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Abstract    
There’s tough competition in the fashion industry today and companies today must find new 

ways, through differentiating their brand. This is a further challenge for the smaller 

companies since they don’t have the same opportunities to communicate their identity to the 

customers in the same way as the big chain stores. In some cases it’s not only a financial 

decision to not market themselves in traditional media, but also a strategy for differentiation. 

Regardless if it’s about resources or an attitude, these small fashion companies can have very 

dedicated customers who truly identify themselves with the brand. Therefore we chose to 

study what seemed to be such a company in this thesis. The intention was to examine if the 

company’s and its customers had the same perception of the brand, through the way they 

communicate it. The case study was based on two interviews with representatives from the 

company, which were then compared to the result from a customer survey. It turned out that 

the studied company had an untraditional point of view when it came to marketing, though 

they have customers who in a big extent identify themselves with the brand. The company 

and the customers had largely the same perceptions of what the brand implies. 

 

 

Sammanfattning 
I en bransch med tuff konkurrens måste företag finna nya vägar genom att differentiera sitt 

varumärke. För de mindre aktörerna blir det en ytterligare utmaning eftersom de inte har 

samma förutsättningar att kommunicera sin identitet till kunderna på samma sätt som de stora 

kedjeföretagen. I vissa fall är det inte bara ett ekonomiskt ställningstagande att inte 

marknadsföra sig via traditionella media, utan också en strategi för särskiljning. Oavsett om 

det handlar om resurser eller ovilja, så kan dessa små modeföretag ha väldigt hängivna kunder 

som identifierar sig med varumärket. I denna studie valde vi därför att undersöka vad som 

verkade vara just ett sådant företag. Syftet var att undersöka om företagets och dess kunders 

uppfattning om varumärket stämde överens genom sättet de kommunicerar det på. Således 

grundade sig fallstudien i två intervjuer med representanter från det valda företaget vilka 

vägdes mot resultatet av en kundenkät. Det visade sig att det undersökta företaget har en 

otraditionell syn på marknadsföring men trots det har kunder som i stor utsträckning 

identifierar sig med varumärket. Företaget och kunderna hade till stor del samspelande 

uppfattningar om vad varumärket innebär.  
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1. Inledning 
I en värld med stenhård konkurrens blir det allt viktigare för företag att på olika sätt skapa en 

attraktion till butikerna och dess varor. Det kan inte nog påtalas hur viktigt det är att 

differentiera sitt varumärke och sina produkter från andras, inte minst för det mindre 

företaget. Det kan göras genom att skapa ett mervärde för kunden genom en känsla av 

identifikation med företagsandan. Känslan av tillhörighet skapas genom de olika 

försäljningskanalerna och marknadsföringsaktiviteterna som företaget ägnar sig åt. Dess 

image blir i dessa fall det primära värdet för kunden och således blir relationen till kund det 

viktigaste för företaget.  

 

Modehandelns utbud blir större och mer likformigt vilket får till följd att produkten i sig inte 

längre känns speciell. Det blir en nödvändighet att erbjuda något utöver den fysiska produkten 

för att kunden ska bli riktigt nöjd. Det som erbjuds är tillhörigheten till en speciell kultur som 

bekräftar den egna värdegrunden och skapar en känsla av exklusivitet. Vad företaget vill 

uppnå är en sinnesbild för det kunden outtalat vill vara och det denne omedvetet önskar att få 

tillhöra. För att en sådan bild ska kunna skapas hos kunden krävs tydliga signaler från en enad 

företagsfront, genom vilken en ömsesidig förståelse kan uppstå. 

 

Det finns modeföretag och så finns det modeföretag. Kreativa företag som står på en grund av 

god design och unik identitet, som verkar ha en helt egen nisch. Deras kunder förstår och 

lever varumärket med en självklarhet som om de vore en del av det från början. Dessa företag 

är självständiga och varken vill eller kan mäta sig med de stora kedjorna i aspekter som pris, 

försäljningssiffror eller marknadsföringsåtgärder. Ändå verkar det vara dessa företag som har 

de mest hängivna kunderna, som verkar ha en inbyggd förståelse för företaget och dess 

värderingar. 

1.2 Problematisering 

En komprimerad, och något förenklad, bild av modevärldens tillverkande klädföretag består 

av multinationella (lågpris-) kedjor ägda av stora koncerner samt mindre, självständiga 

modeföretag. Förutsättningarna för dessa är naturligtvis olika och de skilda arbetssätten är ett 

faktum. De stora kedjorna arbetar med kampanjer för miljardbelopp som sprider och stärker 

varumärket, samt skapar köplust hos både gamla och nya kunder. Mindre företag har inte 

resurser för att arbeta på samma sätt men kan trots det ha mycket starka och nischade 

varumärken, med lojala kunder till följd. Kanske kan de annorlunda arbetssätten i vissa fall 

vara lika mycket en medveten marknadsföringsstrategi, som ett begränsat kapital? 

