte  
 
(Upplagor/nr: 
147002) 

69 Mode och livsstilsmagasin: ”Bon är modepassion, ordfetischism 
och fotografinörderi. Ett lyxfanzine som gräver lite djupare, vill 
lite mer och drivs av jakten på mode och kultur som förändrar och 
förför.” (Bon 2012) 
 
 

                                                
1 Per telefon med Rodeos marknadsansvariga: Al-Wadood Subero (2012-05-29) 
2 http://www.medieregistret.se/tidskrifter/bon-magazine (2012-05-29) 
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Habit 10 30000 
 
(Upplagor/nr: 
70003) 

83 Sverige enda modefacktidning: ”I tidningens redaktionella 
innehåll finns en stark betoning på nyhetsvärde, både allmänt och 
ekonomiskt, majoriteten av materialet bedöms och vinklas utifrån 
sitt värde som färsk information för läsaren. (…) Även modet 
bevakas ur ett nyhetsperspektiv och fokus ligger på kommande 
säsonger och trender nya märken som etablerar sig i Sverige.” 
(Habit 2012) 
 

Kommersiellt 
inflytande 

    

Chic 26 113000 
 
(Upplagor/nr: 
30400 4) 

25 Chic är en shoppinginriktad modetidning med mottot: ”Ännu mer 
shopping för pengarna” Stilikoner, superstjärnor, vanliga kvinnor 
och Sveriges största shopping – varannan vecka.” (Aller media 
2012:a) 

Sofis Mode 26 269000 
 
(Upplagor/nr: mäts 
inte) 

29 Modetidning under Aftonbladets styre som ges ut varannan vecka 
i liknelse med en bilaga. Tidningen tar upp allt från 
kändisskvaller till mode, skönhet och hälsa. ”Vi guidar våra läsare 
till prisvärda guldkorn hos de stora klädkedjorna och visar hur 
man stylar sina fynd med en personlig twist.” (Aftonbladet 
Annonswebb 2012) 

Kenza Upp-
dateras 
dagligen 

1124142/ vecka 5 
 

0 Kenza är sveriges största privatblogg med över 1 miljon läsare i 
veckan och arbetar förutom med bloggen även som modell och 
programledare för en webshow på kanal 5. ”Här i Sveriges största 
blogg med ca 160 000 unika besökare varje dag skriver jag om 
min vardag, plåtningar, mode, tvinspelningar, resor, shopping & 
en massa annat skoj.” (Kenza 2012) 
 

Kombinerat 
inflytande 

    

Elle 12 267000 
 
(Upplagor/nr: 
736006) 

52 Till antal läsare största modemagasinet i Sverige: ”Elle är en 
tidning som tänker globalt och skriver lokalt. Här finns de 
exklusiva intervjuerna med de hetaste filmstjärnorna och mest 
intressanta modenamnen, såväl internationella som svenska. I Elle 
syns världens mest erkända fotografer, stylister och skribenter. 
Här hittar du inspirationen, skönheten, trenderna, glamouren – 
men också allvaret och äventyren.” (Aller Media 2012:b) 
 

Damernas 
värld 

14 215000 
 
(Upplagor/nr: 
842007 

49 "Sveriges ledande mode och livsstils magasin (…) För alla som 
älskar blandningen av yta och djup, av intelligens och elegans och 
allt som sätter guldkant på tillvaron. Damernas Världs läsare är 
medvetna kvinnor som hänger med i mode, skönhet och inredning 
såväl som aktuell debatt och det senaste inom kultur och design. 
Tidningen bjuder på det bästa av svenskt mode såväl som 
internationellt mode av hög klass.” (Bonnier Tidsskrifter 2012) 
 

Styleby 6 Mäts inte 
 
(Upplagor/nr: 
29400 8) 

49 Relativt nystartad svensk modetidning grundad av sveriges största 
modeprofil Elin Kling. ”Magasinet sätter fingret på dagens, och 
morgondagens, trender och tendenser och är en urban och modern 
mötesplats för stilintresserade moderna kvinnor som inspireras av 
mode, skönhet, popkultur och starka personligheter och 
garderober.” (Styleby 2012) 
 

 
 

                                                
3 http://www.medieregistret.se/tidskrifter/habit (2012-05-29) 
4 http://www.medieregistret.se/tidskrifter/chic (2012-05-29) 
5 http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=1 (2012-05-29) 
6 http://www.medieregistret.se/tidskrifter/elle (2012-05-29) 
7 http://www.medieregistret.se/tidskrifter/damernas-varld (2012-05-29) 
8 http://sverigestidskrifter.se/segment/kvinna-livsstil (2012-05-29) 
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2.3.2 Nyckeltal 

 
Med utgångspunkt i medieanalysen och de företag som återkommande identifierades i samma 
sammanhang som fallföretaget gjordes en övergripande nyckeltalsanalys över dessa nio 
företags tre senaste räkenskapsår. Nyckeltalsanalysen fokuserades huvudsakligen på faktorer 
och tecken som kunde visa på tillväxt såsom ökning i omsättning och anläggningstillgångar 
och förändringar i personalstyrka men även rent lönsamhetsmässiga aspekter som 
vinstmarginaler, räntabilitet, omsättning per anställd, soliditet och rörelseresultat. Slutligen 
noterades registreringsår för att kunna dra paralleller i företagens fysiska livslängd. 
 
Efter att nyckeltalen beräknats och analyserats upprättades fyra grupper i vilka företagen 
placerades utifrån sin tillväxtfas. Grupp 1 kom att innefatta de företag med en omsättning på 
över 150 miljoner, registrerade under 90-talet, med stabilitet i både finansiering och 
lönsamhet samt en personalstyrka på över 70 personer. Grupp 2 utgjordes av företag med en 
omsättning på mellan 40 och 100 miljoner, ca 15-20 anställda och som i princip startade 
under samma period som grupp 1 men som växt lite långsammare och haft en lite tuffare väg 
upp. Grupp 3 består av företag i snabb expansion och nyfunnen lönsamhet. De har en ålder på 
ca 8-10 år och drivs av totalt 10-15 personer. Grupp 4 fick komma att spegla de företag som 
växt något långsammare än grupp 3 men som trots lönsamhetsproblem ändå visat tecken på 
tillväxt år för år. Dessa företag startades under tidigt 2000-tal och har idag en årlig omsättning 
på under 20 miljoner och en personalkår på runt 8-10 personer. Trots att vissa av de företag 
som framkom inte längre tillhör den grupp små företag som studien egentligen fokuserar 
ansåg vi dem ändå relevanta då de hjälpt oss att förstå tillväxtprocessen bättre och på ett mer 
överskådande vis.  
 
Utöver en rent ekonomisk nyckeltalsanalys gjordes även en enklare granskning av samma 
företags facebook-sidor. Vad som granskades var då främst antal fans eller anhängare samt 
hur länge de funnits på facebook. Trots att vi valt att utesluta sociala medier i vår 
dokumentanalys ansåg vi att just denna information kunde ses som ett slags nyckeltal för 
märkets image och aktivitet inom sociala nätverk och således kom att passa in tillsammans 
med övriga nyckeltal.  
 

2.3.3 Google analytics 

 
I analysen av google-analyticskontot tittade vi på antal unika besökare och hur dessa hittade 
till sidan samt på försäljningen och källor till försäljning via länkar. Tanken var att denna 
analys skulle koncentreras till samma period som medieanalysen vilket tyvärr inte var möjligt 
då fallföretaget lanserade sin webbsida först 11 februari 2010. Analysen av google-kontot 
täckte således inte hela dokumentanalysen tidsmässigt och kan enbart tala för perioden 
februari 2010 till april 2012. Dock analyserades materialet inte enbart utifrån hela 
tidsperioden utan bröts även ner på säsongsnivå likväl som årsvis. I analysen granskades 
främst den hänvisade trafiken, ”referral traffic”, då ambitionen var att fastställa vilka externa 
aktörer som hade direkt synbar effekt på fallföretaget i fråga om försäljning och hänvisad 
trafik. Vidare gjordes mer detaljerade analyser på de största trafikgenererande källorna där 
förutom effekt i genererat antal besökare och försäljning togs i beaktning men även ytterligare 
specificering av hur många artiklar försäljningen varit uppdelad på samt hur stor procentandel 
av den hänvisade trafiken som faktiskt handlade på webbsidan. Då denna studie enbart 
fokuserar på svenska, externa branschaktörer uteslöts den effekt som kom av internationella 
källor samt fallföretagets egna kommunikationskanaler Även de effekter som kom via 
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facebook-hänvisningar uteslöts då vi valt att avgränsa dokumentanalysen genom att inte 
fördjupa oss i sociala medier.  
 

2.3.4 Trovärdighet 

 
För dokumentanalysens trovärdighet och kvalitet har de kritiska aspekterna varit eventuella 
brister i materialets jämförbarhet över tid. Den kompletterande sökning som gjordes i syfte att 
möjliggöra för jämförelser skulle också kunna ifrågasättas då alternativa sätt som till exempel 
detaljgranskning av specifika källor utifrån uppsatta kriterier förmodligen hade fungerat lika 
bra. Genom att använda denna metod som utgångspunkt vid formulering av 
sökordskombinationerna var för att vara öppna för alla typer av attityder och uppmärksamhet 
och inte låsa oss till specifika aktörer eller profiler. 
 
En annan kritisk och svårfrånkomlig fakta vid mediegranskning är att produktplacering på 
bloggar och andra mediala forum inte är speciellt ovanligt idag och det kan vara mycket svårt 
att som observatör tolka vad som är just produktplacering och vad som är äkta åsikter och 
attityder. Det finns således en underliggande risk att detta kan ha påverkat både kvalité och 
trovärdighet. För att i så stor utsträckning som möjligt förhindra detta var kritisk granskning 
av källor något prioriterades aktivt under arbetet med analysen.  
 
Grönmo (2006) menar att tematisering och kategorisering som analys av kvalitativ data kan 
komma att öka både trovärdighet och validitet i materialet då viss systematik i 
undersökningen kan påvisas. Detta argument tillsammans med underlättad hantering var 
anledningen till att just den analystekniken valdes. 
 
Nyckeltalsanalysen har gjorts för räkenskapsåren 2009 till och med 2011 och har utgått från 
jämförelser oberoende av företagens ålder. Intressant hade varit att istället titta på 
utvecklingen under en specifik tillväxtfas. Trots en för frågeställningen intressant idé valde vi 
ändå att utesluta den då detta i första hand inte är någon komparativ studie och det skulle 
innebära en mer djupgående analys.  
 

2.4 Semistrukturerade intervjuer med återförsäljare 

 
De semistrukturerade intervjuerna har genomförts med ett antal återförsäljare som 
identifierades i dokumentanalysen. Målet med dessa intervjuer var att fastställa hur stort 
inflytande branschens medieaktörer har på den slutliga säljfunktionen och konsumenten – det 
vill säga marknadsaktören.  
 
Sammanlagt har åtta semistrukturerade intervjuer med återförsäljare genomförts. Dessa har 
fungerat som representanter i dubbel bemärkelse genom att tala för sina egna åsikter likväl 
som konsumentens på respektive lokal marknad. Anledningen till att denna dubbel-
representativa lösning valdes i fråga om intervjuer med återförsäljare var för att det inom den 
aktuella tidsramen inte fanns plats att genomföra en enskild undersökning mot slutkonsument. 
Intervjuer med semistruktur valdes av den anledning att det ansågs underlätta både hantering 
och jämförelse i likväl själva intervjun som i vidare analys. Den intervjuguide som 
utformades bidrog till både flexibilitet i dialogen samtidigt som den avgränsande och satte 
ramen för intervjun och förhindrade att både vi som intervjuare och respondenten svävade 
iväg från ämnet i allt för stor utsträckning. Samtidigt ansågs detta vara en lämplig struktur 
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med hänsyn till den mängd intervjuer som planerades genomföras samt den information som 
ämnades samlas in. 
 
Intervjuerna genomfördes under en begränsad tidsperiod mellan den 2 april och 12 april 2012 
på plats i Stockholm med de respondenter som hade tid för personliga intervjuer samt på 
telefon med de respondenter vars geografiska placering var spridd utanför 
Stockholmsområdet. Varje intervju tog i snitt 20 minuter att genomföra beroende på hur 
utförligt och detaljerat respondenten besvarade frågorna vilket även respondenterna blivit 
informerade om i förväg. Vi deltog båda under samtliga intervjuer men tog oss olika roller i 
form av huvudintervjuare samt iakttagare och antecknare. Samtliga intervjuer spelades, med 
respondentens godkännande, in och under intervjuns gång antecknades förutom viktiga svar 
och påståenden även eventuella förhållningsätt och tonlägen hos respondenten för att få en 
mer komplett bild av svaren. Efter genomförd intervju diskuterades och antecknades även 
intervjuarens observationer och generella intryck ner för att komplettera det sammanfattade 
intrycket. Den som tagit rollen av antecknare under intervjuerna transkriberade även dessa 
ordagrant och löpande efter varje genomför intervju.  
 

2.4.1 Urval 

 
Urvalet av återförsäljare togs fram på ett strategiskt sätt genom granskning av kundregister 
som var en del av dokumentanalysen. Målet var att erhålla ett urval som speglade så stora 
delar av fallföretagets marknad som möjligt. Valen av återförsäljare baserades därför på 
kriterier i fråga om; ordervärde, butiksprofil och delvis geografisk spridning. Det slutliga 
urvalet har en geografisk spridning mellan Stockholm, Göteborg, Skövde, Västerås och 
Lysekil samt representerar både små, medelstora och stora kunder till fallföretaget baserat på 
ordervärde för säsongen vår/sommar 2012. I de större butikerna, där inköpsprocessen var 
centralstyrd har både representanter från inköps- och säljfunktion intervjuats. 
 
Med utgångspunkt i frågeställning och syfte likväl som forskningsstrategi valde vi att använda 
ett strategiskt ändamålsenligt urval där respondenterna valdes efter vad som ämnades 
undersökas. Grönmo (2006) menar att strategiska urval i generell bemärkelse ofta är relativt 
små till antalet men att storleken på urvalet i slutändan bör avgöras av den teoretiska 
mättnadspunkt som naturligt uppkommer ur antalet potentiella enheter i urvalet. Vid urvalet 
togs detta i beaktning likväl som vissa praktiska förhållanden baserat på den specifika 
tidsramen samt mängden material som sedan skulle analyseras. I de intervjuer som 
genomförts har vissa svar återkommit och mönster kunde uttydas utifrån storlek på stad där 
återförsäljaren verkar och likhet i svar. Mönster i svaren har även iakttagits hos de 
återförsäljare som länge arbetat med fallföretaget och i de fall där dessa mönster frångåtts och 
svaren varierat har detta kunnat förklaras utifrån den specifika återförsäljarens förutsättningar 
såsom storlek och butiksprofil. Utifrån detta identifierade mönster och grad av återkommande 
svar kan det hävdas att teoretisk mättnad är nådd och antalet intervjuer tillräckligt. 
 

2.4.2 Analys av material 

 
I och med den semistrukturerade intervjuguide som intervjuerna baserades på underlättades 
hanteringen och jämförandet i analysen avsevärt. Frågorna fungerade ledstjärna under 
samtalet likväl som i analysen där de kom att spela en mycket central roll. Materialet 
sorterades utifrån frågorna för att vidare, på detaljnivå, möjliggöra för tolkning i både stor och 
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liten skala. Studiens frågeställning och syfte fick agera grund genom hela analysen. Tack vare 
detta kunde vi väldigt fort avgöra vad som var viktigt och relevant och således även vad som 
skulle fokuseras på. Därifrån undersöktes möjligheten att hitta mönster i såväl svarens likheter 
som skillnader samt belysa intressanta diskussioner och resonemang ytterligare. 
Återkommande uttryck, förhållningssätt och attityder hos respondenterna blev ändamål för 
mer djupgående analyser där gemensamma nämnare och förklaringar eftersöktes. Analysen är 
uppbyggd som en, av Grönmo (2006) kallad, berättaranalys som innebär en summering av 
materialet i en kortare och mer centrerad form som återberättar det som är specifikt för att 
förstå helheten. Därefter sammanfattades det empiriska materialet i grupperade enheter 
snarare än enskilda redogörelser då det var just mönstret i helheten som var intressant.  
 

2.4.3 Trovärdighet 

 
Först och främst måste det påpekas att vi varit medvetna om den underliggande risk som 
ligger i att de intervjuade visste att intervjuerna gjordes med utgångspunkt i det specifika 
fallföretaget. Detta kan ha gjort att de svarat något mer subjektivt än vad de annars kanske 
skulle göra. Däremot kan det faktum att respondenten samtidigt varit medveten om vår 
egentligen oberoende ställning till fallföretaget öppnat upp för en något mer ofärgad och 
frispråkig dialog. Att tilläggas kan dock att utan fallföretagets engagemang och nätverk skulle 
det förmodligen vara betydligt mycket svårare att få återförsäljare att överhuvudtaget 
medverka.  
 
Precis som alltid i intervjusituationer är intervjuareffekten ett underliggande, svårfrånkomligt 
problem. Med en semistrukturerad intervjuguide har varje fråga i mer eller mindre 
utsträckning anpassats efter varje respondents förutsättningar och tidigare svar. Detta kan 
självklart ha styrt och påverkat respondenten i fråga och avspeglats i dess svar. Dock har detta 
tagits i beaktning vid både transkribering och analys av intervjun. Svaren har tolkats med 
hänsyn till hur frågorna formulerats och vilken vinkling som varit aktuell i den specifika 
situationen samt vilka kringliggande faktorer i form av kroppsspråk och tonläge som 
förekommit. Däremot har de intervjuer som skett via telefon varit mer svårtolkade på det 
sättet.  
 
Urvalet baserades, som ovan nämnt, på uppgifter från kundlistan för våren 2012. Det kan 
diskuteras huruvida en säsongs ordervärden bör avgöra urvalet då detta är något som varierar 
nämnvärt från säsong till säsong. Trots att en viss aktualitet kan hävdas skulle en, över tid, 
mer korrekt bild eventuellt kunna fastställas genom att titta på återförsäljarnas genomsnittliga 
ordervärden historiskt sätt.  
 