På en marknad som präglas av oerhörd konkurrens och där antalet medier, produkter och 

påverkansförsök ständigt ökar blir det allt viktigare för företag att försäkra sig om att deras 

budskap faktiskt når fram och uppfattas av kunderna (Dahlén, 2002). Ett företag som lyckas 

skapa en stark relation mellan varumärket och dess kunder har mycket vunnet. Kunder kan bli 

så starkt engagerade i ett varumärke att de inte blir mottagliga för konkurrerande företags 

kommunikationsförsök. Kort sagt, varumärket kan anses vara det yttersta konkurrensmedlet 

idag (Dahlén & Lange, 2009). Därför kan det tänkas att stora marknadsföringskampanjer för 

dyra pengar borde ge framgångsrika företag, som i fallet hos de stora modekedjorna. Vi ser att 

det finns en motsättning i detta påstående och tror att det går att se det motsatta från ett annat 

perspektiv. Dessa stora företag vinner i kundantal och försäljningsvolym men kanske inte 

alltid i lojalitet hos kunderna. På dagens globala marknad handlar det om att komma så nära 

kunden som möjligt (Dahlén, 2002), vilket av naturliga orsaker blir svårare för ett stort bolag.  
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Alternativ till de traditionella eter- och printbaserade marknadsföringskanalerna, som 

exempelvis sociala medier, har funnits ett tag. Nya media och sätt att använda dem utvecklas 

snabbt och används av många företag för att sprida och underbygga sina varumärken. 

Sprungna ur en vilja att differentiera sig och vara något annat än kedjorna, eller knappa 

resurser över till marknadsföring, så driver de små företagen på nya lösningar för att nå ut. 

Hur driver de mindre företagen utvecklingen av nya marknadsföringsformer framåt och vilka 

kanaler kommer i framtiden att användas av dessa företag?  

Den gemensanna och ömsesidiga förståelsen mellan ett företag och dess kunder skapar en 

känsla av exklusivitet, en slags familjekaraktär och ger en grund för god kundservice. 

Grunden till den gemensamma förståelsen handlar om att knyta rätt och positiva associationer 

till varumärket. Verktygen för att skapa dessa associationer och således varumärkets image är 

reklam eller marknadskommunikation (Dahlén & Lange, 2009). Därtill är det viktigt för ett 

företag att förstå varumärkets position, betydelse och roll för kunderna och på marknaden i 

stort, för att utforma marknadsföringen optimalt och med rätt medial exponering (ibid.). Finns 

det en gemensam förståelse för varandra och framförallt, innehas samma associationer kring 

varumärket? 

Ett företag som förstår både sin egen och kundens bild av varumärket har mycket att vinna. 

Både internt och externt måste företagets representanter ”leva” varumärket för att ge en äkta 

och fördjupad känsla till kunden. Snedvridna eller oönskade associationer kan i ett större 

perspektiv innebära utebliven försäljning och andra konsekvenser av badwill. Problematiken 

ligger därmed i att kunna stå upp mot de större företagens massmarknadsföring och samtidigt 

stärka sitt eget varumärke och sina kundrelationer med minimala medel.  

I uppsatsen finns två operativa nivåer som undersöks. Den första är hur varumärkesidentiteten 

skapas. Den andra operativa nivån handlar om hur den kommuniceras och hur kunden tar 

emot budskapet. 

1.3 Syfte  

Syftet är att undersöka hur ett starkt varumärke skapas, underhålls och sprids som ett resultat 

av hur det lilla modeföretaget kommunicerar sin identitet med kunderna. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka kommunikativa strategier kan ett litet modeföretag använda för att förmedla sin 

varumärkesidentitet till kund? 

 Uppfattas varumärket på samma sätt hos kund och företag? 

 Hur sprids varumärket till nya potentiella kunder och gör dem införstådda med dess 

betydelser? 

1.5 Företaget X 

X är ett svenskt modevarumärke för herrar med mindre än tio år på marknaden. Det har 

snabbt vunnit stor uppmärksamhet hos modeintresserade, både nationellt och internationellt. 

Deras kläder säljs hos externa distributörer i mer än 25 länder, de har ett litet antal 

flaggskeppsbutiker i egen regi samt en webbshop på den egna hemsidan.  I prisklass befinner 

sig företaget i nivå med svenska varumärken i det högre mellanprissegmentet, men lägre än 

internationella lyxmärken. Varumärket står för en klassisk stil med en modern twist. Det är ett 
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aktiebolag med god finansiell utveckling. Dock har soliditeten minskat men ur bokslutet syns 

att det har sin förklaring i andra posters ökning och är således inte oroande för företaget idag
1
.  

 

2. Metod 
Det empiriska material som användes under uppsatsen var två intervjuer med representanter 

från fallföretaget samt kundenkäter. För att kunna utföra en rättvis bedömning behövde vi se 

till både kundens och företagets sida av vårt problem. Ur intervjun hoppades vi få den 

information som vi behövde om företaget och dess varumärkesambitioner, medan 

kundenkäten erbjöd en bred bild av kundens syn på det undersökta företaget.  Den empiriska 

undersökningen av företaget och dess kunder vägdes mot utvalda vedertagna teorier inom 

ämnesområden som rör varumärkesbyggande, kommunikationsmix-modeller samt 

marknadsföringskanaler, hämtade ur litteratur och vetenskapliga artiklar. 

 

Arbetet med uppsatsen utgick från en triangulerande metod där ett flertal metoder 

kombinerades i datainsamlingen, i enlighet med Holme och Solvang (1997). I fallstudien av 

ett existerande företag ryms enligt dem både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder, för att få en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt. De båda 

angreppssätten ger olika typer av information men har det gemensamma syftet om att ge en 

ökad förståelse (ibid.) av hur företagets varumärke upplevs. Genom denna undersökning 

kunde vi inte förvänta oss att nå en arbetsmodell som är fullt applicerbar på alla företag 

eftersom vi endast undersökte en av de aktörer som finns på marknaden. Däremot hoppades vi 

kunna finna delar eller övergripande drag, så kallade analytiska generaliseringar (ibid.) som 

passar även för andra små modeföretag som arbetar under liknande förhållanden som det 

undersökta fallföretaget.  

2.1 Kvalitativa intervjuer 

För att nå ett analytiskt djup i uppsatsen genomfördes två kvalitativa intervjuer där vi 

tillgodosåg oss kunskap och känsla för fallföretaget. Med det kvalitativa angreppssättet kunde 

vi nå ett närmre förhållande till företaget vilket gav bättre möjligheter för relevanta tolkningar 

(Holme & Solvang, 1997) och ökad förståelse för problemfrågan. Vi valde att göra denna 

kvalitativa undersökning tidigt i processen för att ta med oss den kunskapen in i utformningen 

av kundundersökningen. Som det beskrivs i Holme och Solvang (1997) ger den kvalitativa 

metoden en bild av totalsituationen där en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang kan uppnås. Ur detta kunde vi hitta de nyckelord som sammanfattar 

varumärkesidentiteten för att sedan undersöka om de stämmer överens med kundernas 

uppfattning. Vi ansåg att de kvalitativa intervjuerna, med två inom företaget högt uppsatta 

personer, var tillräcklig för att ge oss en representativ bild av det lilla företaget som helhet. 

 

Intervjuobjekten valdes ut grundat i deras roller på företaget och var en av företagets grundare 

och VD, samt företagets Retail manager. Dessa källor kunde ge tillgång till all information 

som vi behövde för att skapa oss en klar bild av företaget och dess marknadsföringssituation, 

samt deras tankar om kunderna. Genom sina yrkesroller var de bäst lämpade att svara på våra 

frågor med tanke på uppsatsens ämnesområde och närheten till kunderna. Intervjuerna utgick 

från en mall med ett antal förutbestämda, öppna frågor. De var inte helt standardiserade 

(Holme & Solvang, 1997) till sin form då vi ville öppna upp för ett friare samtal om 

                                                            
1 Information hämtad ur bolagets årsredovisning samt tidningsartiklar om bolaget 
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situationen skulle te sig sådan. Den inledande intervjun med företagets VD skedde över 

telefon under inspelning och transkriberades sedan så ordagrant som möjligt. Intervjun med 

den Retail-ansvarige skedde genom personligt möte i företagets flaggskeppsbutik i Göteborg 

och genomfördes i en hotellobby nära butiken. Även den intervjun spelades in och 

transkriberades inför sammanfattningen och analysen. 

2.2 Kvantitativ enkät 

Kundundersökningen genomfördes i form av en kvantitativ enkät, som fick pröva den 

uppfattning som skapats av de föregående kvalitativa intervjuerna (Holme & Solvang, 1997). 

Enkäten utformades som en online-undersökning via Survey Monkey och spreds via email till 

ett förutbestämt antal och av fallföretaget strategiskt utvalda email-adresser ur populationen 

(Christensen, Engdahl, Gräs & Haglund, 2010). Respondenterna valdes ut på grunderna 

geografisk läge (den svenska marknaden) samt konsumtion av företagets produkter 

(återkommande kunder). Detta för att säkerställa och höja den annars osäkra svarsfrekvensen 

som karaktäriserar mailenkäter (ibid.). Då en inbjudan till att svara på enkätundersökningen 

spreds via mail-adresserna fick urvalet en karaktär av självselektion vilket Holme och 

Solvang (1997) starkt avråder ifrån. För undersökningens syfte, vilket är att undersöka redan 

existerande och relativt lojala kunders varumärkesattityder, behöver detta dock inte vara 

problematiskt. 

 

Enkäten och inbjudningsmailet utformades för att sedan godkännas av fallföretaget, varpå 

kundmailadresser ur företagets databas erhölls. Antalet mailutskick var 50st och ur detta 

trodde vi att 10-20 svar var en rimlig och godtagbar mängd. Ett påminnelsemail skickades 

knappt en vecka efter det första mailet. Enkäten var, som enligt Holme och Solvang (1997) 

anger, helt standardiserad och alla kunder möttes av samma frågor, för att undersöka samma 

egenskaper hos alla respondenter (ibid.). Däremot hade vissa frågor öppna svarsmöjligheter 

för att nå de reflekterande svar som eftersträvades. Information som efterfrågades av kunderna 

handlade om i vilken omfattning de utsattes för marknadsföring från företaget och vad de 

tyckte om den, samt varumärket. Delar av enkätens frågor var utformade efter Dahlén och 

Langes (2009) instruktioner för hur mikromålkedjans effektivitet testas på ett företags kunder. 

Således är frågorna av en karaktär med vedertagen forskningsmässig erfarenhet. 

 

Den kvantitativa metoden var ett naturligt val för att nå en allmän kunduppfattning i den 

undersökta populationen. Målet var att nå en allmän uppfattning om företaget för att väga den 

mot företagets egen. Genom att den kvantitativa metoden inte ger utrymme till individuell 

anpassning erhålls det som är gemensamt för den enade kundgruppen (Holme & Solvang, 

1997). En sådan generalisering (ibid.) är vad vi menar en representativ och allmän bild av 

kundens syn på företaget och dess varumärke. Det är osäkert om den generella bild som 

kunde uppnås här är applicerbar på företagets kunder i sin helhet, oavsett marknad. En annan 

problematisk aspekt är att de variabler som undersöktes i den kvantitativa undersökningen i 

form av varumärkesuppfattningar var av delvis kvalitativ karaktär och således tolkningsbara 

på flera olika sätt.  