Slutligen skulle det även kunna ifrågasättas huruvida återförsäljarna faktiskt kan represtera 
slutkunden eller inte. Tack vare att intervjuerna hölls med butikschefer, ägare av butikerna, 
inköpare eller erfarna säljare, alltså endast personer med väldigt mycket erfarenhet från både 
modebranschen och yrket, tycker vi oss ändå kunna argumentera för validitet i materialet. 
Kundkännedomen upplevdes relativt hög bland samtliga återförsäljare vilket kan tala för 
denna dubbelrepresentativa lösning. 
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2.5 Ostrukturerade intervjuer med experter 

 
Utöver de semistrukturerade intervjuerna genomfördes, som tidigare nämnt, även tre 
ostrukturerade intervjuer med inom branschen väl insatta och erfarna personer i en mer 
objektiv och opartisk position. Dessa intervjuer var främst tänkta att ge en ökad förståelse för 
branschens natur och de olika begrepp och definitioner som förekommer i denna miljö. 
Ambitionen var även att få en mer detaljrik redogörelse kring branschen utifrån 
inflytandefunktion samt en förklaring för hur de olika aktörerna direkt eller indirekt påverkar 
ett modeföretags tillväxt och varumärke. Frågorna var flexibla och öppna för att ge utrymme 
för fördjupning av problematiken vilket gett en större förståelse för de olika funktioner och 
relationer som finns i branschen samt hur ett mindre modemärke bör hantera dessa.  
 
De ostrukturerade intervjuerna ägde rum mellan den 5e och 10e april 2012 och varierade i 
längd mellan 30 och 45 minuter beroende på utförlighet i svar. Två av tre intervjuer skedde 
över telefon då det vid tidpunkten inte fanns möjlighet att genomföra den personligen. Varje 
möte började med att en kort introduktion av studien och problematiken kring ämnet samt 
motivering varför respondenten i fråga relevant och värdefull för intervjun samt bad om 
tillstånd för inspelning av samtalet. Av strategiska skäl informerades respondenten inte om att 
studien exemplifierades av ett fallföretag. Då expertintervjuerna inte på något sätt var tänkta 
att kopplas samman med det specifika fallföretaget utan mer fungera en branschförklarande 
roll motiverades det valet med att denna information enbart skulle färga intervjuerna, 
alternativt förhindra dem. 
 
Varje intervju var precis som i de semistrukturerade intervjuerna anpassad efter varje 
respondents förutsättningar och erfarenheter. Trots att en väldigt övergripande intervjuguide 
användes även i detta sammanhang fungerade den mest som stöd för att styra samtalet inom 
området. Hållpunkter i diskussionen låg på tillväxtfaser, gemensamma faktorer för företag 
som lyckats och misslyckats och externa branschaktörers påverkan på ett modeföretag i 
generell bemärkelse. Antalet intervjuer bestämdes förutom av rent praktiska skäl även av den 
teoretiska mättnad som ansågs vara nådd efter den tredje intervjun. Samma roller som i 
intervjuerna med återförsäljarna delades upp sinsemellan oss som intervjuare där en agerade 
talesperson och den andra förde anteckningar och iakttog helheten. Vidare transkriberades 
även dessa intervjuer ordagrant och analyserades på samma sätt som återförsäljarintervjuerna 
med undantag av att frågorna inte på något sätt var kopplade till fallföretaget samt att de inte 
heller agerade någon större grund i analysen. 
 

2.5.1 Urval 

 
För de ostrukturerade intervjuerna gjordes till en början ett strategiskt urval som kom att 
utökas genom viss snöbollseffekt. Då dessa intervjuer var avsedda att underbygga bakgrunden 
till frågeställning samt spela en central roll för studiens syfte togs beslutet att genomföra de 
med nyckelpersoner i branschen vars erfarenhet och expertis skulle kunna räta ut de 
frågetecknen rörande marknadslogiken och branschens komplexitet. Från början bestod 
urvalet av två respondenter; Maj-La Pizelli på How AB som under flera års tid arbetat med 
Fashion Management och sortimentsplanering på konsultbasis samt Gunilla Grubb, 
ordförande på Association of Swedish Fashion Brands, en intresseorganisation för svenska 
modeföretag med en bakgrund inom PR. På rekommendation av en av experterna kontaktades 
även en tredje respondent; Lotta Ahlvar, VD på Svenska Moderådet AB som är ett 
samarbetsforum för textilindustrin och bland annat tillhandahåller trendanalyser.  
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!

2.5.2 Trovärdighet 

!
De intervjuer som nämns ovan, tog sig uttryck i form av samtal där teorier och idéer 
presenterades och respondenten sedan bads fylla i luckor och reflektera kring resonemanget 
utifrån egna erfarenheter och expertis. Som intervjuare togs en aktiv del i samtalet vilket 
sannolikt påverkat respondenten till viss del. Då två av tre intervjuer skedde via telefon är det 
inte omöjligt att intervjuareffekten kan ha varierat. Den intervju som utfördes personligen på 
plats var betydligt längre än de två övriga vilket kom av situationens mer diskussionsvänliga 
form samt att kommunikationen upplevdes som enklare och mer rak. Just dessa olikheter i 
kommunikationsformer kan ha påverkat materialet på ett något snedvridet sätt. 
 
Huruvida tre intervjuer skulle vara tillräckligt eller inte för att tillföra relevant material till 
studien har självklart diskuterats. Rent teoretiskt skulle det vara möjligt att göra även dessa 
intervjuer i en mer semistrukturerad form och då intervjua fler personer. Då denna metod sågs 
som mindre viktig för att besvara studiens huvudfråga försvaras antalet intervjuer med att det 
empiriska djupet istället erhållits bidragit till teoretisk mättnad. Experterna som intervjuades 
befinner sig alla i positioner som på ett eller annat sätt är kopplade eller beroende av olika 
företag i branschen. Detta har bland annat tagit sitt uttryck i en svårighet att besvara vissa 
frågor eller uttala sig i exempelform.  
 
Somliga skulle säkert hävda att det är etisk inkorrekt att utelämna information om att studien 
bygger teorierna kring ett fallföretag. Vi vill däremot hävda att trovärdigheten blivit desto 
högre av att vi valt att exkludera just denna aspekt då intervjuerna som tidigare nämnt inte var 
ämnade att koncentreras kring fallföretaget utan mer var tänkta att beskriva branschen i stort. 
Hade fallföretaget å andra sidan presenterats finns risken att det trots allt fått en central roll 
vilket återigen inte var syftet.  
 

2.6 Mailenkät till medieaktörer 

 
För att fastställa medieaktörernas redan till viss del kartlagda attityder genomfördes en 
kvalitativ mailenkät. Med dokumentanalysen som grund identifierades respondenter samt 
underlag och inspiration för lämpliga frågor. Huvudsyftet med enkäten var att, som tidigare 
nämnts, identifiera medieaktörernas åsikter, attityder och associationer till fallföretaget. 
Enkäten utformades på ett sådant sätt att respondenten i fråga inte var medveten om att det var 
just fallföretaget som ämnades undersökas då det i alla frågor placerades i sammanhang med 
andra varumärken i samma segment. Valet av dessa specifika varumärken baserades på de i 
dokumentanalysen identifierade märken som återkommande förekommit i samma 
sammanhang som fallföretaget. Avsikten var att erhålla ett mer objektivt resultat där 
respondenterna inte färgades av fallföretagets fokus.  
 
Frågorna var till största del utformade som likert-skalor vilket enligt Grönmo (2006) även 
kallas attityd-skalor och är ett lämpligt tillvägagångssätt för att mäta just attityder. Totalt 
bestod enkäten av åtta frågor, varav sex var likert-skalor och två mer inringande frågor om 
respondenten. De parametrar som sedan undersöktes var varumärkets kvalitet, pris, 
exklusivitet, innovation, trendriktighet samt grad av personlig attraktion till märket i fråga. 
Med ett utskick på 114 enkäter var ambitionen att få en tillräckligt hög svarsfrekvens för att 
kunna upptäcka eventuella mönster i attityderna till fallföretaget. Samtliga skalfrågor var på 
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ordinalnivå medan övriga två frågor som efterfrågade namn och yrke var av nominal karaktär. 
Enkäten skickades ut till samtliga respondenter den 27 mars 2012 med en presentation av oss 
som författare av studien samt en kort beskrivning av dess syfte, utan att nämna fallföretaget 
eller på något sätt avslöja eventuell centrering av kommande resultat. Vi valde att inte nämna 
fallföretaget av den anledningen att det insamlade materialet skulle spegla respondentens 
faktiska attityder och associationer mot samtliga exempelföretag i enkäten. Om fallföretaget 
hade hamnat i fokus skulle det kunnat färga respondentens svar och jämförelser. Från första 
utskicket till den 8 april skickades ytterligare 4 påminnelser ut. I samtliga utskick framgick 
det tydligt att respondentens medverkan var viktig för det slutliga resultatet, att deltagandet 
enbart tog några minuter och att anonymitet utlovades till de som deltog. 
 

2.6.1 Urval 

 
Urvalet var även i denna metod strategiskt och ändamålsenligt med en ambition att nå 
medieaktörer med både kommersiell- och professionell mediemakt. Med utgångspunkt i 
dokumentanalysen där bland annat material från PR-byrån i form av inbjudningslistor till 
pressvisningar granskades identifierades en rad profiler som på ett strategiskt sätt var 
passande för enkätens ändamål. Urvalet bestod främst av stylister, modeller, modejournalister, 
bloggare, PR-konsulter, artister, modellscouter, författare och konsulter inom modebranschen. 
Vi försökte att i ett redan tidigt stadie fastställa varje respondents mediemakt och dela upp 
respondenterna i två lika stora grupper för att underlätta jämförbarhet i senare analys.  
 

2.6.2 Analys av material 

 
Analysen av materialet tog uttryck i en deskriptiv analys där medeltal agerade centralt mått i 
analysen. Då varje fråga var utformad som en femstegsskala, där 5 i samtliga fall var mycket 
och 1 var lite, kom medeltalet att peka på genomsnittliga attityder för varje varumärke i de 
olika frågorna. Därifrån analyserades sedan snittvärdena i relation till varandra med ett 
övervägande fokus på de för fallföretaget intressanta avvikelser och liknelser. Vidare delades 
återigen svaren upp i de två olika medialt inflytelserika grupperna för att undersöka om 
attityderna skiljde sig åt märkbart.  
 

2.6.3 Bortfallsanalys 

 
Då svarsfrekvensen i vårt fall enbart uppgick till 37 % och således ett bortfall på 63 % var en 
mildare bortfallsanalys aktuell. Inledningsvis kan tidsperioden för enkäten vara en kritisk 
aspekt då detta är en period som för majoriteten av de tillfrågade respondenterna som arbetar 
inom media och PR är en av de stressigaste på hela året då pressvisningar och liknande 
aktiviteter inför kommande säsong är i full fart. Dessutom sitter många av dem på väldigt 
krävande och viktiga positioner där en generellt stressig och upptagen arbetsdag lämnar lite 
tid över åt förfrågningar som dessa. Av de som svarade på enkäten hörde en majoritet till den 
grupp av respondenter vars yrkesmässiga tillhörighet kunde kopplas till den professionella 
mediemakten. Utifrån de kommentarer som samlades in av respondenterna i denna grupp 
uttrycktes ett intresse för studien och vad den skulle kunna bidra med. Detta har inte varit 
fallet i den andra gruppen, bestående av kommersiella medieaktörer, där bortfallet varit större. 
De respondenter vars kontaktadress varit en info-mail har haft en väldigt låg svarsfrekvens 
vilket skulle kunna tyda på att denna typ av kontaktadress har en låg prioritet hos användaren 
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eller att den drivs av andra än den man ämnar nå. För att hårddra analysen något skulle vi 
kunna säga att privata bloggare och artister stod som den mest svårmotiverade yrkesgruppen i 
fråga om deltagande. Slutligen var det även en rad personer som medvetet inte ville delta då 
de i sina yrkesroller stod i beroendeställning till vissa av enkätens aktuella exempelföretag.  
 

2.6.4 Trovärdighet 

 
Tyvärr erhölls inte den mängd svar som hade önskats utan ersattes istället av en mycket hög 
bortfallsprocent vilket naturligtvis påverkar trovärdigheten i resultatet. Tack vare att 
branschens attityder redan kartlagts till stor del i dokumentanalysen var vi däremot inte lika 
beroende av just mängden svar utan snarare vilka som svarade. Ungefär lika många 
professionella som kommersiella medialt inflytelserika profiler svarade vilket sågs som 
positiv då jämförelser mellan grupperna underlättades. Att tilläggas bör också att minst en 
representant från varje modemagasin och PR-byrå som var med i utskicket svarade vilket trots 
allt ger täckning på bredden även om djupet fortfarande saknas. 
 
Återigen kan de etiska aspekterna kring den uteslutande informationen om fallföretagets roll i 
undersökningen diskuteras. Hävdas kan dock att materialet förmodligen speglar en mer rättvis 
och sanningsenlig bild av attityderna till fallföretaget än om vi hade valt att delge 
respondenterna denna information. 
 

2.7 Metod reflektion 

 
Valet av en enkel fallstudie som forskningsstrategi kan både argumenteras för och emot. Med 
tanke på den tidsram studien var begränsad till och att det var ett enskilt fall som studien 
fokuserades på, var förhoppningen att en triangulerande forskningsdesign i kombination med 
den mängd datakällor vi arbetade med tagit uppsatsen till en accepterad nivå av trovärdighet 
och validitet. Hade förutsättningarna varit annorlunda med en större tidsram skulle en 
flerfallsstudie möjligen varit att föredra då det ofta bidrar till en generellt högre legitimitet och 
generaliserbarhet i resultatet (Yin 2006).  
 
Fördelar med en kvalitativ ansats i förhållande till det valda syftet och frågeställningen har 
varit att de bakomliggande åsikterna och tankarna hos respondenten lättare nåtts vilket i en 
beskrivande studie kan ses som något av det allra viktigaste (Grönmo 2006). För att avgöra 
kvalitén i kvalitativ forskning måste datamaterialet enligt Grönmo (2006) ses i förhållande till 
vad de ska användas till. Studie syftade till att beskriva eventuella samband mellan image och 
försäljning samt påverkan av externa branschaktörer i sammanhanget. Då datamaterialet på ett 
tillfredställande sätt bidrog med att uppnå syftet, trots att vi med facit i hand kunde ha gjort 
modifieringar i metoderna, ansåg vi kvalitén acceptabel. För att öka validiteten i 
datamaterialet har anteckningar och diskussioner förts under hela arbetet rörande val av 
tolkningar och genom alla moment av varje metod. Den kodning och kategorisering som 
genomfördes i dokumentanalysen var även tänkt att öka validitet och trovärdighet i materialet 
då just systematisk anpassning är något som Grönmo (2006) menar bidra till just detta. 
Strategiska urval som genomgående urvalsmetod var ett medvetet val av flera anledningar 
men kanske främst för att det stämde väl in på vår studie i både syfte och forskningsstrategi. 
Målet var teoretisk generalisering snarare än statistisk generalisering och krävde då djup i 
data insamlat från färre enheter (Grönmo 2006) vilket med tanke på tidsramen likväl som 
studie i övrigt passade bra. 
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Just valet av semistrukturerade intervjuer som huvudmetod var till fördel då de medförde att 
svaren inte blev så låsta som om de istället hade varit av strukturerad karaktär. Intervjuaren 
har haft en helt annan chans att under samtalets gång komplettera med frågor och ställa 
följdfrågor om något varit oklart och behövts förtydligas. I studiens sammanhang var 
semistrukturerade intervjuer ett lämpligt sätt att komma mer på djupet i frågorna samtidigt 
som tydliga mallar ändå underlättat jämförelse mellan de olika intervjuerna. Dock kan 
intervjuer som metodval ifrågasättas då det rent praktiskt skulle varit möjligt att använda 
andra typer av metoder såsom till exempel fokusgrupper, en mer djupgående innehållsanalys 
eller diskursanalys. De valda metoderna anses dock beroende på tidsram och övrig formalia 
på ett lämpligt sätt bidragit till en ökad förståelse kring hur de olika begreppen förhåller sig 
till varandra.  
 
Slutligen har diskussioner kring fallföretagets representerbarhet och generaliserbarhet för 
fenomenet i stort förts och om resultatet skulle kunna appliceras i andra fall. Precis som med 
de flesta fallstudier har resultatet blivit något mer relevant för det specifika fallföretaget och 
kan för andra företag mer ses som inspiration. Målet med fallstudier är att utveckla och 
generalisera mot teorier snarare än mot praktiken (Yin 2006). Således har den främsta tanken 
varit att bidra till just teorin och de glapp som identifierats i forskning kring network branding 
i SMEs. Då vi sedan tidigare varit bekanta med fallföretaget och marknaden det verkar i har 
det funnits en underliggande risk för att detta avspeglats i resultatet. Under hela processen har 
vi försökt sträva mot objektivitet i författarrollen och har därför förhoppningen om att bias i 
slutresultatet har förebyggts. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras den teori som kommit att agera inspiration samt teoretiskt ramverk 
för denna studie. Inledningsvis talar vi om den litteratur som främst bidragit med breddad 
kunskap och ett helhetsperspektiv kring ämnet branding för att vidare redogöra för hur just 
detta begrepp i forskningen setts ur olika perspektiv. Själva referensramen är tänkt att 
ytterligare smalna av och gå på djupet med de för studien relevanta teorierna inom de olika 
varumärkesperspektiven men med ett huvudsakligt fokus på den externa, lilla 
varumärkesprocessen.  
 

3.1 Litteraturöversikt 

 
I litteraturöversikten summerar vi den teori som i den granskade litteraturen ansetts relevant 
för en helhetsförståelse av ämnet. Fokus ligger här på att reda ut begrepp, presentera tidigare 
forskning samt framhäva för studien viktiga poänger från vetenskapen. Med branding som 
huvudbegrepp och utgångspunkt talar vi om forskning kring detta ämne ur tre olika 
perspektiv: det traditionella, det lilla och det externa.  
 

3.1.1 Branding 

 
Engelskans brand management eller branding innebär i stora drag det löpande arbete och 
engagemang som läggs på att forma och bygga ett varumärke. (Keller 1998; Kapferer 1995, 
se Krake 2005, s.229) Kapferer (2004) liknar varumärken vid koncept där basen utgörs av 
komponenter som namn, signatur, symbol och design i kombination med organisationens och 
företagets karaktäristiska drag som personlighet, värderingar, beteende och så vidare. Att som 
företag utveckla en egen och unik identitet för sitt varumärke kan enligt Hoeffler & Keller 
(2003) resultera i en rad konkurrensfördelar. Branding syftar till att skapa ett starkt mervärde i 
varumärket som senare kan användas som konkurrensverktyg. Ett starkt varumärke består i 
sin tur av en tydlig varumärkesidentitet med hög grad av märkesigenkännighet och unika 
associationer (Aaker 1996). Tidigare forskning pekar på att ju starkare och högre värde ett 
varumärke har desto mer lojala och favoriserande blir kunderna gentemot märket (Dacin & 
Smith, 1994). Keller (2001) påstår även att kunder reagerar snabbare och mer positivt på 
marknadsföring då de känner till varumärket än om det är okänt. Idag anses varumärken vara 
bland de mest värdefulla immateriella tillgångar som många företag har (Keller & Lehmann 
2006). 
 