2.3 Metoder att strukturera och analysera materialet 

Genom valet att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod mötte vi två olika sätt 

att analysera den information som samlades in. Den kvalitativa undersökningen analyseras då 

undersökningen är avslutad (Holme & Solvang, 1997) och erbjöd information och en väl 

grundad bild av företaget och dess processer. Enkäten, i sin systematiserade och 

standardiserade natur, analyserades löpande under utförandet och därför genomfördes den då 
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den kvalitativa undersökningen avslutats. Med hänvisning till enkätundersökningens natur 

och dess ambition att undersöka emotionella värden låg analysen av den i gränslandet mellan 

en kvantitativ och en kvalitativ analys. Då ljudinspelningarna från de två intervjuerna 

transkriberades erhölls ett tydligt och brett analysmaterial. Resultatet presenterades i en 

löpande sammanfattning och analyserades sedan genom en helhetsanalys (ibid.). Materialets 

natur och analysens metod gjorde att vi inte kunde framhålla en absolut sanning (ibid.) utan 

en tolkning. Den samlade bilden som fås ur enkätundersökningen vägdes mot intervjuerna för 

att se hur väl X lyckats nå ut med sin varumärkeskommunikation. Dessa likheter och 

skillnader kunde genom våra undersökningar då antas bero på företagets sätt att kommunicera 

med sina kunder. 

2.3.1 Företagets anonymitet 

Fallföretagets önskan om anonymitet i skrift och presentationen kan ses som en begränsning 

men är i grunden värdehöjande för uppsatsen. Det är en begränsning i den mån som 

undersökningsmaterial måste utelämnas för att garantera anonymitet. För oss som tagit del av 

all information påverkar det inte mer än att anonymiteten är ett faktum som således måste 

hanteras. I läsarens ögon kan detta dock verka sänkande för nöjet av läsningen. Däremot är 

anonymiteten positivt i den aspekten att det tydliggör att det vi undersöker i vidare mening är 

en allmän kategori av företag, snarare än ett specifikt. Uppsatsens syfte och frågeställningar 

ämnar ge en allmän bild av hur varumärkeskommunikation kan bedrivas och därmed är det 

specifika företagets egenskaper och produkter inte väsentliga. Praktiskt innebär anonymiteten 

att vissa frågor behövde strykas ur bilagorna grundat i deras natur. Detta kan dock innebära att 

vi genom den processen når ett ökat fokus som ligger närmre uppsatsens egentliga, allmänna 

syfte. 

2.4 Avgränsningar 

Antal 
Endast ett företag undersöktes för att uppnå kvaliteten av en fallstudie. Den närmre relationen 

som då tilläts gav grund för ärligare och mer uttömmande svar. Fallstudien som arbetssätt 

gjorde att vi förlorade i generalitet och därmed inte kunde skapa en allmän modell eftersom 

inte fler företag och kunder undersöktes. Däremot erhölls en högre kvalitet i den enskilda 

undersökningen ur vilken delar sedan kan appliceras på liknande företag. 

 

Företagets egenskaper 

För att uppnå en intressant forskningsfråga undersöktes ett relativt litet modeföretag med 

således begränsade resurser i marknadsföringsfrågan. Ett litet företag karaktäriserades med en 

omsättning under 50 miljoner kronor, med få antal anställda och en lös hierarkisk struktur där 

yrkesrollerna går i varandra. Det antogs inte finnas ekonomiskt utrymme att anställa en person 

till varje aktivitet, varpå företaget består ett litet team där många gör lite av allt. Det företag vi 

valde att arbeta med skulle ha omkring eller under 20 anställda på sitt kontor
2
. Det skulle 

också finnas ett litet antal butiker i företagets regi och det skulle befinna sig i ett, för den 

svenska marknaden, etablerat högre mellanprissegment. 

 

Framgång 

Fallföretaget måste peka på en stark, positiv finansiell utveckling för att vi skulle kunna visa 

på att deras använda strategier var framgångsrika och således fungerande i enlighet med 

                                                            
2 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm 2013-04-24 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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uppsatsens syfte. En definition för ekonomisk framgång som vi såg till, var att 

årsredovisningens soliditetsutveckling skulle vara stabil. Ett annat perspektiv på framgång var 

det immateriella, där framgång kan ses som ett starkt varumärke som är ”top of mind” hos sin 

målgrupp. Det var i första hand den senare aspekten som knöt an till undersökningens syfte.  

3. Tidigare forskning 
I vår litteraturstudie överraskades vi av hur svårt det var att hitta litteratur som stämde in på 

vårt specifika område. Vår vinkling kring små svenska modeföretag verkar inte vara tidigare 

undersökt i någon större utsträckning. Däremot finns mycket att läsa om branding och brand 

management, varumärkesbyggande i det nya medielandskapet, samt olika perspektiv på 

kommunikation i sociala medier. Områdena har undersökts ur ekonomiskt, management-

mässigt, tekniskt och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Det slog oss att det som fanns 

skrivet om sociala medier och nya media känns relativt gammalt, trots ett publiceringsdatum 

inom de senaste fem åren. Det är problematiskt då det verkar som om utvecklingen går så 

snabbt att texterna blir gamla redan då de publiceras. Därför valde vi att i den teoretiska 

referensramen utgå ifrån kurslitteratur och vidare genom författare vars verk står som 

allmängiltiga inom varumärkes- och markandsföringslitteraturen, för att undersöka de två 

operativa nivåerna. Under rubriken tidigare forskning presenteras flera forskares tankar om 

det nya medielandskapet. 