A product is something that can be copied by a competitior, a brand is unique. A product can be 
quickly outdated, a succesful brand is timeless (King 1984, se Melin 1999, s.49). 

 
Somliga hävdar att resultatet av arbetet med varumärket är svårt att mäta och att det, precis 
som med marknadsföring i allmänhet, är komplicerat att spåra sambanden mellan dessa 
strategiska satsningar och konkret prestation (Keller & Lehmann 2009). Andra pekar på 
imagen som resultatet av hur tydligt och fokuserat företaget varit med sitt varumärkesarbete 
och i att presentera sin varumärkesidentitetet. Rindell presenterade 2007 en teori som 
handlade om att ‘brand image’ är baserat på två skilda koncept: Heritage (dåtida tankar om 
märket) och image-in-use (nuvarande tankar om märket som till viss del baseras på heritage). 



   28 

Detta synsätt kan tillämpas för att öka förståelsen för hur ett varumärkes image kan öka 
respektive minska över tid (Rindell 2007, se Rindell, Korkman och Gummerus 2011). I 
Heylen, Dawson och Sampsons studie från 1995 beskrivs image som en kombination av 
indirekta finesser och direkta finesser. De indirekta kännetecknas då av de underförstådda 
associationerna, mer kopplat till märkets personlighet och den direkta delen är istället riktat 
mot märkets identitet och den egentliga upplevelsen. På grund av att konkurrensen tätnat går 
trenden enligt Heylen, Dawson och Sampson (1995) mot ett allt mer indirekt perspektiv, där 
märkets personlighet allt mer påverkar imagen. Stora glapp mellan kundens bild och 
företagets bild av varumärket kan ses som sämre resultat och tyder på otillräcklig prestation i 
varumärkesprofileringen (Kapferer 2008, se Ross & Harradine 2011). Ofta har företaget en 
mer positiv uppfattning än vad den tilltänkta målgruppen och konsumenterna faktiskt har 
(Bromley 1993, se Ross & Harradine 2011). Keller (2008) förklarar det som ett samband 
mellan varumärkets identitet och image vilket kan läggas till grund för positionering som 
konkurrensstrategi. Han menar även att varumärkets styrka är det som kunderna eller 
konsumenterna tycker och tänker om varumärket i fråga, citerat: “Ultimately, the power of a 
brand lies in the minds of consumers or customers” (2008, s.157). 
 

3.1.1.1 Det traditionella perspektivet 

 
Som tidigare nämnts har forskning på området branding varit främst riktat mot stora företag 
samt ur ett rent kundperspektiv och tenderat att i stor utsträckning utesluta de mindre 
företagen och det faktum att alla varumärken i viss mån är beroende av sin omgivning. Keller 
och Lehmann är två av de forskare som fokuserat sina studier på just branding utifrån ett 
kundperspektiv. Trots det har de visat prov på viss hänsyn tagen till de externa aktörernas 
påverkande roller i sammanhanget, men då valt att kalla dem för omgivning eller bransch. I 
Keller och Lehmanns (2006) presenteras en modell, ”A systems Model of Brand Antecedents 
and Consequences”, som talar om sambandet i varumärkets källor och konsekvenser. Med 
utgångspunkten att det aktuella företaget i fråga tillsammans med kunden utgör de absolut 
största källorna till den slutgiltiga prestationen, som i modellen utgörs av faktisk försäljning, 
menar författarna att även andra kringliggande faktorer kan ha viss påverkan, indirekt eller 
direkt, på resultatet. Konkurrenter, industrins- och branschens förutsättningar samt 
samarbetspartners handlingar är de kringliggande externa källor som Keller och Lehmann 
menar påverka kunden och således även varumärket.  
 
Även i Keller och Lehmanns senare studie från 2009 benämns de externa aktörerna som 
inflytelserika då de redogör för hur ett långvarigt varumärkesvärde uppnås genom att 
företaget utifrån sina förutsättningar inser sin potential och tar till vara på denna för att 
maximera prestation. I den fas där varumärkets potential fastställs talar författarna om hur 
omgivningen tillsammans med företagets egna förutsättningar delvis påverkar denna potential 
beroende på konkurrens, komplexitet i branschen och så vidare. Slutligen diskuterar de båda 
författarna att hur framgångsrikt ett företag och dess varumärke egentligen blir enbart beror på 
hur väl motiverade ledningen är till att arbeta med dessa frågor, hur duktiga de är på att se 
potentialen i varumärket och vilka ekonomiska förutsättningar som finns för varumärket att 
leva upp till denna potential.  
 
Keller och Lehmann understryker trots allt i båda sammanhangen att företagets framgång 
styrs av dess förutsättningar och att ju mindre och ekonomiskt limiterat ett märke är, desto 
svårare och längre blir vägen till framgång. De utgår alltså till största del från det traditionella 
synsättet inom branding där de företagsinterna aspekterna står i centrum tillsammans med 
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kunden men uppmärksammar samtidigt skillnader i processen beroende på företagets storlek 
samt nämner att även externa aktörer till viss del är betydelsefulla för företaget (Keller & 
Lehmann 2006; Keller & Lehmann 2009). 
 

3.1.1.2 Det lilla perspektivet 

 
Det som främst skiljer SMEs från större företag när det kommer till varumärkesbyggande är 
att de mindre företagen som ofta verkar med väldigt limiterade resurser, sällan prioriterar, 
fokuserar och satsar på just detta utan istället ses varumärket mest som en logo ihop med en 
produkt. Många företag inom den aktuella kategorin arbetar ytterst lite eller ingenting med 
varumärkesbyggande, somliga är inte ens medvetna om vad begreppet innebär. SMEs 
tenderar istället att prioritera kortsiktig lönsamhet och snabb finansiell återbetalning framför 
långsiktiga, märkesfrämjande strategier. Denna typ av kortsiktigt handlande kan ses som 
naturligt för ett företag med knappa resurser men riskerar att sätta stopp för fortsatt utveckling 
och tillväxt (Krake 2005). Just denna problematik kan för många mindre och unga företag 
idag komma att bli helt avgörande i fråga om tillväxt (Magnegård Bjers 2012). Abimbola & 
Vallaster (2007) beskriver just detta i sin kvalitativa studie om ’Brand, organisation identity 
and reputation in SMEs’, där de även uppmuntrar till vidare forskning på bland annat frågan: 
“What role does positive brand equity and reputation play in SMEs ability to grow?” 
 
Abimbola framställer branding inom SMEs, i sin kvalitativa studie från 2001, som en 
konkurrensstrategi. Med detta menar han att om SMEs lyckas skapa ett starkt varumärke 
kommer detta kunna användas som ett konkurrensverktyg och således underlätta tillväxt. 
Mindre företag som arbetar varumärkesorienterat tenderar att se positiva resultat i både 
prestation och tillväxt (Inskip 2004). Något som återkommande poängterats är det ansvar som 
personen bakom varumärket bär och dess mycket viktiga roll när det kommer till branding 
inom små till medelstora företag. Ju mer engagemang och uppmärksamhet grundaren riktar åt 
varumärkesarbetet desto större är chansen att en tydlig och stark varumärkesprofil kan växa 
fram. Krake påvisare just detta med; The funnel model, i sin kvalitativa studie från 2005. Han 
menar att graden varumärkesarbete inom SMEs i stora drag bestäms av entreprenören bakom 
märket och dennas sätt att motivera sin organisation och samtidigt själv vara tillräckligt 
passionerad i företaget för att driva processen framåt samt avsätta budgetytor till 
varumärkesarbetet. Förutsatt att detta görs menar Krake vidare att sannolikt förbättrade 
resultat i både försäljning och varumärkeskännedom kommer erhållas. Utveckling i detta 
resonemang sker via; The brand development model for the SMEs, där Krake vidare menar att 
styrkan i varumärket mäts på 4 olika nivåer utifrån grad internt engagemang i varumärket i 
relation till extern varumärkeskännedom. Trots entreprenörens viktiga roll understryks även 
omvärldens och konkurrenternas delaktighet och påverkan på SMEs varumärkesprocess.  
 
Med utgångspunkt i de resonemangen om att varumärkesprocessen blir en större utmaning för 
företag med knappa resurser har flera forskare ägnat studier åt att belysa skillnader och 
komma upp med riktlinjer för SMEs specifika varumärkesprocess. Spence och Essoussi 
(2008), Keller (1998), Abimbola (2001) och Krake (2005) är bland annat några som försökt 
sätta ord på de för SMEs signifikanta faktorerna i varumärkesarbetet. Genomgående 
understryks entreprenören och nyckelpersonen bakom märket som den viktigaste profilen för 
varumärket och spelar en central roll i form av associationskälla och personlighetsgenerator 
till märket. Väl integrerad, fokuserad och konsekvent kommunikation är även en gemensam 
slutsats och rekommendation från de olika forskarnas studier. Vidare betonas vikten av image, 
differentiering och fokus på att skapa starka varumärkesassociationer för att erhålla ett starkt 
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varumärke som SME (Krake 2005; Essoussi & Spence 2008). 
 

3.1.1.3 Det externa perspektivet 

 
Trots att även det traditionella forskarperspektivet till viss del belyser det externa 
branschaktörerna som indirekta eller bakomliggande källor till varumärkesvärdet har 
förvånansvärt få studier fördjupat sig i just det externa perspektivet. Jones (2005) framhåller 
tidigare forskning kring branding som ganska begränsad då den enbart diskuterat värdet i 
varumärket utifrån ett kundperspektiv. Han ifrågasätter detta synsätt och menar att värdet och 
framgången i varumärket likväl som källorna till denna till stor del även utgörs och påverkas 
av externa, konsumentexterna relationer och att dessa borde tas i beaktning i större 
utsträckning. Fortsättningsvis menas intresset för mer relationsbaserad varumärkesforskning 
öka konstant och att allt fler företag på senare tid insett vikten av att se till kundens 
helhetsupplevelse av varumärket; utöver den direkta kontakten med kunden även belysa den 
indirekta kontakten via andra delar av nätverket så som media, återförsäljare och så vidare. 
Vidare ägnar Jones studien åt att beskriva hur ett företag kan identifiera och kartlägga sina 
branschrelationer i nätverket utifrån hur betydelsefulla och inflytelserika de är för 
varumärkets värde. Detta förklarar han bland annat genom modellen a stakeholder-brand 

value model som är en cirkulär modifiering av Kellers (2003) mer linjära Brand value chain. 
 
Andra forskare inom network branding är Mäläskä, Saraniemi och Tähtinen (2010) har också 
reagerat på den bristfälliga forskningen kring just de externa nätverkens påverkan i branding 
sammanhang. De poängterade att detta perspektiv kan vara extra viktigt i fråga om SMEs med 
tanke på deras sämre förutsättningar för att med enbart interna medel bygga ett starkt 
varumärke. Vidare presenterades i studien ett sätt att se på branschnätverks påverkan på 
SMEs image genom The concept of a branding pool, där The branding pool utgörs av de för 
företaget strategiskt viktiga externa aktörerna som menas ha direkt eller indirekt inflytande på 
varumärket.  
 
Dessa resonemang påminner om varandra i den mån att författarna för de båda studierna tycks 
vara överens om att de externa aktörerna i nätverket har olika strategiska betydelser för 
varumärket och att effekter på varumärket kan variera utifrån aktör och tillvägagångssätt. 
Word-of-mouth som PR resulterar i varumärkeskännedom, image och en värdeförändring i 
varumärket vilket tillsammans med konsultering och extern finansiering leder till förbättrade 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar vilket nämns som exempel på inflytande och 
effekter från det externa branschnätverket. De verkar även vara eniga om att de externa 
nätverkens betydelse är högt företagsspecifika och kan vara av mer eller mindre vikt beroende 
på förutsättningar (Jones 2005; Mäläskä, Saraniemi, Tähtinen 2010). 
 

3.2 Teoretisk referensram 

 
Teorierna i referensramen används i huvudsak för att dra paralleller mellan tidigare forskning 
ochinsamlad empiri för att finna stöd och belägg för slutsatser. Den teoretiska referensramen 
har formats med frågeställning och syfte som främsta bakgrund. Branding i generell 
bemärkelse fungerar som en underliggande plattform som mest understryks för 
helhetsperspektivet medan Branding i SMEs belyser skillnaderna i varumärkesprocessen 
beroende på företagets storlek och är mer specifikt användbar för forskningsfrågan och 
fallföretaget. Network Branding är intressant som begrepp och teori då de backar upp 
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kopplingen till branschen och de olika aktörernas påverkan på märket, samtidigt som image 
spelar en betydande roll då de kan ses som själva resultatet av varumärkesarbetet och även 
spelar en central roll i den aktuella forskningsfrågan.  
 
Då den aktuella studien fokuserar på branschens påverkan på ett mindre företags 
tillväxtmöjligheter i fråga om varumärke och försäljning kan många av de ovan nämnda 
författarnas teorier argumenteras som både relevanta och användbara för ämnet. De teorier vi 
främst valt att luta vår studie mot är Jones (2005) teori och modell The stakeholder-brand 

value model, Keller och Lehmanns (2006) resonemang om varumärkets källor och 
konsekvenser, A system model of brand antecedents and consequences, Krakes (2005) 
redogörelse för varumärkens utveckling inom SMEs och slutligen Faircloth, Capella och 
Alfords teori om hur attityder till varumärket ligger till grund för image och värde i 
varumärket.  
 

3.2.1 Källor och effekter på varumärket 

 
Första steget mot ett starkt, lönsamt varumärke ligger enligt Keller och Lehmann (2006) hos 
det specifika företaget som dels genom kvantitativa beslut; hur stor budgetyta de är villiga att 
avsätta för varumärket i fråga om marknadsföring och dels i kvalitativa beslut som har att 
göra med hur unik, konsekvent och relevant kommunikationsstrategin och marknadsföringen 
faktiskt är. I modellen utgör företaget utgångspunkten och framställs som den mest 
betydelsefulla källan för ett varumärkes tillväxt. Utifrån vår tolkning tar denna teori uttryck i 
den traditionella synen på branding där företaget och kunden spelar de mest centrala rollerna 
för framgång.  
 
Kundens tankar och åsikter som egentligen är den image märket har i kundens medvetande, 
beskrivs bygga på fem huvudkriterier och presenteras som ”Five As”: Awareness, 
associations, attitudes, attachment, activity. Dessa tankekriterier är aldrig konstanta utan 
påverkas i varje kontakt med företaget, vare sig det mötet sker personligt, genom egna 
upplevelser och erfarenheter eller via word-of-mouth från andra, så som experter, 
konkurrenter eller övriga externa aktörer. Keller och Lehmann framställer dessa bidragande 
faktorer som feed-back effekter ifrån vilka kundens totala uppfattning om märket formas. Det 
råder inget tvivel om att företaget som intern funktion fastställts som den överlägset 
mäktigaste källan i fråga om att påverka kundens bild av märket, imagen. Trots detta 
traditionella synsätt lämnar Keller och Lehmann plats och motiv till att även inbringa vissa 
externa element i teorin som menas förklara en del av den slutgiltiga bild kunden får av 
varumärket samt den slutliga påverkan på varumärket i stort. De vågar till och med hävda att 
företaget långt ifrån alla gånger har den primära kontrollen över varumärkets riktning i fråga 
om image. Förutom personlighet och erfarenhet hos betraktaren påverkar även konkurrenters 
och branschens agerande tillsammans med övriga omgivningsrelaterade faktorer.  
 
Utifrån vilken image varumärket får i kundernas medvetande kommer olika typer av 
konsumentbeteende, engagemang och handling att erhållas. Keller och Lehmann talar mest 
om den egentligen kanske uppenbara utgången; att kunden handlar eller inte handlar av 
varumärket. Vidare nämns även, om än mycket kort, word-of-mouth som alternativ handling 
som går ut på hur kunder pratar om märket till andra; positivt eller negativt. Slutligen 
avspeglas samtliga effekter från alla källor på ett eller annat sätt i den ekonomiska prestation 
och resultat varumärket erhåller. Utifrån hur kunden, påverkat och inspirerat av både 
företagsinterna och externa källor, uppfattat varumärket kommer denna att forma ett beteende 
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därefter som, på ett antingen positivt eller negativt sätt, kommer att påverka varumärkets 
slutgiltiga ekonomiska resultat. 
 
 

 
Figur 3. Keller and Lehmann (2006) A system model of brand antecedents and consequences 

 
 
I kontrast till Keller och Lehmanns mer detaljerade resonemang redogör Faircloth, Capella 
och Alford (2001) på ett mer holistiskt och överskådligt sätt för hur attityder och associationer 
formar image som i sin tur påverkar värdet i varumärket. Utan att resonera kring vad eller 
vilka källor som ligger till grund för attityderna dras slutsatsen att imagen har direkt 
inflytande på varumärkesvärdet till skillnad från attityderna som istället ses som 
underliggande influenser i form av associationer till imagen vilket innebär att de enbart 
påverkar varumärkesvärdet indirekt. 
 
Varumärken med höga värden kan i köpsituationer då kunden befinner sig i en 
flervalssituation öka sannolikheten för köp likväl som att vara den faktiska orsaken och 
drivkraften till köpet från första början. Det är även känt att kunder tenderar att bli mindre 
priskänsliga då ett starkt varumärke backar upp produkten. Varumärkesimage härstammar ur 
en kombination av materiella och immateriella erfarenheter och associationer som publiken 
har till märket (Pavio 1969, se Faircloth, Capella och Alford 2001). Varumärkets värde kan 
manipuleras genom att framhäva specifika associationer och signaler som passar in på den 
image som varumärket önskar erhålla. Marknadsmixen fungerar som företagets möjlighet och 
verktyg att skapa slagkraftiga effekter på varumärkesimagen och kundernas associationer till 
märket (Roth 1994, se Faircloth, Capella och Alford 2001). 
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Figur 4. Faircloth, Capella och Alford (2001) Final Brand Equity Model 

 
Word-of-mouth är en kommunikationsstrategi som påstås, vilket även Keller och Lehmann 
var inne på, vara en källa och påverkande effekt till imagen och varumärket generellt. 
Strategin går ut på att som företag lägga över kommunikationen och marknadsföringen helt i 
kundens händer med enbart ett fåtal input-verktyg att luta sig tillbaka på. Att helt enkelt förlita 
sig på sin produkt tillsammans med styrkan i verktygen och därigenom, via kunderna, vinna 
gott rykte och rekommendationer på marknaden (Keller 2007). Trots kundernas centrala roll i 
sammanhanget har även media och andra stimulerande kommunikationsverktyg stort 
inflytande och makt över i vilken riktning ryktesspridningen går. Keller redogjorde år 2007 
för begreppet Word-of-mouth och instruerade samtidigt för hur det verkligen fungerar och 
vilken styrka begreppet faktiskt har i förhållande till varumärken och dess utveckling. Han 
vågade till och med påstå att det är den absolut viktigaste och effektivaste tillvägagångssättet i 
fråga om kommunikation. Vidare diskuterades hur tidigare forskning framställt word-of-
mouth som ett alternativ till traditionella kommunikationskanaler så som reklamannonser, 
internet, tv etc. Det som dock Keller noga poängterar är att man snarare bör se till helheten 
och utnyttja varje interaktionstillfälle med publiken till att stimulera word-of-mouth. Alla 
traditionella marknadsföringskanaler blir således input-verktyg i någon form.  
 