3.1 Forskningsläge: Nya media 

Kotler skriver i Principles of Marketing – Fifth European Edition att det moderna 

medialandskapet karaktäriseras av en globalisering och fragmentering av marknaden där 

marknadsförare idag vänder sig till smala mikro-segment för att skapa närmre relationer till 

dessa. Ny teknologi bidrar i det till en mer riktad och personlig marknadsföring framför 

traditionell massmarknadsföring och ger konsumenten ökad kontroll att bestämma över vad 

och när den interagerar med företag. Exempel på dessa nya media är specialmagasin, video on 

demand-tjänster, mobil, produktplacering i tv och spel, e-mail och podcasts (Kotler et al., 

2008). 

Gezelius och Wildenstam (2011) skriver om Internet som ett viktigt media som på ett helt nytt 

sätt möjliggjort det för både små och stora företag att nå kunder, utan geografiska 

begränsningar. De senaste årens utveckling har gett konsumenter och företag sociala medier, 

vilka beskrivs “som digitala kommunikationsformer genom vilka vi delar upplevelser, 

erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra” (Gezelius & Wildenstam, 2011, s.362). 

Sociala medier karaktäriseras av en enorm räckvidd och snabb interaktion och kan utan stora 

resurser skapa framgångsrika marknader. Olika typer av sociala medier kan enligt författarna 

vara: sociala nätverk, bloggar, mikrobloggar, mediadelning, recension, länkdelning, 

kunskapsdelning, positionering. Mobiltelefonen, och specifikt smartphones, är värdefulla 

plattformar för marknadsföring genom sociala medier, applikationer, webbsidor, gps, sms, 

mobila taggar och augmented reality (ibid.).  

Nya media, i relation till traditionella media, karaktäriseras enligt Dahlén (2002) av att de är 

aktiva då det krävs en aktiv handling för att konsumera dem. Nya media aktiveras genom 

konsumentens val att besöka exempelvis hemsidan för att ta del av information eller 

underhållning. Således väljer kunden att ta kontakt med företaget och att exponeras för dess 

marknadsföring. Vad som också karaktäriserar nya media enligt Dahlén är dess snabbhet. 

Användningen av nya media ökar och mer tid läggs ner på dem, men tiden delas upp på allt 

fler tillfällen. Nya media konsumeras snabbt och ofta i samband med andra aktiviteter - de är 
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miljöoberoende, vilket gör att budskapet måste nå fram omedelbart till konsumenten och ge 

en direkt respons. Den aktiva aspekten i nya media ställer högre krav på stimuli och nya 

intryck, vilket medför att förnyelse och utveckling måste finnas med.  

Dahlén (2002) har tagit fram ett antal regler som bör iakttas i utformningen av en 

varumärkesstödjande hemsida. Som nämnt ovan är Internet ett aktivt media och hemsidan kan 

bara aktiveras av kundens egen vilja till ett besök. Därför finns det höga krav och mediet har 

en lång kommunikationstid. Hemsidan bör vara komplex men välorganiserad och rymma 

både underhållning och information (underordnat). Den bör vara uppbyggd enligt en struktur 

som kunden känner igen för att skapa trygghet och fungera som en metafor för den fysiska 

verksamheten genom att använda samma varumärkesbyggande element eller artefakter. 

Människor vill bli förförda och därav bör hemsidan vara rik på olika sorters stimuli så som 

ljud och synintryck. Den aktiva aspekten och långa kommunikationstiden i mediet gör att 

hemsidan måste vara dynamisk och föränderlig för att hålla intresset för återbesök uppe 

(ibid.). 

Lilius skriver i sin uppsats (2009) att sociala medier kan användas både som en kanal för PR 

och marknadskommunikation, men också som en plattform för dialog med företagets kunder. 

En tvåvägskommunikation kan skapas genom att tillåta kunderna kommentera och genom att 

ta del av vad som skrivs i forum och på bloggar. Kundrelationen stärks av en ökad dialog 

eftersom företagets kännedom om kunden ökar, samtidigt som kundens osäkerhet inför 

interaktioner med företaget minskar. Det är också ett sätt att minska kostnaderna i 

marknadskommunikationen genom det ömsesidiga informationsutbytet som bidrar till ökad 

träffsäkerhet i marknadsföringen. Dialogen verkar också varumärkesbyggande om den är 

samordnad med andra marknadsaktiviteter och kan på så sätt underbygga dem (Blomqvist, 

Dahl & Haeger, 2004 via Bengtson & Strojil, 2009). En avvägning bör enligt Lilius (2009) 

dock göras i hur stora monetära och tidsmässiga resurser som kan läggas på 

marknadsföringen genom sociala medier och låta det styra omfattningen av dialog i 

förhållande till reklam.  

Bloggarna anses vara nätets stora opinionsbildare idag och arbetet med PR har alltmer 

övergått till att vara relationsskapande till dessa nyckelfigurer. Genom att identifiera 

organisationens förmedlare kan budskapet föras vidare och varumärket anses få ett eget 

virtuellt liv (Lilius, 2009). Även Kotler (et al., 2008) talar om marknadsföring i nya medier 

som ger produkter eller varumärken ett eget liv. Viral marknadsföring är Internets form av 

word-of-mouth som bygger på att marknadsföringsmaterialet är så bra att de som utsätts för 

det (konsumenter eller ambassadörer), av egen vilja, sprider det vidare för att visa upp det 

(Kotler et al., 2008).  Word-of-mouth är ett viktigt sätt för mindre företag att nå nya kunder. 