3.2.2 Varumärkets utveckling 

 
Krakes (2005) teori; Successful brand management in SMEs, lyfter utöver ett resonemang om 
vikten av branding inom SMEs, särskilt fram de utvecklingsfaser som ett mindre varumärke 
passerar innan de slutligen blir ett accepterat och stabilt varumärke. Med bakgrund mot det 
mer traditionella varumärkesperspektivet beskrivs utvecklingen av varumärket styras av det 
varumärkesfokus som företaget haft internt. Beroende på i vilken utsträckning företaget aktivt 
arbetar med att bygga och forma varumärket erhålls olika grad av varumärkeskännedom. 
Detta samband mellan interna varumärkessatsningar och extern varumärkeskännedom 
presenteras i modellen; Brand development model for the SME som visualiseras som en 
matris där var och en av de fyra kvadranterna kännetecknar en position och fas i 
varumärkesprocessen.  
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Figur 5. Krake (2005) Brand Development model for the SME 

 
Den vertikala axeln kännetecknar interna värden och visar på organisationens grad av 
engagemang i brand management medan den horisontella axeln antyder hur starkt och känt 
varumärket är externt. Första kvadraten, Beginning & underprivileged brands, omfattar dels, 
precis som namnet antyder, de nystartade varumärkena som inte hunnit etablera någon 
kännedom om märket och dels även de märken som funnits under en längre tid men utan att 
bry sig om eller prioritera varumärket. De senare nämnda, underprivilegierade märken påstås 
vara de som heller aldrig lyckas nå ut med märket då detta inte är någon ambition. I 
kvadraten; Emerging brands, hittas de märken där ambitionen är hög och målen likaså. 
Organisationen arbetar för att forma varumärket och tillgängliggöra det för en allt större 
publik. Mer fokus i både budget och styrning läggs på varumärket i syfte att utveckla. Just 
detta steg kan för vissa företag och varumärken enbart fungera passage då de automatiskt 
växer in i nästa fas som ett accepterat och etablerat märke. Positionen accepterat märke 
kommer annars av hög grad av engagemang som resulterat i hög varumärkesigenkännighet. 
Krake menar dock att arbetet inte slutar här utan mest ses som en grundförutsättning för att 
kunna bygga vidare och addera värde till varumärket. Historiska märken som återfinns i fjärde 
och sista kvadraten kännetecknas av hög märkeskännedom utan någon större ansträngning 
från företagsorganisationen. Denna kännedom kommer oftast från specifika händelser, 
produkter eller historia.  
 
 Ur Krakes modell och teori observerar vi att enbart det interna perspektivet har belysts och 
att ingen hänsyn till eventuell extern påverkan har tagits för att förklara utvecklingen av 
varumärket. Vi ser det därför intressant att utmana denna teori genom att i vår studie använda 
teorin utifrån det externa perspektivet.  

 



   35 

3.2.3 Varumärket i ett externt nätverk  

 
Network branding är ett alternativt synsätt till det traditionella perspektivet av branding som 
fokuserar på att belysa varumärkesprocessens nätverk i stort snarare än enbart företaget som 
intern funktion. Alla företag är i mer eller mindre utsträckning beroende av sitt 
branschnätverk och i mindre företag blir detta ännu tydligare då de ofta är begränsade i den 
interna styrkan. Kunden ses även i detta sammanhang som en viktig källa, men inte 
nödvändigtvis alltid central som det traditionella perspektivet vill hävda. Network branding är 
snarare ett multipelt synsätt där flera olika källor påverkar värdet i varumärket (Jones 2005). 
Exempel på källor som kan komma att påverka ett varumärkes utveckling är enligt Jones; 
Regeringen, intresseorganisationer, konkurrenter, media, PR-konsulter, återförsäljare och 
distributionspartners, leverantörer, anställda, chefer och kunder. 
 
Med modellen; the stakeholder-brand value model, förklarar Jones varumärkesprocessen 
utifrån ett externt, nätverkande perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Jones (2005) The stakeholder-brand value model 
 
Inledningsvis måste alla varumärken, utifrån sina egna förutsättningar, kartlägga sitt nätverk 
samt identifiera de mest inflytelserika aktörerna. Ett externt nätverksperspektiv där företaget 
bär på en medvetenhet om varje relations värde för varumärket inte bara underlättar 
förståelsen för relationen utan även hjälper företaget att förbättra varumärkets prestation i 
varje relation. Jones understryker vikten av att först och främst identifiera sina icke-
konsumentsrelationer för att därefter noga rangordna dem i primära och sekundära relationer 
utifrån strategisk relevans för varumärket. Nästa steg är att värdesätta relationen efter fyra 
kriterier: beroendeställning, strategisk betydelse, aktualitet och attraktivitet. Vidare bör 
företaget identifiera själva utbytet i varje icke-konsumentbaserad relation och därifrån 
kategorisera dessa i tre huvudområden om: Funktionellt utbyte – som är utbytet i produkt och 
service, Symboliskt utbyte – som refererar till imageskapande och ryktesspridning i utbytet 
mellan varumärke och kund och hedonistiskt utbyte – som är sammankopplat med själva 
konsumtionen och användandet av märket. Jones påpekar att ett utbyte alltid ska tillfredsställa 
bägge parter och att det därför även är viktigt att vara medveten om motsatt parts 
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förväntningar på utbytet vilket således bör fastställas. Exempelvis förväntar sig finansiärer att 
utbytet ska leda till hög avkastning och en lönsam verksamhet medan distributörer och 
återförsäljare kanske mer bryr sig om utbytets effekt på varumärkets image samtidigt som 
media kanske mest uppmärksammar en unik och revolutionerande visning. Det gäller alltså 
att reflektera över utbytet ur båda parters synvinklar för att kunna upprätthålla en positiv 
relation som möjliggör värdeaddering till varumärket.  
 
Med utgångspunkt i den av Jones så kallade ”identifieringen och prioriteringen” av 
relationerna förklarar modellen vidare effekterna av dessa relationer och hur de, genom 
effekter som bland annat; lönsamhet, rykte eller lojalitet, slutligen påverkar värdet i 
varumärket. Stor vikt läggs vid den totala kommunikationen utanför och runt organisationen 
vilken Jones menar är källan till goodwill, tillit, positivt rykte och image som är starkt 
bidragande till det faktiska värdet i varumärket.  
 
En iakttagelse i modellen är den cirkulära och kontinuerliga process som ligger i att kartlägga 
och identifiera nätverkets betydelsefulla relationer. För ett varumärke i tillväxtfas antyder 
detta att nätverket och dess betydelsefulla relationer snabbt kan komma att bytas ut vilket 
kräver extra mycket uppmärksamhet och fokus på nätverket från företagets sida.  
 
Jones teori är i synnerhet intressant då den väl belyser det externa perspektiv av 
varumärkesproceduren som den aktuella studien fokuserar på och ämnar beskriva. Trots att 
det inte framkommer huruvida Jones reflekterat över teorins användbarhet i avseende för 
SMEs vill vi testa om modellen håller även i det lilla perspektivet.  
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4 Empiri 
I empirikapitlet presenteras den insamlade empirin på ett utförligt sätt med en redogörelse per 
varje del och moment i genomförandet. Inledningsvis introducerar vi fallföretaget för att 
vidare visa på resultat från både dokumentanalys och mailenkät likväl som 
återförsäljarintervjuer och expertintervjuer. 
 

4.1 Företaget Stylein 

 
Stylein är ett svenskt modemärke i det svenska medelprissegmentet som likt många andra 
märken i samma kategori etablerades under början av 00-talet. Grundaren Elin Nyström, en 
före detta elitgymnast som sadlade om och flyttade till New York för att arbeta som stylist, 
sydde upp den första kollektionen 2001 men först 2003 registrerade märket i Sverige för att 
satsa på riktigt. När företaget startade bestod det av designern Elin samt en assistent och 
tillsammans arbetade de fram små kollektioner med klänningar och toppar i jersey som såldes 
i visningsrummet i anknytning till ateljén i Göteborg samt hos mindre närliggande 
återförsäljare. Sedan dess har företaget utvecklats med stormsteg i likväl koncept som 
omsättning, 2011 uppgick omsättningen till ca 10 miljoner kronor. Våren 2011 flyttade 
företaget till Stockholm där de idag har kontor, ateljé och visningsrum. Stylein befinner sig i 
en tillväxtfas med konstant årlig ökning i både försäljning och medial exponering. Företaget 
har 5 heltidsanställda. Förutom ägaren och chefsdesignern Elin Nyström finns även personer 
som arbetar med design, produktion och logistik i organisationen. Märket finns representerat 
hos 40 återförsäljare i Sverige, både fysiska butiker och online. De största fysiska 
återförsäljarna är belägna i Stockholm; Åhléns City och Awesome Rags, vilka även har 
butiker i Göteborg medans de mindre återförsäljarna finns utspridda över hela landet. Stylein 
driver sedan februari 2010 en egen webbshop via sin hemsida men finns också online hos 
bland andra Nelly.com, vilket är en av varumärkets största kunder. Utomlands finns Stylein 
representerat hos återförsäljare i ett antal länder i Europa samt i Ryssland, Japan och USA. 
Försäljning, PR och presentation av varumärket sköts i dessa länder av agenter och 
distributörer på uppdrag av Stylein. 9 
 
Styleins kommunikation och marknadsföring sköts i huvudsak tillsammans med den anlitade 
PR-byrån, Ibeyostudios. Ibeyo ansvarar bland annat för utlåning av kläder, marknadsförande 
aktiviteter samt relationer med press och media. Förutom sin egen webbshop har Stylein även 
en blogg och Facebook-sida där de kommunicerar med sina kunder och fans, sköter aktiviteter 
kopplade till varumärket och övrig direkt marknadsföring. Nästan sedan start har märket 
deltagit på Mercedes Bentz Fashion Week som två gånger per år hålls i Stockholm och 
samarbetar då med stylister och externa profiler i utformningen och produktionen av 
modevisningarna. Stylein har även ett nära samarbete med återförsäljaren Awesome Rags där 
märket har en shop-in-shop med starkt varumärkespresentation och påläst personal som 
arbetar med att stärka varumärkeskännedomen hos kunderna. Under de senaste åren har 
varumärkets frekvens i media ökat i såväl tryckt press som online vilket ökat efterfrågan och 
drivit försäljning på hemsidan.1 

                                                
9 Företagspresentation, Elin Nyström (2012-03-13) 
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4.2 Dokumentanalys 

 
Här redovisas resultatet av dokumentanalysen som mer konkret består i en granskning och 
analys av samlad och tillhandahållen information från fallföretaget samt en manuell utökad 
sökning som komplement för jämförbarhets skull. 
 

4.2.1 Kartläggning av attityder i branschen 

 
Med utgångspunkt i mängden granskade och analyserade dokument har konkreta attityder 
identifierats, grupperats och kategoriserats efter förhållningssätt gentemot fallföretaget. 
Beroende på vilket fokus och vilket syfte som funnits i varje interaktion mellan fallföretaget 
och den aktuella branschaktören har olika teman tillfallit attityderna och publikationerna.  
 

Beroende på i vilket forum som uttalandet publicerats eller synts i varierar frekvensen inom 
kategorierna. Ur modetemat sett är modereportage den absolut mest förekommande kategorin 
för Stylein när det kommer till tryckt press och media, medan presentation/recension 

kollektion är den vanligaste kategorin ur digitalt perspektiv.  
 
På samma sätt har en viss skillnad i kategorifrekvens vad gäller traditionell press gentemot 
online media fastställts när man tittar på Styleins mediala uppmärksamhet utifrån de kriterier 
som shoppingtemat står för. Här visade sig plocksidor vara den största kategorin i fråga om 
tryckt press samtidigt som vill ha/tips är en dominerande kategori online, tätt följt av dagens 

outfit som dessutom är en stor kategori inom bägge forum och totalt sätt egentligen den 
största kategorin till antalet sett.  
 
Genom att både ha tematiserat branschattityderna på ett mer övergripande sätt och att ha 
kategoriserat informationen för en något mer detaljerad översikt kunde sammanfattningsvis 
två olika fokus identifieras; produktfokus eller varumärkes/image fokus. Det vill säga att 
antingen har attityderna varit knutna till en viss produkt eller till varumärket i stort. Generellt 
sätt har Styleins övergripande fokus varit mot produkt men skiljer sig dock något när man 
tittar på tryckt press kontra online media. I den tryckta mediesfären har 76 % av attityderna 
varit produktfokuserade medan motsvarande siffra för attityder online varit 36 % och således 
mer haft ett varumärkesfokus. Väljer man att istället titta på helheten, utan att ta hänsyn till 
vilket forum publikationen skett i är fördelningen 53 % produktfokus och 47 % 
varumärkesfokus. En djupare granskning på fokus i relation till rubrik påvisade att 
entreprenörsrubriken generellt var mer varumärkes och image fokuserad, oavsett forum, men 
att både rubriken mode och shopping skiljde sig åt utifrån detta. Online media visade att 
moderelaterade attityder hade mer varumärkesfokus och shoppingrelaterade attityder mer 
produktfokus medan traditionell press visade både mode- och shoppingrubricerade attityder i 
huvudsak fokuserade på produkt. 
 
Återkommande uttalanden och attityder till varumärket har identifierats i dokumentanalysen. 
Elin Nyström som grundare och nyckelperson i företaget har tydligt visat sig vara en stark 
gemensam associationskälla hos aktörerna när det talas om Stylein. Ett flertal menar att 
Stylein som varumärke och koncept har mognat i takt med att Elin blivit äldre. Denna 
utveckling visualiseras enligt många i kollektionskoncepten, likväl som de faktiska plaggen 
och inspirationskällan. Trots att en gemensam uppfattning kring Styleins starkaste sida, just 
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sidenklänningarna, råder är många samtidigt positiva till den sortimentsexpansion som 
presenterats i senare kollektioner med ytterplagg och väskor. Dock påpekar många att märket 
sällan överaskar i fråga om innovation i produkt och sortiment samt att det totala intrycket av 
de samlade kollektionerna ibland är för enformigt. Däremot anses kommande höstkollektion 
bryta detta mönster med ett mer vågat tillvägagångssätt. Följande citat exemplifierar de 
förhållningssätt som är signifikanta för en större grupp branschaktörer. 
 

"Kollektionen är väl sammanhållen och Styleins ambition att successivt utveckla sina kollektioner 
med nya detaljer återspeglas i den konsekventa estetiken. Den har färre klumpiga draperingar än 
tidigare säsonger och framförallt fler avancerade material i harmoni: här syns verkligen en 
utveckling." (Lisa Corneliusson Rodeo, 2010-08-16) 
 
”Stylein... inledde sin visning igår med en kortfilm... den förmedlar en fin stämning och känsla åt 
kollektionen och inte minst varumärket. Annars så var själva kollektionen som Stylein alltid 
brukar vara: väldigt ”Stylein-ig”, dvs mycket jersey i olika skärningar. Inte så spännande, men 
fin.” (Another Amy, Rodeo 2011-08-11)  
 
”Det roliga med det märket är att jag blir mer och mer imponerad för varje kollektion man släpper. 
Det känns som det utvecklats i en bra takt och att det bara blir bättre och bättre.” (Nina etc, 
Aftonblandet 2012-03-28) 

 

4.2.2 Kartläggning av branschaktörer och sammanhang 

 
Med hjälp av dokumentanalysen har en mängd externa branschaktörer med en mer eller 
mindre etablerad relation till Stylein identifierats. En kartläggning över Stylein och dess 
omgivning har även gjorts för att möjliggöra härledning av källorna till attityderna. 
 

4.2.2.1 Medieaktörer 

 
I Styleins fall är de aktörer med inflytande inom masskommunikativa medier och kombinerat 
inflytelserika aktörer som dominerar i fråga om att uppmärksamma märket. I de online-
baserade forumen har dock en del rent professionella aktörer uppmärksammat märket ett antal 
gånger, nästan uteslutande i samband med modeveckorna eller med syfte att 
presentera/recensera kollektionen.  
 
En specifik grupp modejournalister, stylister och modebloggare har identifierats som särskilt 
inflytelserika branschprofiler för Stylein och består uppskattningsvis av en grupp på ca 100-
200 personer, många anställda eller i samarbete med landets olika medieforum. Vissa profiler 
har visat sig viktigare än andra beroende på vilken effekt de haft på företaget. Den 2 februari 
2010 uppmärksammades till exempel en Styleinklänning i Sveriges största modeblogg; Kenza 
med ca 1 miljon läsare i veckan (Bloggportalen 2012), vilket resulterade i 263 kommentarer 
och förmodligen även en skjuts i försäljningen då hon samtidigt länkade till produkten på 
återförsäljarens webbshop. Liknande effekter har även andra profiler med 
masskommunicerande makt, så som Blondin Bella, Angelica Blick och Englas Showroom 
genererat.  
 
Ett antal profiler och aktörer har visat sig extra viktiga i fråga om att hänvisa sina läsare till 
Styleins webbsida genom länkar ihop med ett favoriserande uttryckssätt gentemot antingen 
varumärke eller produkt. Besöksstatistik från Styleins hemsida visar att 36,6 % av all trafik på 
sidan kommer via länkar från andra källor, hänvisad trafik, och 34,4 % är ren externt hänvisad 
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trafik. Just denna typ av trafik är i Styleins fall även den enskilt största trafikgeneratorn vilket 
ytterligare understryker betydelsen av specifika branschprofiler. Dock kan siffran verka något 
missvisande då det finns ett stort mörkertal i den trafik en källa generar utan att länka och som 
därigenom aldrig syns utan istället faller under direkttrafik då besökaren själv fått söka sig till 
märket efter rekommendationen. Av Styleins totala omsättning online, under den treårsperiod 
webbshoppen funnits, genereras hela 20 % av hänvisad, extern trafik till sidan. 
 