Det är snabb, personlig kommunikation som anses pålitlig, ärlig och mycket effektiv. Det 

finns inget starkare kommunikationsmedel är word-of-mouth och sociala medier är enbart en 

förlängning av detta (Barclays Review, 1997; Barber & Wallace, 2009 via Johansson & 

Corvera, 2012). 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Varumärkets identitet, profil och image 

Det som ytterst styr målgruppens handlande och varumärkets position på marknaden är den 

samlade uppfattning om varumärket som finns, det vill säga varumärkets image. I modellen 

Identitet – Profil – Image visas sambandet mellan de tre olika begreppen som alla har sin del i 

hur varumärket upplevs (Gezelius & Wildenstam, 2009). 

3
 

Profilen står för hur företaget vill framstå, identiteten speglar hur företaget eller varumärket 

verkligen är och begreppet image hur marknaden egentligen uppfattar dem. Ett önskvärt läge 

är, som modellen ovan visar, att de tre cirklarna överlappar och att uppfattningarna därmed är 

enade samt i stora drag stämmer överens. Att som företag befinna sig i denna position innebär 

ett övertag gentemot konkurrenter (Gezelius & Wildenstam, 2009). Omvärldens upplevda bild 

och organisationens önskade bild stämmer dock sällan överens. Genom att stärka profilen och 

på så sätt påverka imagen kan det emellertid skapas en likhet mellan de tre begreppen. 

Profilen kan stärkas genom att en eller flera variabler som styr den förändras men om det 

visar sig att den inte är realistisk är det bättre med en total omarbetning (Larsson, 2008). 

Företag som lyckats skapa en stark varumärkesimage har troligen klarat av det genom att 

ansluta gynnsamma, unika och starka associationer till sitt varumärke, menar K.L. Keller 

(1993 via Gezelius & Wildenstam, 2009). Skapandet av positiva associationer kan ha skett 

medvetet eller omedvetet men företag som medvetet skapar dessa måste också leva upp till 

dem eftersom de annars kommer få svårigheter i att försvara imagen. När det kommer till 

företagets marknadskommunikation måste budskapet nå målgruppen på ett effektivt sätt för 

att identitet, image och profil skall fungera gemensamt. Utifrån identiteten skapas företagets 

profil och om en verksamhet försöker kommunicera något som inte överensstämmer med dess 

identitet uppstår ett glapp gentemot imagen (Gezelius & Wildenstam, 2009). Larsson (2008) 

väljer att kalla profilen för ”den yttre självbilden” och identiteten för ”den inre självbilden” 

och menar att de kan skiljas åt. Profilen är däremellan styrbar medan identiteten istället är 

mycket mer svårstyrd. 

 

                                                            
3 Figur 1, se figurförteckning 
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Profil 

Ett företags profil står, enligt både Larsson (2008) och Gezelius och Wildenstam (2009), för 

den bild som verksamheten eftersträvar av sig själv på marknaden men också internt inom 

företaget. Larsson (2008, s.113) förtydligar med ”Det är den producerade dimensionen av 

bilden i relation till den konsumerade”. I boken ”Building Strong Brands” menar Aaker 

(1996) att det är ett varumärkes identitet som tillför syfte, mening samt riktning till ett 

varumärke och att definitionen av identitet är ”How Strategist want the brand to be percieved” 

(Aaker, 1996 s.71). Eftersom vi har valt att utgå ifrån Gezelius och Wildenstams svenska 

modell där det är profilen som definieras på det ovan beskrivna sättet, kallar vi härifrån 

Aakers begrepp för profil. Larsson (2008) menar också att profilen ersätts av identiteten i en 

internationell kontext trots att identitet även inkluderar publiken. Detta kan till stor del 

förklara att profil passar bättre in i Aakers definition än vår svenska syn av identitet. Det bör 

dock också nämnas att det internationellt talas om begreppet profil som ett kännetecken för en 

målgrupp (Larsson, 2008).   

Profilen är medelpunkten för ett märkes strategiska vision samt drivkraften för 

associationerna till det. Vidare anges varumärkesprofilen som en unik serie av eftersträvade 

associationer som antingen kan skapas eller behållas. Profilen innebär således ett värdefullt 

kunderbjudande med känslosamma, funktionella eller uttrycksfulla förmåner som hjälper till 

att skapa ett förhållande mellan varumärke och kund. Aaker anser att ett varumärkes profil 

kan ses utifrån fyra perspektiv; varumärket som produkt, organisation, person och som 

symbol. Ytterligare kan perspektiven delas upp i mindre dimensioner där varumärket som 

produkt innefattar områden så som produktens omfattning, utmärkande egenskaper, kvalitet 

och ursprung. Organisationsperspektivet hanterar organisationens kännetecken och om den är 

lokal eller global, personperspektivet behandlar varumärkets personlighet samt relationen till 

kund och slutligen representerar varumärket som symbol det visuella, metaforer och märkets 

kulturarv. Profilens struktur inkluderar både en kärna och en utökad del. Kärnan, som är 

central och tidlös, förblir ofta konstant även då varumärket byter marknad eller produkt. Den 

utökade profilen inkluderar istället olika element som organiseras in i sammanhängande och 

meningsfulla grupper vilka tillhandahåller fullständighet och struktur (Aaker, 1996). 

Ett annat sätt att se profil på är att se den som en framtida önskvärd bild vilken delges i 

verksamhetens kommunikation (Gioia & Thomas, 1996 via Heide et al., 2005). För att 

åstadkomma ett visst syfte samt göra ett specifikt intryck på omvärlden, skapas en särskild 

profil. På ett annat sätt uttryckt, kan begreppet profil ställas gentemot det som Balmer (2001 

via Heide et al., 2005) tilltalar som den kommunicerade organisationsidentiteten. Här sprids 

organisationsmedlemmarnas totala uppfattning av verksamheten, vidare till andra. Enligt 

Cheney och Vibbert (1987 via Heide et al., 2005) är profil dock ett mer tillfälligt, flödande 

och mindre elementärt begrepp. 

Identitet 

Gezelius och Wildenstam (2009) menar att identiteten är en reflektion av hur ett företag i 

själva verket är. Alvesson (2007 via Larsson, 2008) väljer istället att definiera det som 

medarbetarnas allmänna föreställningar om organisationens gränser samt verksamhetens 

särskilt välavgränsade karaktär. Ind (1992 via Larsson, 2008) anser att identitet utformas efter 

en organisations filosofi, historia och trossatser, efter dess ägarform, ledarpersonligheter, 

personal, kultursyn, etik och strategier. Begreppet innefattar således många påverkande 

faktorer och är i sig väldigt svårt att förändra. Individers och organisationers identitet jämförs 
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av Ind och när det kommer till individen klargörs den identiteten ofta med ”… upplevelsen av 

sig själv som person” (Larsson, 2008 s.115).  Det krävs en god självkännedom för att kunna 

jämföra sig med någon annan och för att uppnå det måste man gå på utsidan av sig själv samt 

se till den bild omvärlden har. På det sättet är identiteten tecken för en förbindelse mellan 

omvärlden och organisationen. På organisationsnivå kan det sägas att identiteten utgörs av 

den helhetsuppfattning företaget har av sig själv gentemot omgivningen samt vad som 

kollektivt urskiljs och uttrycks som en oföränderlig och genuin karaktär bland medarbetarna 

(Larsson, 2008). 

Identiteten kan också sägas ge uttryck åt organisationens kultur men att personifiera denna 

kultur innefattar dock svårigheter (Larsson, 2008). I en organisation finns många gånger flera 

olika identiteter, i synnerhet på multietniska företag, som kan rivalisera med varandra 

(Alvesson, 2007 via Larsson, 2008). Ofta framförs identitetsbudskap också motsägelsefullt då 

företag förslagsvis är både nytänkande och gamla, når en bred och nischad publik eller jobbar 

lokalt och globalt. Därtill existerar termen personlighet som uttalar en önskan av ett mer 

personliknande språkbruk. Så som Ind (1992 via Larsson, 2008) menar, ligger personligheten 

nära identiteten för majoriteten och på många håll kan vi idag se en mängd företag som 

genom sin reklam försöker skildra sig i personlighetstermer (Larsson, 2008). 

Image 

Image, som har sitt ursprung i det latinska språket där det syftar till att imitera och att sträva 

efter, framställs av Larsson (2008) som ”den bild en organisation försöker skapa av sig själv 

hos allmänheten/publiken” (Larsson, 2008, s.114). Gezelius och Wildenstam (2009) 

definierar alternativt image som marknadens faktiska uppfattning av företaget och ser det på 

så sätt inte utifrån organisationens perspektiv. Aaker (1996) menar på samma sätt att ett 

varumärkes image är hur kunder och andra uppfattar varumärket. Enligt Bernstein (1985, via 

Larsson, 2008) kan begreppet fastställas som ett nettoresultat av interaktionen mellan samtliga 

inställningar, upplevelser, intryck och kunskaper som personer har av ett företag. 

Det finns en mängd olika faktorer som spelar in på ett varumärkes image. Den vetenskapliga 

litteraturen understryker dock att den gemensamma föreställningen av verksamheten samt 

erhållna fysiska tecken, tillsammans utgör imagen. Främst räknas upplevelsen hos mottagare 

och kunder in, hur anställda beter sig i rollen som representanter för företaget men även 

estetiska särdrag så som design, form på information och reklam, arkitektur, kläder och 

logotyper. Idag har människor en relation till varumärket och företaget snarare än till 

specifika produkter. Denna relation grundar sig i imagen och tyder på att imageaspekten får 

en allt större roll i företagsamheten. Vid en temporär negativ syn på ett företag kan en positiv 

image minska negativiteten men det finns däremellan också belägg för att en positiv image 

mycket fort kan förändras till det omvända (Larsson, 2008). 

I den internationella litteraturen omfattar begreppet image både interna och externa 

uppfattningar i relation till en verksamhet (Boorstin, 1963/1985 via Heide, Johansson, 

Simonsson, 2005). Enligt Alvesson (1990, 2004 via Heide et al., 2005) nyttjas 

imagebegreppet för mottagarens inställning till verksamheten men också för den 

kommunicerade bilden av företaget i internationella sammanhang. Image är löst kopplad till 

verkligheten och är därmed ingen sanningsenlig bild, betonar Alvesson (1990 via Heide et al., 

2005). När människor har en liten omedelbar kontakt med ett specifikt objekt, genereras en 

image av något. I första hand kommer materialet, till den image som skapas, från temporär 

information genom massmedia eller sociala nätverk. Oftast byggs alltså inte image utifrån 
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kundens egna uppfattningar och erfarenheter. Däremot har individens erfarenheter en större 

påverkan än information som söker ge form åt dennes bild och ståndpunkter. Att påverka 

någons image så att den stämmer överens med företagets profil är därmed lättare om personen 

bär på mindre erfarenheter (Heide et al., 2005).  