De profiler med professionellt medialt inflytande som varit betydelsefulla för Stylein i fråga 
om att framhäva varumärket i den typen av forum har bland annat identifierats som mestadels 
journalister, stylister eller bloggare på specifikt professionellt mediemäktiga tidningar. 
Effekterna från dessa typer av aktörers uppmärksamhet är inte lika påtagligt synliga och har 
visat sig vara mycket svåra att på något sätt spåra eller mäta.  
 

4.2.2.2 Subjektiva branschaktörer 

 
Återförsäljare har identifierats som den kanske största subjektiva branschaktören och har 
granskats utifrån ordervärde, längd och djup i samarbete, butiksprofil samt geografiskt läge. 
Denna information säger en del om i vilken utsträckning varje återförsäljare som branschaktör 
har möjlighet att påverka Stylein samt ger en beskrivning av sammanhanget med diverse 
konkurrenter som Stylein verkar i vilket kan komma att påverka attityderna till märket. 
Styleins svenska återförsäljare är ur geografisk synvinkel koncentrerade till Mellansverige 
och är speciellt etablerade i Göteborgstrakterna där märket en gång startade och under en 
längre tid hade sin bas. De absolut största återförsäljarna till ordervärde sett är Nelly.com, 
Åhlens och Awesome Rags. Gemensamt för majoriteten av återförsäljaren är de mer 
exklusiva butiksprofilerna, mixen av varumärken och i viss utsträckning livsstilskopplingen. 
Mixen märken utgörs i stora drag av de skandinaviska märkena i övre medelprissegmentet. 
 
En annan extern men subjektiv branschaktör som identifierats är PR-byrån Ibeyo. Trots att 
byrån inte enbart arbetar med Stylein utan samtidigt med många konkurrerande varumärken 
bidrar byrån med att aktivt sprida varumärket till medieaktörerna på olika sätt. Förutom att 
agera mellanhand mellan Stylein och Mediesverige bidrar Ibeyo även med generell 
konsulthjälp kring just PR och kommunikation.  
 

4.2.2.3 Marknad och sammanhang 

 
De situationer som Stylein förekommit i har till största del varit i samband med de två årliga, 
svenska modeveckorna i september och februari. Precis som tidigare nämnts är kategorin 
presentation-/recension kollektion en stor kategori som i de flesta fall sker i anknytning till 
Styleins modevisningar under modeveckorna. Just denna period är generellt sätt även den 
största gällande antal besökare på Styleins hemsida.  
 
För övrigt har ett antal andra varumärken som återkommit i samband med Stylein, fysiskt i 
återförsäljarmiljö men även i mediesammanhang, identifierats. Trots att märkena ses som 
konkurrenter och befinner sig i det övre, svenska medelprissegmentet skiljer de sig en del i 
storlek och utvecklingsfas. Följande utdrag ur dokumentanalysen visar en publikation där 
Rodebjer tolkats som konkurrerande aktör i sammanhanget.  
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”Årets designer: Stylein får oförtjänt lite uppmärksamhet. Ser 2011 som märkets starkaste år 
någonsin, tätt följt av Rodebjer. Hoppas och tror kommande år fortsätter i samma bana.” (Karin 
Bylund, Stureplan.se 2012-01-02) 

 

De företag som förekommit mest frekvent i samband med Stylein är: Acne, Rodebjer, 
Dagmar, Hope, Filippa K, Ave Shoe Repair, Whyred och Carin Wester. I en närmare 
granskning av dessa företag, dess framgång och utvecklingskurva framkom bland annat vissa 
likheter. Gemensamt för nästan samtliga företag är att de befinner sig i en tillväxt- och 
expansionsfas men samtidigt i väldigt olika stadier. Utifrån ett rent ekonomiskt, 
lönsamhetsmässigt perspektiv har företagen grupperats i fyra olika tillväxtfaser. Det första 
stadiet är det som Stylein befinner sig i tillsammans med bland annat Rodebjer och Carin 
Wester där omsättningen fortfarande är under 20 miljonerssträcket, antalet anställda inte är 
fler än 10 och trots att märkena i fråga växer sker det utan lönsamhet med återkommande 
årliga förluster. Fas 2 är den som både Dagmar och V Ave Shoe Repair befinner sig i som 
kännetecknas av stark och snabb tillväxt med en omsättning på mellan 20 och 40 miljoner per 
år och en svagare nyfunnen lönsamhet. I den tredje fasen, med en omsättning på från 50 
miljoner och upp mot 100, hittas företag om Hope och Whyred som med mindre etablerade 
organisationer nu växer lite långsammare, eller som Whyred som drabbats av stora 
ekonomiska problem. Den slutliga fasen som identifierats är den som Filippa K och Acne står 
för och som kännetecknas av stabila organisationer och väl etablerade verksamheter med både 
god lönsamhet och årlig tillväxt. 
 
Facebook har visat sig viktigt genom att vara en stor källa till försäljning på Styleins hemsida. 
Även tidigare nämnda varumärken i sammanhanget respresenteras på Facebook och antalet 
som ”gillar” företagets sida kan tolkas som ett nyckeltal förklarande företagets image och 
aktivitet i social media. Fallföretaget har varit representerade på Facebook sedan 2010 och har 
vid jämförelse med andra varumärken i samma storlek och segment varit förhållandevis 
stabila siffror med lite över 3000 fans, vilket är nästan dubbelt så mycket som både Dagmar 
och Carin Wester som varit aktiva på Facebook under lika lång tidsperiod.  
 

4.3 Mailenkät till medieprofiler 

 
I den enkät som genomförts med olika inflytelserika profiler inom media har attityder till 
Stylein i sitt identifierade sammanhang fastställts. Genom en femskalig attitydrankning inom 
kategorierna; innovationsgrad, trendfaktor, prisbild, kvalité, exklusivitet och personlig 
attraktion till märket, har det visat sig att Stylein generellt sätt varit bland de svagare märkena 
i sammanhanget. I stora drag har Stylein legat under eller precis på mittstrecket i alla 
kategorier. Ur sammanhanget sett har Acne rankats högst i så gott som alla kategorier medan 
Stylein har rankats de motsatta. Det märke som genomgående rankats på liknande sätt som 
Stylein är Filippa K. Någon specifik kategori som Stylein varit extra starka eller svaga i har 
inte framkommit utan märket har rankats som medel i flertalet frågor. Beroende på vilken 
personlig relation respondenten haft till märket ifråga har vissa tendenser antytt att de svarat 
mer favoriserande gentemot just detta. Stylein är det märke som rankats lägst i fråga om 
personlig attraktion till märket.  
 
Vi en fördjupad analys kan man säga att svaren pekar på att ju mer professionellt inflytande 
den svarande haft, desto lägre har de rankat Stylein. Det verkar som att de mer 
masskommunicerande medieaktörerna har en positivare attityd gentemot Stylein i största 
allmänhet. 
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Något mönster i de olika yrkesrollernas attityder gentemot de olika märkena har inte kunnat 
utläsas. Många av de aktuella profilerna i undersökningen är multi-titulerade vilket försvårat 
analysen avsevärt. Då flera respondenter passar in i flera grupper blir dessa svårplacerade och 
dess yrkesgruppsrepresentation således väldigt missvisande och snedvriden.  
 
Tabellfigur 7. Enkätöversikt genomsnittsvärden baserade på skalornas svar 1-5 
 

 Innovationsgrad Trendfaktor Kvalitet Exklusivitet Prisnivå Personlig 
relation 

Acne 4.5 4.8 3.7 4.0 4.2 4.2 

Dagmar 3.5 3.8 4.1 3.8 4.1 3.2 

Filippa K 2.4 3.1 3.9 3.2 3.4 2.9 

Hope 3.1 3.3 4.1 3.7 3.8 3.1 

Rodebjer 3.7 4.0 3.8 3.7 4.0 3.8 

Stylein 2.9 3.2 3.5 2.8 3.6 2.6 

Ave Shoe Repair 4.1 3.9 3.9 3.6 4.2 3.1 

Whyred 2.9 3.5 3.7 3.2 3.7 3.4 

 

4.4 Intervjuer med återförsäljare 

 
Genom de intervjuer som genomförts med återförsäljare har den typiska Stylein-kundens 
attityder kartlagts. Då återförsäljarna är spridda både geografiskt likväl som storleks- och 
sortimentsmässigt har bilden av den typiska kunden varit ganska varierad, bitvis beroende på 
återförsäljarens egen målgrupp. Genomgående beskriver dock alla återförsäljare två olika 
varianter av Stylein-kunden, den yngre kunden med begränsad budget som kanske köper 
specifika plagg som lyfts fram av bloggar och modemagasin samt den något äldre kunden 
som är modeintresserad men inte lika priskänslig. Den yngre kunden kan även ta rollen av ett 
fan med stor kännedom om varumärket, hur den senaste kollektionen ser ut och vilka 
produkter som är med i vilka tidningar men sedan ändå inte handlar av Stylein utan köper 
budgetvarianter hos kedjorna. Den något äldre kunden är mer varierad i sin inställning till 
mode, hos återförsäljare i de större städerna är hon modemedveten men ser samtidigt värdet i 
plagg som kan användas under flera säsonger. I de mindre städerna har hon en tendens att 
vara mer produktfokuserad och fråga efter specifika kvalitéer snarare än märket i sig. Kunden 
uppskattar Styleins kontinuerlighet i kollektionerna och köper gärna hela outfits.  
 
I de större städerna är varumärkeskännedomen generellt högre än i de mindre städerna. 
Stylein var under uppstartsperioden fram till 2011 baserat i Göteborg och anses därför redan 
vara ett mer etablerat märke där. Vid flytten till Stockholm våren 2011 kom märket närmre de 
aktörer som sätter tonen i den svenska modeindustrin vilket återförsäljarna i Stockholm tror 
har kommit att öka varumärkets medieexponering och kundernas kännedom om varumärket. 
Majoriteten av de intervjuade återförsäljarna uppger att den rent generella kännedomen och 
kunskapen om Stylein har förändrats över tid och framförallt de senaste åren men är dock 
överens om att varumärket fortfarande inte är ett starkt märke, kännedomsmässigt, i sitt 
sammanhang. Samtliga intervjuade menade att ju längre en återförsäljare haft varumärket 
desto medvetnare tenderar kunderna att bli. Detta syns även hos återförsäljarna i de mindre 
städerna men med en något svagare utgångspunkt vilket gjort att Stylein i dessa butiker blivit 
mer beroende av säljarnas förmåga att visa upp och tala för både produkt och märke.  
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De återförsäljare som haft varumärket länge i sitt sortiment påstår sig till viss del även sett en 
skiftning stilmässigt hos kunden. Dels har kunden mognat i takt med varumärket, dels har 
även nya typer av kunder fått upp ögonen för märket vilket i sin tur påverkat försäljningen 
positivt och möjliggjort för ett bredare sortiment. Många av återförsäljarna framhåller Styleins 
enkla men smickrande klänningar som de starkaste produkterna men framhåller samtidigt att 
det är jersey-plaggen, den mer prisvärda basen hos märket, som är starkast rent 
försäljningsmässigt. Även de större återförsäljarna framhäver sidenklänningarna som ett av 
Styleins starkaste kort men understryker samtidigt att märkets styrka ligger i att de håller en 
röd tråd i allt det gör, från säsong till säsong och genom hela kollektionen. Samtidigt hävdar 
vissa återförsäljare att detta även kan vara Styleins svaghet då kunderna kan uppfatta nya 
produkter som en repetition från föregående säsong. Även enformigheten i val av material kan 
vara problematisk stundtals. En sval vår kan snabbt sänka försäljningen om kollektionen till 
stora delar har sin grund i tunna och skira material.  
 

”Det som har varit hennes svagheter kanske har varit att hon har haft lite för lika produkter i varje 
kollektion. Du ska alltid ha ditt bröd och smör, och det får gärna vara sådant som kommer igen 
men det måste utvecklas.” (Ulrika, inköpare Awesome Rags 2012) 
  
“vissa kunder kanske inte tycker att de förändras särskilt mycket utan att det blir för likt från 
säsong till säsong (...) Det kanske borde hända lite mer ibland än vad det gör.” (Sanna, La Rami 
2012) 

 
Jersey-plaggen har i intervjuerna visat sig vara en produktgrupp där kundgrupp och 
försäljning skiljer sig väldigt beroende på återförsäljare. En återförsäljare har valt att inte ta in 
jersey-plaggen då de som produkt inte är tillräckligt starka för den valda prisbilden i butiken. 
En annan har valt att fokusera på just denna produktgrupp och anser att det är den starkaste i 
Styleins utbud sett ur den specifika butikens profil. Då många fokuserar på sidenklänningarna 
som festplagg säljer denna återförsäljare jersey-plaggen som festplagg och når då kanske en 
något yngre kund än de som fokuserar på sidenplaggen. Hos de större återförsäljarna ser man 
jersey-plaggen som en stabil produktgrupp när det kommer till försäljning och volym men 
väljer ändå, för varumärkets skull, att fokusera på det man anser vara märkets starkaste kort, 
sidenklänningarna. En risk med jersey-plaggen hos denna återförsäljare kunde vara att de i 
utförande och kvalitet kunde påminna för mycket om andra varumärken i lägre prisklasser. 
 
Något som framkom under intervjuerna var vilken roll Stylein spelade i de olika 
återförsäljarnas sortiment. Många av återförsäljarna i de mindre städerna har livsstilsbutiker 
med en väl planerad varumärkesmix, med fokus på skandinaviska varumärken i det övre 
medelprissegmentet. Även de större återförsäljarna har denna inriktning men har ett större 
fokus på de enskilda varumärkena och ser snarare sig själva som en samlingspunkt för dessa 
än att erbjuda en livsstil. Gemensamt för de olika typerna av återförsäljare är dock valet av 
varumärken. De varumärken som återkommit i flertalet butiker är Acne, Whyred, Hope, 
Filippa K, Bruuns Bazaar, Dagmar, Rodebjer, Malene Birger, Designers Remix och Baum 
und Pferdgarten. Samtliga varumärken har ett unikt uttryck med välarbetade 
varumärkesidentiteter som avspeglas i alla delar av konceptet och tar därför per automatik 
vissa roller i en återförsäljares sortiment. Återförsäljarna menar att Stylein inte riktigt fyller en 
specifik roll på samma vis då konceptet inte är lika utarbetat och självklart utan märkets 
främsta tillgång är istället dess unika uttryck och höga kvalité på produkterna. Genomgående 
för alla återförsäljare är att Styleins styrka inte ligger i själva varumärket utan i produkterna, i 
allt från kvalité till passform, skärningar och användbarhet.  
 

“Både Rodebjer, som också är ett sådant märke som folk känner till väldigt mycket, kommer folk 
och kollar och så jämför de och det här är ju lite samma kund som handlar Stylein. Här köper man 
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ju plaggen för att de sitter bra och för att det är snyggt, du köper det inte för att det heter Stylein.” 
(Sofia, Guts 2012) 

 
Däremot understryker många av de intervjuade återförsäljarna att Stylein är relativt unika i 
sitt uttryck och formspråk och att vissa paralleller skulle kunna dras till Filippa Ks festligare 
plagg, Rodebjers siluett eller Acnes svarta enkelhet men att egentligen inget annat varumärke 
är speciellt likt.  
 

“Hon är lite one-of-a-kind tycker jag. (…) hon är till exempel inte lika spexig som Minimarket, 
mjukare än Whyred, Hope är mycket mer Vasastanstjejen. Som Designers Remix kanske, men de 
är också mer färg på ett annat sätt. Nej, det är nog lite svårt att jämföra.” (Ulrika, inköpare 
Awesome Rags 2012) 

 
I och med att varumärket i sig inte anses lika starkt och tydligt i sin image som sina 
konkurrenters har det varit svårt för återförsäljaren att kunna ge en generell bild av den 
typiska Stylein-kunden. Målgruppen uppfattas som något splittrad och odefinierad och några 
av återförsäljarna jämförde med liknande varumärken som Dagmar och Whyred där de 
ganska tydligt kan beskriva den typiska kunden i allt från ålder till livs- och klädstil. Vidare 
menar de att dessa varumärken är starkare i sin kommunikation med målgruppen och att detta 
avspeglats i deras faktiska kunder. 
 

“Störst hos oss är ju Filippa K, Hope, Dagmar, Marlene Birger, Tiger. Dom är ju betydligt 
starkare. Det är ju förmodligen också för att det är betydligt starkare varumärken hos den större 
konsumenten. Jag vet inte om det är rätt men jag kan väl uppleva att Stylein har en smalare 
målgrupp.” (Maria, Awesome Rags 2012) 
 
”Om man ser på flera av de andra svenska designermärkena som växt sig väldigt starka så känns 
det som om alla har en egen stil så kan man vad som är en Whyred-stil och vad som är en Dagmar-
tjejen och en Acne-tjej. Men en Stylein-tjej är liksom inte lika etablerat, vi som kanske känner till 
modebranschen och vet lite mer har en uppfattning, medan hos tjejen på gatan tror jag inte den 
uppfattningen är lika stark.” (Gunilla, inköpare Åhlens 2012) 

 

Enligt återförsäljarna betyder mixen av varumärken och produkter väldigt mycket för att med 
ett så komplett sortiment som möjligt nå den önskade kundgruppen. Sortimentsplaneringen 
ser lite olika ut hos återförsäljarna beroende på olika faktorer som geografiskt läge, butiksyta, 
storlek på kundgrupp och modemässig inriktning. Hos de större återförsäljarna, där inköparen 
har intervjuats, är sortimentsplaneringen en organisk process som kräver en annan typ av 
löpande arbete och ständigt fokus. Där modegraden hos både produkter och kunder är högre 
krävs det att inköparen ständigt håller sig ajour med rådande mode och kommande trender. 
Inspiration till inköp och sortimentsplanering hämtas från modemagasin, resor, andra butiker 
och bloggar från hela världen och inköparen måste hela tiden fråga sig vilken funktion denna 
trend kommer spela och hur säker dess framtid är. Butikerna understryker samtidigt vikten av 
att som inköpare ha koll på vilka produkter från dess varumärkeskatalog som kommer att 
förekomma i annonser och kampanjer i tidningar, tv-reklam eller andra publicitetsdragande 
event och aktiviteter. Det är ofta just de plaggen som får kunden att uppmärksamma ett visst 
märke och fråga efter en viss produkt. För att ett nytt märke ska ta sig in i 
varumärkeskatalogen handlar det därför ofta om att antingen vara starka i att generera press 
och PR eller med speciellt attraktiva och unika produkter. 
 
Att hålla sig ajour med de senaste modenyheterna är även viktigt för att förstå de senaste 
trenderna och varför kunder frågar efter specifika plagg. Både butiker och inköpare har 
förstått att bloggar och tidningar har blivit otroligt viktiga kanaler för att driva försäljning och 
varumärkeskännedom hos rätt målgrupp. Nästan samtliga återförsäljare påpekade att de kunde 
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se en förändring beteendemässigt hos kunderna när en produkt exponerats i media. Dels 
upplevdes antalet kunder som frågade efter märket öka men även efterfrågan av den specifika 
produkten. Vissa återförsäljare underströk även skillnader av effekter beroende på medialt 
forum, vissa mer försäljningsgenererande och kortsiktiga och andra mer imagegenererande 
och långsiktiga. 
 

“Vi märker ju att om Elin Kling eller Sofi Fahrman har skrivit om det så kommer det vara slut 
dagen efter. Det är den snabba pressen liksom. Även editorials och plocksidor i tidningar gör 
också jättemycket för kunden är ganska medveten. (…) Nämns du på en sida i DN när de skriver 
om visningarna och de diskuterar mode ur ett annat perspektiv, kanske om modet ur ekonomiska 
synvinklar där det faktiskt är en jäkligt stark exportvara för Sverige med svenskt mode. Då är det 
ju de tunga värdena som omsättning och så medans den snabba pressen mer riktar sig till 
direktförsäljning.” (Ulrika, inköpare Awesome Rags 2012) 
 
“Det är superviktigt. Speciellt om man är ett litet mindre varumärke så är det jätteviktigt att man 
syns i press och på bloggar. Ja menar bloggar tittar ju alla tjejer på idag.” (Maria, Awesome Rags 
2012) 

 
”Särskilt bloggarna har ju tagit en jättestor del av modejournalistiken, om man kan kalla det 
modejournalistik vet jag kanske inte men… de har tagit över lite från den traditionella 
journalistiken, vilket man får vara lite försiktigt med tror jag som inköpare och som kund, men 
visst har de väldigt mycket makt och påverkan men däremot så tror jag att den är ganska 
kortsiktig. Men sen så tror jag att kundens helhetsupplevelse av produkten och varumärket 
påverkar mer. Den långsiktiga effekten kommer bara komma om kunden bli nöjd med sitt köp helt 
enkelt. Men absolut har bloggarna en väldigt stor del idag.” (Gunilla, inköpare Åhlens 2012) 

 
Enligt de intervjuade, Stockholmsbaserade återförsäljarna är det till fördel om ett märke är 
etablerat på de modeveckor som arrangeras årligen då detta ofta leder till ökad efterfrågan av 
märket då det samtidigt exponeras intensivt i media under denna period. Samma effekt erhålls 
av årliga branscherkännanden i form av olika prestigefyllda priser, främst Guldknappen. 
Återförsäljarna var överens om att sådan medial exponering leder till ökad 
varumärkeskännedom och delvis även ökad försäljning, men gick isär gällande om det 
påverkade på längre sikt. En utmärkelse som Guldknappen leder till att man når en betydligt 
större grupp potentiella kunder genom den medieaktör som delar ut priset varje år. En 
återförsäljare påpekade att en utmärkelse gör att kunderna lägger varumärket på minnet och 
ökar den generella varumärkeskännedomen hos målgruppen. Den andra menade att det 
varumärket fick stor publicitet och lovord under den aktuella säsongen men sedan kunde 
glömmas bort i skuggan av nästa stora varumärke.   
 
Återförsäljarnas syn på Stylein som varumärke var ganska enig oavsett geografisk 
tillhörighet; ord som kvinnligt, sexigt, elegant och stilrent var återkommande när de ombads 
att beskriva varumärket. De återförsäljare som haft Stylein i sitt sortiment under flera 
säsonger påpekade också att märket mognat, inte bara produktmässigt med längre kjolar och 
mer klädda blusar utan även att imagen runtomkring märket blivit mer vuxen och säkrare i sitt 
uttryck. Då varumärket nu jobbar mycket mer med materialet siden förväntar sig kunden ofta 
att det ska vara dyrare än vad det är och blir således positivt överraskade av prisbilden uppger 
flera återförsäljare medan andra framhäver precis det motsatta. Styleins största utmaning är 
enligt återförsäljarna att definiera sitt koncept tydligare och därmed positionera sig gentemot 
sina konkurrenter samt ta mer plats. De varumärken som konkurrerar om kunden har egna 
butiker och satsar på att kommunicera sitt budskap till kunderna i olika kanaler.  
 
Ur varumärkessynpunkt är det viktigt att kunderna likväl som återförsäljarna har en enhetlig 
uppfattning om vad varumärket Stylein vill förmedla. En iakttagelse som gjorts under 
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samtliga intervjuer är att man hänvisar till varumärket Stylein som ”hon”, och syftar på Elin. 
Ytterligare en, för återförsäljarna, gemensam association till märket har alltså identifierats – 
Elin Nyström som person.  

 

4.5 Intervjuer med branschexperter 

 
Utifrån de tre expertintervjuer som genomförts i syfte att öka förståelsen för 
branschkomplexiteten har en mer generellt förklarande empiri erhållits. Frågor som fokuserats 
har kretsat kring eventuella mönster i modeföretags tillväxtfaser, gemensamma 
framgångsfaktorer samt orsaker till misslyckanden. 
 
Samtliga experter har i mer eller mindre utsträckning tyckt sig kunna ha sett ett mönster i de 
olika faser ett modeföretag genomgår under expansion och utveckling. Lotta Ahlvar, Vd på 
Svenska Moderådet, talar om ”några magiska tal under resans gång” och syftar då på ett antal 
milstolpar i omsättning som ett modeföretag passerar i olika snabbt tempo. De hävdar att det 
inte är någon jätteutmaning att uppnå den första milstolpen som innebär 10 miljoner i 
omsättning. Runt den siffran ligger idag en mängd modemärken som spås vara på uppgång. 
Det som däremot kan vara problematiskt på denna nivå är att växa med lönsamhet. Både Lotta 
Ahlvar och Gunilla Grubb, ASFB, understryker den paradoxala situation som många mindre 
modeföretag idag kämpar med, de måste växa för att bli lönsamma men de har inte råd att 
växa då allt för stor del av deras kapital binds i lager och produktion. Från tillväxtfas ett till 
två, en omsättning på 20-30 miljoner, krävs det däremot en väldigt mycket större 
ansträngning och prestation. När man väl kommit upp över 40 miljonersgränsen blir det oftast 
något enklare igen då man etablerat sig mer på marknaden och således blivit mer intressant 
för riskkapitalister och investerare. Sedan finns det en grupp med svenska varumärken som, 
enligt Maj-La Pizelli, Fashion Management konsult på How AB, spelar i en helt egen liga 
med runt 300-500 miljoner i omsättning varje år. Där återfinns företag som Filippa K, Tiger, 
J. Lindeberg och Acne som i och med sina stabila positioner på hemmamarknaden även blivit 
uppmärksammade aktörer på den internationella marknaden. På sikt tror även Maj-La Pizelli 
att egna butiker och retail-koncept kan komma att bli väldigt viktigt för att ge uttryck för 
kärnvärderingar och visa varumärket i dess rätta forum och sammanhang. 
 
Just den underliggande paradox som återfinns i mindre modeföretags tillväxtchanser och som 
många företag motiverar sina årliga förluster med menar Maj-La Pizelli inte är något annat än 
en prioriteringsfråga; ”myten om att modeföretag inte kan växa utan att gå med förlust”. Maj-
La Pizelli hävdar att det absolut är möjligt att växa med lönsamhet och drar upp flera exempel 
med Filippa K som det främsta som gått med vinst sedan dag ett. På liknande sätt återkopplar 
Lotta Ahlvar till Gudrun Sjödén som vuxit utifrån sina ekonomiska förutsättningar och idag 
toppar listan på svensk modeexport, utan så mycket som en krona till hjälp av externt kapital. 
Maj-La Pizelli förklarar vidare att allt i slutändan handlar om företagsstrategi och hur bråttom 
man har med att växa. För att som litet modemärke växa på bästa sätt påpekar hon vidare att 
det är viktigt att man har ett långsiktigt tänk redan från början och en tydlig strategi för hur 
man ska ta sig dit. 
 

”Det handlar ju om att kunna bygga varumärke och försäljning strategiskt och steg för steg. Ett 
sunt mönster är ju när man vill bygga sina marknader och inte bara springer på alla kunder som 
knackar på dörren. Man bygger upp sina marknader steg för steg.” (Maj-La Pizelli, How AB 2012) 
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En viktig del i etableringen av ett varumärke är att hitta sin målgrupp och ha en tydlig strategi 
för hur man ska nå denna med sitt budskap. Enligt Gunilla Grubb är det av största vikt att hela 
tiden ha varumärket i fokus och att vara konsekvent i allt man gör.  
 

“det som märks är ju att det är otroligt viktigt att man håller fast vid sitt varumärke, vilket är allt i 
den här branschen. Varumärke, varumärke, varumärke. Och du måste hålla fast vid din linje och 
du måste profilera dig. Konsekvens.” (Gunilla Grubb, ASFB 2012) 

 
Maj-La Pizelli tog vidare upp Odd Molly som ett exempel på ett företag som med sitt 
varumärkesbyggande varit just konsekventa men ändå fick en helt ny inriktning när de 
exponerats i ”fel” forum. Varumärkets målgrupp var från början skateboardtjejer men blev 
plötsligt enormt haussade av medelålders kvinnor i Saltsjöbaden och Djursholm med en helt 
annan livsstil. Istället för att försöka reparera detta misstag såg företaget snabbt potentialen i 
den nya köpstarka kundgruppen och valde att omprofilera sig för att möta den nya kunden på 
bredare front. Andra företag som också fått sitt varumärke skadat genom exponering och 
kommersiellt genomslag i fel kundgrupper är WeSC och J. Lindeberg som under 2000-talets 
början plötsligt såg sina logoförsedda tröjor på varannan tonårskille, vilket inte alls var den 
tänkta målgruppen. Företagen fick i och för sig en kortsiktig ekonomisk skjuts men hamnade 
sedan i en rejäl skugga när trenden lade sig. För de företagen krävdes många års återbyggande 
och reparation av både varumärket och förtroende hos den tänkta målgruppen.  
 
För att nå rätt målgrupp gäller det att synas i rätt sammanhang och i rätt typ av media. Maj-La 
Pizelli påpekar att det inte behöver vara jättesvårt att bygga ett starkt varumärkeskoncept om 
man har talangen för det, men det är otroligt viktigt att man syns i rätt typ av media och 
uppmärksammas i rätt typ av bloggar för att faktiskt även få en stark image. De andra 
experterna höll med om att just bloggar har kommit att bli en exponeringskanal att räkna med, 
beroende på målgrupp och produkt. Vissa bloggar är mer tongivande än andra och exponering 
i de bloggar som har rätt inriktning kan vara direkt imagegenererande.  
 

”Det är klart att det finns de som är mer tongivande än andra men sen beror det ju på vad man har 
för målgrupp. Varje bloggare har ju sin stil, och så följer man den bloggaren som gillar det man 
själv gillar.” (Maj-La Pizelli, How AB 2012) 

 
Som de kanske viktigaste branschaktörerna nämndes PR byråerna som genom att presentera 
och lyfta fram varumärket i rätt sammanhang har stor påverkan på vart varumärket sedan 
exponeras och således vilken effekt det ger. Den ultimata PR-generatorn är de utmärkelser 
som årligen delas ut till olika modevarumärken i framkant på olika områden. Trots att ett 
sådant pris kan innebära ett stort försprång för varumärket när det kommer till 
tillväxtmöjligheter är samtliga experter överens om att framgångssagan inte startar per 
automatik i och med detta. Varumärket vinner egentligen ett tillfälle och dyrbar tid till att visa 
framfötterna på och det gäller att ta tillvara på detta. Som vinnande företag måste man då vara 
förberedd på att möta den efterfråga som kommer rent försäljningsmässigt men även PR-
mässigt. Maj-La Pizelli menar att utmärkelserna ifråga förbättrar ett varumärkes 
förutsättningar, sedan är det upp till företaget att ta vara på chansen, rida på 
uppmärksamhetsvågen och göra det mesta av det. 
 
Gunilla Grubb från ASFB, menar att ju mindre och smalare ett företag är i sitt koncept, desto 
svårare och längre är generellt tillväxtfasen. Hon framhäver vikten av att bygga ett stabilt 
varumärke och en stark image likväl som att hitta en kommersiellt gångbar produktmix.  
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”Man måste på vägen ha tur så man hittar den varan som blir hitten så att säga. Den som hjälper en 
att nå ut. Men självklart, absolut att det är en kombination av affärsverksamhet och konstnärskap.” 
(Gunilla Grubb, ASFB 2012) 

 
Detta var även något som Maj-La Pizelli höll med om och poängterade vidare att det är 
väldigt få av de svenska modemärken som idag är starka på marknaden som är enbart 
designerdrivna. Nästan uteslutande är de modeföretag som slagit igenom startade av 
människor som är varumärkesdrivna, affärsdrivna, säljdrivna eller produktdrivna snarare än 
designers påpekar Pizelli. En annan gemensam nämnare för de företag som lyckas är att de 
har en bra sortimentsmix bestående av delvis sitt ”smör och bröd”, mer kommersiella 
produkter, men även mer varumärkesbyggande produkter som visualiserar konceptet. Lotta 
Ahlvar, vd på Svenska Moderådet tar Acne som exempel: 
 

”Acnes framgångsrecept är ju just att de har de här dyra samarbetena med Lanvin och kreddiga 
”must-have” plaggen samtidigt som de har en bred bas med jeansen som är deras smör och bröd.” 
(Lotta Ahlvar, Moderådet 2012) 

 
De företag som i grunden är rent designdriva, i motsats till Acne som startades av en 
reklambyrå där marknaden och kunden var i fokus, har oftast problem med att nå ut till 
kunden då målgruppen och koncepten riskerar att bli för smala. Ett exempel på detta är 
Nakkna som bildades av tre designers med en tydlig idé om designkoncept och produkt. De 
fick mycket medialt utrymme och PR men saknade i sin organisation det Lotta Ahlvar kallar 
en säljfunktion, någon som på rätt sätt utnyttjade uppmärksamheten till att faktiskt få ut 
produkterna till kunden. Denna situation, då ett modeföretag allt mer uteslutande arbetar med 
enbart design och det kreativa uttrycket och inte lägger någon större kraft på de faktiska 
affärerna och mer ekonomiskt relaterade ärendena, är inte speciellt ovanlig inom 
modebranschen menar experterna. Många av de kreativa och designorienterade aktörerna bär 
på uppfattningen om att det kommersiella är något fult som amatörerna kan ha för sig själva 
medan deras egen verksamhet i själva verket ses mer som en modekulturell konstform där 
designern är att likna med en konstnär. Pizelli sätter ord på just detta och menar att denna 
inställning kan komma att skapa stora problem för företaget på sikt och vissa gånger till och 
med spela en avgörande roll i fråga om framgång och tillväxt. 
 

”man vill inte befläcka sig med det kommersiella, det vill man inte ha med att göra, det vill jag 
inte beblanda mig med för jag är en konstnär.” (Maj-La Pizelli, How AB 2012) 

 

På denna punkt är de tre experterna överens och poängterar att det ofta blir problematiskt då 
enbart den ”konstnärliga” och designdrivna sidan används. Resonemang fördes återigen kring 
modemärket Nakknas fall där precis denna problematik diskuterades som en av flera stora 
anledningar till att märket gick i botten. 
 

”Nakkna är väl ett jättebra exempel, det blir sådant, om man kan kalla det det, navelskåderi. Det är 
nästan som att man inte vill jobba med affären, man vill inte vara kommersiell.” (Maj-La Pizelli, 
How AB 2012) 

 

Vidare understryks återigen vikten av just balansen mellan ett kommersiellt tänk och 
konstnärligt, design tänk i verksamheten. Denna balans och synsätt menar Lotta Ahlvar styrs 
helt och hållet av personen eller personerna som driver företaget. Hon får även stöd från de 
andra experterna i sitt resonemang om att väldigt få företag faktiskt lyckas hitta den där 
hårfina men ultimata balansen som gör företaget så framgångsrikt. 
 

“Sen är det klart att det är jättebra för ett varumärke om man kan bygga som Acne har gjort, dvs 
att du är super kreddig och bra på att sälja också, det är ju helt fantastiskt. Men det är ju ganska få 
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företag som har nått den nivån.” (Lotta Ahlvar, Moderådet 2012) 
 

Experterna var överens i de flesta frågor men hade lite olika resonemang kring bakgrunder 
och orsaker till framgång och misslyckande. För att sammanfatta det kort tycker samtliga 
intervjuade experter sig se ett mönster i både expansionskurvor, ledarprofiler och strategier i 
allt från PR och marknadsföring till sortiments och tillväxtmodeller hos de idag 
framgångsrika företagen men även hos de som misslyckats. I slutändan står det även klart att 
det är många pusselbitar som ska stämma överens för att ett mindre företag ska nå framgång, 
allt handlar om balans.  
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5 Analys 
 
I kapitlet som följer diskuteras och analyseras den insamlade empirin för att möjliggöra 
återkoppling mellan empiri och teoretiska referensram. Med utgångspunkt i studiens 
huvudfråga och syfte förs i analysen diskussioner samt formar slutsatser.  
 

5.1 Betydelsefulla branschrelationer 

 
De branschrelationer som identifierats som betydelsefulla i empirin utgörs i Styleins fall av 
aktörer och profiler som genom att framhäva och referera till märket både bidrar med 
publicitet och word-of-mouth som kan komma att agera underlag för likväl imageskapande 
som försäljning. Två grupperingar av branschaktörer har urskiljts utifrån deras 
beroendeställning till fallföretaget; rent externa aktörer som media och konkurrenter eller 
subjektivt externa som PR-byrå, återförsäljare och övriga samarbeten på konsultbasis. Många 
gånger verkar det vara de subjektivt externa aktörerna som ligger bakom en stor del av 
märkets aktivitet och utveckling vilket därmed skulle kunna sägas ha en mer osynlig och 
indirekt betydelse för företaget. Detta har bland annat visat sig genom hur Stylein i både 
försäljning och image är beroende av återförsäljarnas förmåga att sälja, sortimentsplanera och 
visuellt presentera märket samt dess produkter.  Detta kan ses som extra viktigt då Stylein inte 
har några egna butiker att resprestera märket i. Hur återförsäljaren sedan väljer att framställa 
Stylein som varumärke verkar efter vad som framkommit i intervjuerna bero på dess attityder 
och tilltro till märket samt specifika förutsättningar i butiksprofil och sammanhang. I motsats 
till denna indirekta påverkan kan en mer direkt påverkan diskuteras komma från de rent 
externa aktörerna där mediesfären står som huvudaktörer. Beroende på medialt inflytande; 
kommersiell eller professionell, är denna påverkan mer eller mindre synlig. En rad aktörer har 
visat sig generera direkt försäljning och trafik till både Styleins webbshop samt återförsäljare 
genom att referera och framhäva märket eller specifika produkter. Majoriteten av dessa 
aktörer hör till den kommersiellt, masskommunicerande gruppen inflytelserika aktörer eller 
som Ulrika på Awesome Rags valde att kalla den; ”den snabba pressen”. Den professionella 
mediegruppens inflytande är dock inte lika uppenbart och mätbart då det är svårare att direkt 
koppla och spåra effekterna. Däremot kan diskussion föras kring Ulrikas fortsatta resonemang 
om en mer tung, imagegenererande effekt tillsammans med experternas utlåtanden om att 
vissa aktörer är för varumärke och image mer tongivande än andra.  
 
Vidare utveckling av detta resonemang sker genom Richard Jones (2005) modell, The 

stakeholder brand value model. Teorin tar upp hur varumärkesrelationer med icke-
konsumenter påverkar det faktiska värdet i varumärket, empiri analyseras för att identifiera 
just dessa relationer och den strategiska vikten av dem för fallföretaget. Utifrån de ovan 
specificerade betydelsefulla branschrelationerna rangordnas de ytterligare genom denna teori. 
Jones talar om att dela in relationerna i primär relevans och sekundär relevans. De 
huvudsakliga relationerna med primär betydelse för varumärket har visat sig vara de med 
direkt synbart inflytande på den faktiska försäljningen, vilket främst är återförsäljarna, PR-
byrån och de masskommunicerande, kommersiellt inflytelserika medieaktörerna. Just denna 
typ av effekt är signifikant med samtliga kriterier som Jones använder för att definiera och 
fastställa värdet i relationen. De sekundära relationerna i Styleins nätverk utgörs av de 
professionellt inflytelserika medieaktörerna som mer kunnat knytas till ett varumärkes- och 
entreprenörsfokus och inte på ett lika tydligt sätt påvisat synbar effekt. Denna grupp har visat 
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sig vara svagare i sitt engagemang och många gånger haft en något kritisk inställning till 
märket och således inte rankats lika högt enligt Jones tidigare nämnda kriterier i fråga om 
relationsvärde. Jones understryker även vikten av att vara medveten om utbytets funktion i 
relationen utifrån båda parters synvinkel. De identifierade utbyten som framkommit i fallet 
Stylein har antingen varit konsumtionsvinklade, funktionellt utbyte eller 
varumärkes/imagevinklade, det vill säga symboliskt utbyte.   
 
Beroende på identifierad relation tillsammans med total kommunikation är olika resultat och 
prestationer planerade att erhållas utifrån utbytet. Då kommunikationen i detta sammanhang 
enbart varit PR via tredje parter i form av medieaktörer har Stylein haft väldigt liten kontroll 
över det faktiska resultatet. De prestationer och resultat som kan uttydas från de ovan 
presenterade relationerna är främst de som går i linje med två av Jones sex alternativ; 
lönsamhet och rykte. Enligt the stakeholder-brand value model bidrar slutligen varje relation i 
nätverket till någon form av värdeförändring i varumärket. Generellt sätt har Styleins direkta 
branschrelationer varit främst produktfrämjande snarare än imagebyggande vilket vi tolkat 
som att värdet har adderats på produkt hellre än varumärke och image. Därför frångås delvis 
Jones modell med motivering att det verkar finnas fler olika värdetransaktioner än bara 
”brand value” som utgång i den aktuella modellen.  
 

5.2 Effekten av extern branschpåverkan 

I detta stycke analyseras de synbara effekter som genom tolkad empiri kunnat 
sammankopplas med externa branschaktörerna. 
 

5.2.1 Hur externa aktörer styr faktisk försäljning 

 
För att beskriva den faktiska effekten av branschens attityder på varumärket används bland 
annat Kellers och Lehmanns (2006) resonemang och modell; A system model of brand 

antecedents and consequences. Modellen bygger på att kunden och dess åsikter om märket 
står i centrum och påverkas av det varumärkesinnehavande företaget, konkurrenterna, 
branschsammanhanget, externa samarbetspartners som bland annat återförsäljare. Kundens 
åsikter och tankar spelar sedan en avgörande roll för hur kunden kommer att bete sig i en 
köpsituation och således även för vilken ekonomisk prestation företaget kan räkna hem.  
 
Keller och Lehmann framhäver kunders åsikter och tankar som baserade på ”five As” och 
består av awareness (kännedom), associations (associationer), attitude (attityd), attachment 
(tillhörighet) och activity (aktivitet). I fallet om Stylein som varumärke har en generellt låg 
varumärkeskännedom påvisats med undantag för Stockholmsområdet där företaget idag har 
sin bas och syns mest. Beroende på vilka andra varumärken som figurerat i jämförelser har 
den uppfattade kännedomen kring varumärket varierat något men har i stort uppgetts som 
relativt svag. Detta säger inte enbart något Styleins varumärkeskännedom utan även om dess 
konkurrenters varumärkeskännedom som påvisats starkare. Något som framkommit från flera 
håll är att Stylein har ett ganska smalt koncept och målgrupp vilket menas försvåra just 
varumärkesetableringen i den generella konsumentens medvetande. Samtidigt hävdar ett 
flertal samarbetspartners att varumärkeskännedomen tycks ha ökat över tid och är idag högre 
än vad den var för bara ett par år sedan.  
 
Återkommande associationer till märket har utöver Elin Nyström som entreprenör och egen 
person också varit sidenklänningar, kvinnlighet, sexighet, festplagg, stilren design, jersey, 
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enkelhet och bra basplagg. En del av de associationer och attityder som framkommit är 
tvetydiga och motsägelsefulla och har till viss del varit väldigt splittrade. Just denna oeniga 
bild av varumärket tros delvis bero på det faktum att Stylein är smala i sitt koncept men även 
på varje återförsäljares förutsättningar och jämförelseenheter i kombination med brister i 
Styleins externa kommunikation av varumärket.  
 
Attityder gentemot märket har skilt sig avsevärt åt beroende på vilken relation varje aktör haft 
till märket och vilken kunskap och engagemang den haft i branschen. Attityder som kunnat 
fastställas i sammanhanget är att märket ses som prisvärt i relation till vilken kvalitet som 
levereras. Det har även framgått att Stylein inte anses speciellt trendigt eller nytänkande och 
flera andra märken som är vanligt förekommande i sammanhanget anses betydligt mer 
exklusiva. Överlag har de attityder som fångats varit mindre favoriserande mot Stylein 
jämfört med konkurrerande varumärken vilket har visat sig bero på den personliga relation 
varje enskild aktör haft till märket. Från kunder och återförsäljare likväl som från 
medieaktörer har både positiva och negativa attityder gentemot märkets kontinuitet i 
sortiment och design från säsong till säsong fastställts. Mer positiva attityder och uttalanden 
har dock visat sig bara det senaste året och kan länkas samman med en förändring och 
mognad i det övergripande uttrycket.  
 
Den tillhörighet och samhörighet som Styleins kunder påståtts inneha har främst gett sitt 
uttryck i produktlojalitet snarare än varumärkeslojalitet. Kunderna återkommer på grund av en 
specifik produkt som den varit nöjd med och får därigenom en speciell, produktbaserad, 
relation till märket utifrån dess tidigare erfarenheter på produktnivå. Detta kan jämföras med 
andra av de återkommande konkurrenterna där varumärket i sig har framhävts som en stark 
försäljningsdrivande faktor.  
 
Den kundaktivitet som tolkats utifrån empirin har främst visat sig vara i samband med att 
märket eller produkten uppmärksammats i media varefter kunder specifikt efterfrågat just det 
som exponerats. Även antal likes och engagemang på Facebook antyder en viss grad av 
kundaktivitet i märket. Genom att enbart titta på antal Facebookfans kan Stylein ses som ett 
märke med en relativt hög siffra då de jämförande märkena i likande åldrar och storlek ligger 
en bit under eller i jämn nivå med Stylein. Som diskuterats med återförsäljare har Stylein en 
”blandad” målgrupp bestående av dels fans och faktiska kunder. Hur stor del av de 
Facebooksfans som faktisk är kunder går inte att fastställa ur denna undersökning.  
 
Lehmanns och Kellers modell har visat sig väl applicerbar på såväl fallföretag som empiri. 
Gemensamt kan sägas att de fem delar som kundens åsikter menas bestå av och som 
beskrivits ovan främst påverkats av konkurrenters positioner, medias inställning och 
återförsäljares och samarbetspartners inriktningar. Företagets påverkan i sig har skymtats i 
vissa avseenden men mer på ett indirekt sätt. Denna iakttagelse kan dock ses som naturlig då 
undersökningen haft ett externt fokus snarare än internt. Kundernas åsikter har sedan 
avspeglats i handlingar i den utsträckningen att kunderna faktiskt inte tycks handla från 
Stylein för varumärkets skull utan istället för produktens. En viss förändring över tid kan 
urskiljas hos kunden vad gäller det totala intrycket av Stylein vilket även den faktiska 
omsättningen antyder. Resonemang kan föras kring huruvida dessa två är beroende av 
varandra eller på något sätt kan sammankopplas, dock finns i nuläget inget faktiskt belägg för 
detta.  
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5.2.2 Hur image och varumärke formas av externa branschaktörer 

 
Med utgångspunkt i tidigare analyserade och presenterade attityder kan Styleins image till 
viss del förklaras med hjälp av ”Final brand equity model” (Faircloth, Capella & Alfrod 
2001). Denna modell säger att attityderna har en direkt påverkan på imagen vilken i sin tur 
direkt påverkar varumärkets slutgiltiga värde. Således spelar attityderna enbart en indirekt 
påverkande roll på varumärkesvärdet. I Styleins fall där associationerna och attityderna 
framstått som splittrade har detta även avspeglats i varumärkets image som otydlig och 
svårdefinierad. Genomgående har flera intervjuade aktörer framhållit Stylein som unik i sitt 
uttryck och sin design men samtidigt väldigt splittrad i frågor som rör varumärke, målgrupp, 
kärnvärderingar och andra starkt identitetsförknippade faktorer. Detta har bland annat 
framkommit genom att andra märken ständigt har fått fungera referensmärken då Styleins 
image ska beskrivas. Den tillfrågade har alltså saknat tillräckligt starka associationer och 
referenser för att kunna beskriva Stylein i ett eget sammanhang utan har varit tvungen att luta 
sig mot jämförelser. En annan återkommande tendens som tolkats är att de varumärken som 
identifierats i samma sammanhang spelat en paradox roll för fallföretaget. Då dessa starka 
varumärken ofta förekommer i samma butiker som Stylein både framhäver de och skuggar 
märket. Precis som attityderna till varumärket varierat beroende på utbud och specifik 
butiksprofil har detta influerat imagen till att bli ett mer lokalt fenomen som i mer eller 
mindre utsträckning stämmer överens med fallföretagets uppfattning. Det råder en oenighet i 
synen på image hos de som i sitt sortiment tar i Stylein för dess festplagg och de som tar in 
jersey-basen. Således blir den kontrast som framkommit att Styelin i en stad kännetecknas 
som ett partymärke för tonåringar eller ett festmärke för bröllop och student, medan det i en 
annan stad får en image präglad av kvalitativa basplagg riktat till en medelålderskvinnas 
plånbok eller som ett snobbigt alternativ till Gina Tricot. Faircloth, Capella och Alford 
understryker att imagen är en kombination av immateriella och materiella erfarenheter som 
publiken har till märket. I och med att det föreligger en knapphet i de immateriella referenser 
som Stylein förmedlar tenderar även imagen att formas med produkten som utgångspunkt. 
Dessa påtagliga skillnader i attityder likväl som i image leder enligt denna modell till ett 
mindre starkt och enhetligt varumärke. .  
 
Det har även framkommit att de återförsäljare som haft varumärket under en längre period 
och som sett kunden likväl som produkten och Stylein som koncept ändras över tid har en mer 
nyanserad bild av Stylein. Deras attityder till varumärke har då sin grund i Styleins dåvarande 
förutsättningar och det som ligger till grund för varumärket rent fysiskt, det vill säga 
grundaren Elin Nyström med hennes personlighet inkluderad och märkets tidigare mer 
ungdomliga uttryck. Det poängteras att varumärket, liksom grundaren har mognat, och med 
det även produkterna och målgruppen. Detta kan ställas i kontrast till de återförsäljare som 
inte varit i kontakt med varumärket under lika lång tid och därför har en annan, mer oklar syn 
på Stylein som varumärke och image, delvis baserat på andra externa aktörers förhållningsätt 
och attityder.  
 
Styleins tillvägagångssätt och strategi vad gäller kommunikation stämmer väl överens med de 
som är signifikanta för just SME:s. PR och word-of-mouth har identifierats som de absolut 
mest frekvent förekommande kommunikationskanalerna i Styleins fall, vilket rent 
kostnadsmässigt skulle kunna argumenteras vara till fördel. Word-of-mouth som strategi 
lämnar enligt Kellers (2007) resonemang dock helt över kontrollen av kommunikationen och 
imageskapande till publiken och låter produkterna och varumärket tala för sig själva. Media 
har förknippats som en av de främsta drivkrafterna till word-of-mouth. För att som företag ha 
möjlighet att till viss del bevara kontroll över ryktesspridningen menar Keller att olika input-
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verktyg kan användas som styrkomplement. Diskuteras kan i Styleins fall huruvida både PR-
byrån och återförsäljarna i rollen av subjektivt externa branschaktörer kan komma att agera 
input-verktyg för att skapa word-of-mouth. Detta kan jämföras med konkurrerande 
varumärken med starkare resurser som via annonsering och representation genom egna 
butiker kan nå publiken på en mer direkt nivå. De enda input-verktyg som Stylein själva, på 
ett rent internt plan, kontrollerar har identifierats som företagets hemsida, blogg och 
Facebooksida där de försöker stimulera word-of-mouth via direktkommunikation med 
målgruppen. 
 

5.3 Tillväxtmönstret ur ett externt perspektiv  

 
Med Krakes (2005) brand development model for SME som underlag analyseras det 
tillväxtmönster som framkommit både genom experternas erfarenheter samt 
dokumentgenomgången. Mönstret som tolkats tar uttryck i främst ekonomiska och 
organisatoriska aspekter och beskriver karaktäristiska drag för ett företag som befinner sig 
runt en viss årsomsättning. Krakes modell består av fyra nivåer i etablering och utveckling av 
varumärket och dess kännedom som direkt resultat av grad internt investerat engagemang. 
Ingen återkoppling från det identifierade omsättningsmönstret till Krakes modell har kunnat 
göras då varumärkeskännedomen inte i någon större utsträckning har kunnat länkas till 
omsättning eller generell tillväxtfas rent ekonomiskt. Vi skulle dock vilja modifiera Krakes 
modell till ett externt engagemang snarare än ett internt för att möjliggöra en för studien mer 
relevant analys. Med en y-axel som istället kallas ”grad av externt branschengagemang” 
skulle modellen kunna appliceras på empirin och fallföretaget. Vad som framkommit från 
flera håll och som poängterats är den utveckling som synts i märket över tid där bland annat 
varumärkeskännedomen nämnts specifikt. Enligt våra observationer skulle Stylein i Krakes 
modifierade modell befinna sig i en övergång mellan kvadranterna nystartat märke och 
framväxande märke som kännetecknas av att ha fått väldigt lite uppmärksamhet av externa 
branschaktörer till att successivt öka denna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Modifierad modell utifrån Krakes (2005) Brand Development model for the SME 
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Redan sedan dag ett har Stylein och Elin Nyström haft produkt och design som utgångspunkt 
i konceptutformningen. Kreativitet har varit ledordet och i sig fungerat både drivkraft och 
strategi genom företagets tillväxt. Just denna typ av tillvägagångssätt, där produkten fått agera 
ledstjärna, har även tolkats i den produktbaserade inställning som varit genomgående för både 
återförsäljare, kunder och delvis media. Återkoppling och viss förklaring av detta fenomen 
kan ske genom experters uttalanden tillsammans med Keller och Lehmanns (2006) A system 

model of brand antecendents and consequences. Enligt de intervjuade branschexperterna har 
ledningen en av de viktigaste rollerna i fråga om företagets möjlighet att växa och utvecklas 
då det är de som fastställer affärskoncept och strategier och därigenom sätter direkta 
förutsättningar och kriterier för varumärkets tillväxtmöjligheter. Vidare poängterar de att 
bakom de idag mest framgångsrika modemärkena står nästan uteslutande personer vars 
främsta egenskaper snarare är affärsdriv och säljtänk än designfokus. Just detta resonemang 
bekräftas i modellen där just strategier och fokus från ledningen menas spela en centralt 
grundläggande roll i hur varumärket vidare utvecklas och tas emot på marknaden. Experterna 
antyder att ett långsiktigt tänk från start tillsammans med en tydlig strategi för processen 
underlättar tillväxt under sunda förhållanden där förluster kan undvikas i så stor utsträckning 
som möjligt. Ju mindre och smalare konceptet är, desto svårare och längre blir generellt 
tillväxtfasen hävdas det. De företag som blivit framgångsrika har enligt experterna lyckats 
hitta en balanserad strategi som ger utrymme för både konstnärskap och affärsmannaskap. 
Som diskuterats ovan tyder det på att Stylein vuxit utifrån sina produkter snarare än 
helhetskoncept och saknat tydliga strategier för affärsmässig tillväxt. När märket dessutom är 
förhållandevis smalt och nischat i både uttryck, målgrupp och sortiment kan en viss 
begränsning i förutsättningar för tillväxt diskuteras utifrån experters resonemang.  
 
Styleins exponering rent medialt har över den studerade tidsperioden utvecklats positivt både i 
frekvens och i innehåll. Trots att media likväl som återförsäljare och kund sett på märket 
främst ur produkt- och shoppingperspektiv har de mediala aktörerna samtidigt påvisat en 
medvetenhet och förståelse till idéerna bakom konceptet och hur de länkats samman med just 
produkterna. Just denna iakttagelse har vi tolkat som bevis på att djup branschkunskap verkar 
resultera i en annan syn på märket, produkterna och konceptet. Konsumenten och slutkunden 
ser istället enbart den specifika produkten utan några andra referenser eller värden att förhålla 
sig till eller associera med. Då kunden helt eller delvis saknar immateriella värden hos Stylein 
har det, som tidigare nämnts, verkat som att den helt enkelt använder sig av andra, 
närliggande, varumärkens attribut för att förstå sig på märket. Styleins identifierade 
sammanhang utgörs av en rad mer eller mindre starka, konkurrerande varumärken som i flera 
fall agerar referensmärken för Styleins image. Dessa är väldigt tydliga i sin identitet och profil 
och har till skillnad från Stylein således en mer uppenbar plats och position på marknaden.  
 
Där Keller och Lehmann i modellen berör vikten av kundens åsikter har experterna 
understrukit vissa faktorer som viktigare än andra. PR och exponering i media är idag en 
förutsättning för att nå målgruppen och skapa kännedom, associationer, attityder, tillhörighet 
och aktivitet kring varumärket. Förutom dessa branschspecifika aktörers påverkan på kundens 
slutliga intryck av varumärket refererar Keller och Lehman i sin modell även till konkurrenter 
och övriga samarbetspartners. Experterna framhåller vikten av att synas i rätt forum och rätt 
sammanhang vilket indirekt kan sammankopplas med detta resonemang. Beroende på vilken 
image och balans i produktmix varumärket har menar experterna att olika effekter i 
konsumentbeteenden erhålls. En image som präglas av produktfokus med kommersiella, 
affärsmässiga syften tenderar att ge snabbt, synbart ekonomisk resultat genom direkt 
försäljning. Om imagen istället präglas av en konstnärlig strategi där status förknippas med 
livsstil, koncept och identitet snarare än produkt menas ett direkt resultat istället ses i 
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varumärkets styrka och position. De företag som lyckas etablera en image som både är 
kommersiellt och konceptuellt gångbar blir enligt experterna de mest framgångsrika 
långsiktigt vilket även styrks i dokumentanalys och övriga intervjuer. Således bekräftas teorin 
med enda anmärkning att det slutliga resultatet beroende på image och konsumentbeteenden 
blir mer eller mindre långvarig.  
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6 Slutsats 
 
Denna studie har avsett att kartlägga marknadslogiken i mindre, växande modeföretag i det 
svenska övre medelprissegmentet och har syftat till att utifrån fallföretaget Stylein beskriva 
hur externa branschaktörer påverkar ett mindre modeföretags tillväxt ur ett 
varumärkesperspektiv. Ambitionen har varit att utforska på vilket sätt Stylein som mindre 
modemärke och fallföretag påverkas av dess externa branschaktörer.  
 
Vi vill påstå att Stylein i huvudsak påverkas av en grupp subjektivt externa branschaktörer 
bestående av främst PR-byrå och återförsäljare och en rent extern grupp branschaktörer som i 
huvudsak utgörs av medieaktörer med två olika typer av inflytande. De kommersiellt 
inflytelserika medieaktörerna har en direkt synbar påverkan på försäljningen men en mer 
kortsiktig påverkan på varumärket medan de professionellt inflytelserika medieaktörerna ökar 
varumärkeskännedom och image genom PR och word-of-mouth men inte direkt kan kopplas 
till försäljning. Vår studie antyder att Stylein är beroende av samtliga externa branschaktörer, 
till olika grad.  
 
Utifrån våra observationer vill vi hävda att Stylein i nuläget är ett produktfokuserat märke 
som mer känns igen i produktens specifika uttryck snarare än i varumärkets identitet som 
sådan. Imagen har visat sig variera lokalt samt utifrån branschmässig insikt. Ju större stad 
profilen/aktören ifråga är ifrån och ju större kunskap den har om modebranschen desto mer 
immateriella associationer till märket verkar finnas. Dessutom har Stylein som varumärke 
påvisats svagt i relation till de konkurrerande varumärken i samma segment och sammanhang, 
vilket vi återigen vill koppla till det kommersiella produktfokus som både media och 
säljfunktion framhåller. Just bristen i varumärkeskännedom hos konsumenten i allmänhet 
menar vi beror på det smala konceptet i kombination med en tvetydig image och ett ickefokus 
på själva varumärket. Detta obalanserade förhållande mellan produkt- och 
varumärkeskoncentration hos Stylein tror vi till stor del hänger ihop med en snedfördelning 
av engagemang hos de olika medialt inflytelserika externa branschaktörerna. Bara den senaste 
säsongen har vi dock sett en förändring i medias framställning av varumärket vilket skulle 
kunna antyda en potentiell vändning.  
 
Hur påverkas ett mindre modemärke av de externa profiler och aktörer som har makt 
och status i modebranschen? 
 
Denna studie har visat på tre huvudsakliga effekter av externa branschaktörers maktpåverkan 
på fallföretaget Stylein. 1. Direkt försäljning, 2. Ökad varumärkeskännedom och 3. 
Imageskapande.  
 
Utifrån denna studie vill vi dra slutsatsen att positiva attityder och engagemang från 
kommersiellt externa aktörer påverkar konsument och säljfunktion fortare och mer synbart 
genom direkt ökad försäljning vilket kan leda till större ordervolymer på specifika produkter 
eller produktgrupper. Positiva attityder från professionellt externa aktörer påverkar 
säljfunktionen långsammare genom att forma image och förmedla trygghet i varumärket. 
Detta kan i sin tur leda till bredare inköp och större varumärkesexponering hos återförsäljarna. 
Med andra ord påverkas varumärkets tillväxt och utveckling i allra högsta grad av dess 
omgivning. Vilken effekt påverkan ger beror på vilken image varumärket lyckas etablera i de 
olika inflytelserika externa branschgrupperna.     
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7 Avslutning 
 
I detta sista kapitel hålls en utvärderande och reflekterande diskussion som ämnar belysa 
uppsatsprocessen utifrån författarnas perspektiv. Med avstamp i uppsatsens resultat och 
bidrag förs även ett resonemang om vidare forskning inom ämnet. 
 

7.1 Avslutande reflektioner 

 
Att studera ett mindre modemärkes varumärkesprocess ur ett externt perspektiv har varit både 
utmanande och givande då det är ett ämne som vi själva kunnat knyta an till ur både 
yrkesaspekt likväl som personligt intresse. Ämnet i sig har visat sig komplext då det är ett 
relativt brett fenomen vi undersökt som krävt många källor och synvinklar för att väl 
grundade slutsatser skulle kunna dras. När vi sökte teorier och tidigare forskning var det vissa 
forskare som snuddade vid fenomenet men ingen direkt koncentrerad forskning på just vårt 
ämne hittades. Fenomenet är relativt outforskat med många intressanta aspekter, infallsvinklar 
och möjliga tillvägagångssätt. Vår utmaning har därför legat i att begränsa, komprimera och 
hitta fokus i ämnet, samtidigt som resultatet ska bidra praktiskt till fallföretaget ska det också 
bidra teoretiskt till forskningen.  
 
Ämnets aktualitet har bekräftats genom att det uppmärksammats av branschen då flera av de 
kontaktade organisationerna, aktörerna och profilerna uttryckt ett intresse och en uppmuntran 
till forskning på området då detta uppenbarligen saknats. Ett antal personer erbjöd sig att 
hjälpa till och ett flertal har även bett om att få ta del av det färdiga resultatet av studien. Detta 
utomstående intresse för studien har haft en positiv verkan och drivit på ambitionen om en 
hög kvalitet under alla moment i processen. 
 
Bredden och komplexiteten i fenomenet har bidragit till att studien blivit något svåravgränsad 
vilket resulterat i en omfattande samling empiri. Många avväganden, avgränsningar och val 
av metoder har varit tvungna att göras längs vägen men i slutändan kan vi konstatera att 
studiens forskningsfråga kunnat besvaras just tack vare den omfattande undersökningen.  
 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 
I denna studie har vi valt att enbart fokusera på de externa aktörernas påverkan på varumärket 
vilket naturligt öppnar för vidare forskning på kombination; extern- och intern påverkan. En 
intressant frågeställning som framkom i empirin var hur just balansen mellan den externa och 
den interna aktiviteten påverkar ett varumärkes tillväxt till skillnad från rent interna eller 
externa. Vidare forskning på detta ämne skulle kunna fokuseras till vilka för tillväxt, 
gemensamma framgångsfaktorer som finns internt i företaget gentemot externt.  
 
Om vi hade haft mer tid och resurser hade vi gjort en multipel fallstudie för att jämföra fler 
varumärken inom olika tillväxtfaser och fördjupa oss ytterligare i eventuella mönster samt den 
externa branschpåverkans olika roller genom olika faser. Då många företag idag verkar på en 
internationell marknad skulle det även i vidare forskning vara intressant att utöka 
undersökningsområdet till ett internationellt perspektiv eller titta på eventuella skillnader.
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Bilagor 

Intervjuguide återförsäljare 

 
Del 1: Representation slutkund 
 
- Hur skulle ni beskriva den typiska Stylein-kunden? I fråga om: 

Trendkänslighet? 
Varumärkesprioritet/lojalitet? 
Värderingar? 
Inspirationskälla? 
Livssituation/livsstil? 
Modeintresse/ kunskap och engagemang i branschen? 

 
- Upplever ni att kunden är den samma som tidigare? 
 
- Varför tror ni kunden väljer/inte väljer Stylein? 
  Vilka faktorer driver försäljning? Pris, design, kvalitet, varumärke/image? 
    Hur återkommande och “lojala” är kunderna?  

Skiljer sig uppfattningar och attityder åt?  
Vilka märken köper kunden specifikt för varumärkets status skull? 

 
- Vilka andra märken attraheras Stylein-kunden av? Ex. i ert sortiment. 
 
- Hur uppfattar kunden prisnivån? 
 
Del 2: Återförsäljarens perspektiv 
 
- Vad tänker du på när du tänker på Stylein? Associationer? 

Vad har gjort att du associerar till just det?  
Beskriv Stylein med tre ord.  
Beskriv din personliga relation till Stylein?  

 
- Hur länge har ni haft Stylein och hur ser ni att märket utvecklats under den tiden? 
     Hur har varumärkeskännedomen förändrats? 

Vilka styrkor resp. svagheter ser ni i Stylein idag? 
 
- Varför köper ni in Stylein? 

Vad har Stylein som är unikt?  
Vilken roll har Stylein i ert sortiment? 
Vilka kunder ämnar ni nå genom Stylein?  
Vilken typ av produkter köper ni in/säljer bäst av?  

 
- Vilka andra märken skulle ni jämföra Stylein med?  

Vilka varumärken ser ni som Styleins främsta konkurrenter? 
Vilka varumärken har ni i ert sortiment?  
Vilka varumärken i ert sortiment är starkast? 
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- Vart hämtar ni inspiration till era inköp och er sortimentsplanering? 

Hur går processen till när man tar in ett nytt märke i sortimentet – testar – 
bestämmer sig för att behålla?  
Har ni några kriterier för vad ett varumärke bör ha för att kvala in i ert 
sortiment?  

 
- I vilken utsträckning känner ni av att försäljningen påverkas av media, press, bloggare osv? 

Hur påverkas varumärke och image av media, press, bloggar osv?  
Hur tror ni kunderna påverkas av dessa?  
Hur viktiga är priser och utmärkelser som ex. Guldknappen, Elle & Habits årliga 
priser? 

 

Intervjuguide experter 

- Kan du ge något konkret exempel på ett litet företag som genom varumärke och image idag 
är stora? Beskriv gärna processen och vad de gjorde bra och dåligt längs vägen. 
 
- Nakkna är ett företag som var väldigt “hypade” i branschen men som det rent kommersiellt 
inte gick så bra för… Varför tror du att det gick som det gick? 
 
- Reflektera kring anledningar till att ett modemärke lyckas och de skillnader som kan finnas 
mellan de som lyckas i Sverige och de som dessutom slår internationellt. 
 
- Har ni reflekterat över något speciellt mönster i modemärkenas tillväxtfaser? 
     Gemensamma framgångsfaktorer/ orsak till misslyckande? 
 
- Hur uppnår ett mindre modemärke fördelaktig image i modebranschen?  
 
- Vilka typer av branschaktörer tror ni har mest inflytande över ett modemärkes öde? 
     Tror ni det skiljer i typ av påverkan - kommersiellt vs. varumärkesbyggande? 
     
- Vilken makt tror ni media spelar idag? 

Finns det några andra aktörer som har makt över ett modemärkes öde som ni 
tycker “glöms bort”? 

 
- Hur ser ni på uppmärksamhet till märket. Är all uppmärksamhet bra uppmärksamhet?  
 
- Hur viktiga är priser och utmärkelser som ex. Guldknappen, Elle & Habits årliga priser? 
 
- Vilka märken i det svenska övre medelprissegmentet förknippar du med hög status och stark 
image? Vs. ser du som mest kommersiella? 
 
- Vilka märken i det svenska övre medelprissegmentet tror du är “up and coming” / vilka har 
potential? 
 
- Berätta gärna om en process där du haft stort inflytande på ett mindre modeföretags tillväxt.  

På vilket sätt? 
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Kategoriseringsschema dokumentanalys 

 

Tryck press och media 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Kategori Fokus Sammanhang 

varumärken 

Samman-

hang 

profil 

Källa + 

sidnummer 

Datum Attityd 

Shopping Dagens outfit, 

Plocksida/ hitta 

stilen,  

Vill ha/ tips 

 

Produkt: 

specificering, 

varumärke / 

image 

XXXXXXXXX Stylist, 

journalist, 

profil - X 

XXX, s x dd/mm/år Positiv / 

negativ 

+ citat 

Mode Modereportage, 

Presentation 

Stylein, 

Recension 

kollektion, 

Vimmel 

Produkt: 

specificering, 

varumärke / 

image 

XXXXXXXXX Stylist, 

journalist, 

profil - X 

XXX, s X dd/mm/år Positiv / 

negativ 

+ citat 

Entreprenörskap Presentation 

Elin Nyström, 

Presentation 

Stylein.  

 

Produkt: 

specificering, 

varumärke / 

image 

XXXXXXXXX Journalist 

X, Elin 

Nyström 

XXX, s X dd/mm/år Positiv / 

negativ 

+ citat 
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Online/digital media 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Tema 

 
 

Kategori Fokus Källa Besökare/ 

vecka 

Datum Kommentarer Sammanhang 

varumärken 

Sammanhang 

profil 

Attityd 

Shopping Tips, Vill ha, 

Dagens outfit, 

Vimmel 

Varumärke, 

Produkt: 

specifikation 

Blogg, 

digital 

press 

XXXX/v dd/mm/år - XXXXXXX Elin Nyström, 

profil X 

Positiv/ 

negativ + 

citat 

Mode Modereportage, 

Presentation 

kollektion, 

Presentation 

Stylein, 

Presentation 

trend, 

Recension 

kollektion,  

Varumärke, 

Produkt: 

specifikation 

Blogg, 

digital 

press 

XXXX/v dd/mm/år - XXXXXXX 

 

 

Elin Nyström, 

profil X 

Positiv/ 

negativ + 

citat 

Entreprenör Satement, 

Presentation 

kollektion, 

Presentation 

Stylein 

Varumärke, 

Produkt: 

specifikation 

Blogg, 

digital 

press 

XXXX/v dd/mm/år - XXXXXXX Elin Nyström Positiv/ 

negativ + 

citat 
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Mailenkät 

Jämförelse av svenska modevarumärken i övre medelprissegmentet 
 

Vänligen besvara frågorna utifrån dina personliga erfarenheter och åsikter. 
 

1. Vilket/vilka yrken har du? 

- Bloggare 

- Journalist 
- författare 

- Stylist 
- Modell 

- Artist 
- PR-konsult 

- Annat (specificera) ____________ 

 

 

2. Hur innovativt/nyskapande tycker du varumärket är? 
Lite     Mycket  Ingen uppfattning 

Acne     1 2 3 4 5  0 
Dagmar    1 2 3 4 5  0 

Filippa K    1 2 3 4 5  0 
Hope     1 2 3 4 5  0 

Rodebjer    1 2 3 4 5  0 
Stylein     1 2 3 4 5  0 

V Ave Shoe Repair   1 2 3 4 5  0 
Whyred    1 2 3 4 5  0 
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3. Hur hög modegrad/ trendfaktor tycker du varumärket har? 

Lite     Mycket  Ingen uppfattning 

Acne     1 2 3 4 5  0 

Dagmar    1 2 3 4 5  0 

Filippa K    1 2 3 4 5  0 

Hope     1 2 3 4 5  0 

Rodebjer    1 2 3 4 5  0 

Stylein     1 2 3 4 5  0 

V Ave Shoe Repair   1 2 3 4 5  0 

Whyred    1 2 3 4 5  0 

 

 

 

 

 

4. Hur uppfattar du varumärkets kvalitet? 

Lite     Mycket  Ingen uppfattning 

Acne     1 2 3 4 5  0 

Dagmar    1 2 3 4 5  0 

Filippa K    1 2 3 4 5  0 

Hope     1 2 3 4 5  0 

Rodebjer    1 2 3 4 5  0 

Stylein     1 2 3 4 5  0 

V Ave Shoe Repair   1 2 3 4 5  0 

Whyred    1 2 3 4 5  0 

 

 

 

 

 



       70 

 

 
 

5. Hur lyxigt/ exklusivt uppfattar du varumärket? 

Lite     Mycket  Ingen uppfattning 

Acne     1 2 3 4 5  0 
Dagmar    1 2 3 4 5  0 

Filippa K    1 2 3 4 5  0 
Hope     1 2 3 4 5  0 

Rodebjer    1 2 3 4 5  0 
Stylein     1 2 3 4 5  0 

V Ave Shoe Repair   1 2 3 4 5  0 
Whyred    1 2 3 4 5  0 

 

 
 

 
6. Hur uppfattar du varumärkets prisnivå? 

Lite     Mycket  Ingen uppfattning 

Acne     1 2 3 4 5 0 

Dagmar    1 2 3 4 5 0 
Filippa K    1 2 3 4 5 0 

Hope     1 2 3 4 5 0 
Rodebjer    1 2 3 4 5 0 

Stylein    1 2 3 4 5 0 

V Ave Shoe Repair  1 2 3 4 5 0 

Whyred   1 2 3 4 5 0 
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7. Hur mycket tilltalas du personligen av varumärket? 

Lite     Mycket  Ingen uppfattning 

Acne    1 2 3 4 5 0 

Dagmar   1 2 3 4 5 0 

Filippa K   1 2 3 4 5 0 

Hope    1 2 3 4 5 0 

Rodebjer   1 2 3 4 5 0 

Stylein    1 2 3 4 5 0 

V Ave Shoe Repair  1 2 3 4 5 0 

Whyred   1 2 3 4 5 0 

 

 

 

 

 

 

8. Namn 

 OBS frivilligt! Inga namn kommer att publiceras 

 

 

 