4.1.1 Varumärket  

I boken Principles of Marketing betraktas ett varumärke enligt följande definition: 

 

”A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these that identifies the goods or 

services of one seller or group of sellers…” (Kotler et al., 2008, s.511) 

 

I och med denna bestämning blir varumärket också något som särskiljer produkterna från 

andra försäljares varor. Varumärket inkluderar ofta en logotyp, färg, grafisk stil eller ljud som 

alla tas fram för att representera underliggande värderingar och tankar. För att en logotyp ska 

bli ett varumärke behöver alltså logotypen bära med sig någon form av djupare betydelse. En 

symbol som utgör varumärket är med detta inte bara en grafisk representation utan en symbol 

innehållandes olika associationer och uttryck (Salzer-Mörling, 2011).  

 

Upplevelsen av ett företags varumärke påverkas av alla de åtgärder ett företag vidtar och 

eftersom marknadskommunikationen snabbt kan etablera ett varumärke hos målgruppens 

medvetande är den av största vikt.  Även andra delar som företaget företar sig är dock också 

viktiga eftersom det brukar sägas att all varumärkt kommunikation påverkar kundens samlade 

upplevelse. Kundernas associationer bygger tillsammans upp varumärkets värde och gör att 

en bra produkt, service, distributörer, tillverkare samt ett bra erbjudande, gemensamt skapar 

ett starkt varumärke. Den positiva bilden kan alltid förstärkas med reklam men dessvärre 

aldrig kompensera upp för negativa upplevelser eller brister (Gezelius & Wildenstam, 2009).  

 

När det kommer till att mäta styrkan av ett varumärke är det vanligaste sättet att se till hur 

många som känner till det. Många företag strävar efter att kunden ska ha en så hög 

varumärkeskännedom att varumärket nämns först i en viss produktkategori och därmed blir 

kundens ”top of mind”. Det räcker dock inte med att kunden har vetskap om varumärkets 

existens utan denne måste också vara positivt inställd till det för att det ska framstå värdefullt 

(ibid.). Kunder ser idag varumärket som en viktig del av produkten då det bland annat kan 

förse varan med en garanti för kvalitet och tillförlitlighet. Vidare hjälper det kunden att lägga 

märke till produkter snabbare och på så sätt öka inköpets effektivitet (Kotler et al., 2008).  

4.2 Kommunikationsmix 

För att uppnå en enad bild av varumärket krävs det att företaget kommunicerar det på rätt sätt 

till sina kunder (Gezelius & Wildenstam, 2011). Således är varumärket och 

marknadskommunikationen ömsesidigt beroende av varandra (Dahlén & Lange, 2009). Målet 

med varumärkeskommunikationen är att påverka mottagarna genom att överföra information 

som frambringar effekter eller förändringar hos den som läser, lyssnar eller tittar. Möjliga 

önskvärda effekter är förändrade attityder till ett varumärke eller värderingen av en produkt, 

samt ökad köplust. Frågor som enligt Gezelius och Wildenstam (2011) bör analyseras då 

kommunikationsstrategier utformas är vem företaget vill nå, när budskapet ska framföras, vad 

det ska innehålla, hur det ska kommuniceras, genom vilken kanal och slutligen vilket syftet 

är. Författarna skriver vidare att det finns skillnader i hur företag kommunicerar baserat på 

dess profil, företag med exklusiv profil, hög produktkvalitet och högre prisklass 
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kommunicerar på annat sätt än vad exempelvis stormarknader och lågprisföretag gör 

(Gezelius & Wildenstam, 2011). 

De media som ska bära varumärkeskommunikationen och vilka effekter de bör skapa 

analyseras i de nedanstående modellerna Makromålkedjan samt Mikromålkedjan. 

4.2.1 Makromålkedjan 

Makromålkedjan sammanställer de övergripande mål som finns för 

marknadskommunikationen och därmed företagets verksamhet i stort (Dahlén & Lange, 

2009). Stegen i Makromålkedjan ska leda till minskad förlust och helst vinst (Gezelius & 

Wildenstam, 2011).  

 

         

 

 

      
4
 

Exponering syftar till att målgruppen måste ges möjlighet att upptäcka kommunikationen 

eller reklamen. Att målgruppen utsätts för exponering av varumärkeskommunikation är ingen 

garanti men en förutsättning för att ta sig vidare till de påföljande stegen i modellen (Gezelius 

& Wildenstam, 2011). 

Den del av målgruppen som exponerats för varumärkeskommunikationen och tagit den till sig 

kan nu bearbeta den. Gezelius och Wildenstam (2011) skriver att kommunikationen måste 

vara utformad så att mottagarna fångas av budskapet och tar det till sig, och därmed anpassas 

till målgruppens selektiva perception, förmåga och intresse (Dahlén & Lange, 2009). 

Kommunikationseffekter uppstår hos de individer ur målgruppen som tagit sig igenom 

föregående två steg - de har sett reklamen, tagit den till sig och bearbetat den. Om 

kommunikationen fungerar önskvärt uppstår i detta steg köplust hos konsumenten (ibid.). 

Effekterna från detta steg utgörs av delmålen i den nedanstående mikromålkedjan (Dahlén & 

Lange, 2009). Då denna studie kretsar kring kommunikationseffekter väljer vi att inte 

bearbeta nästkommande steg i makromålkedjan utan istället använda oss av mikromålkedjan 

för djupare analys av varumärkeseffekten. 

4.2.2  Mikromålkedjan 

Mikromålkedjan visar de olika kommunikationseffekter som en kommunikationsåtgärd kan 

prestera. Den är ett analysverktyg för att avgöra vilka delar i kommunikationen som bör 

förstärkas eller förbättras. För att uppnå målen i den ovanstående makromålkedjan krävs det 

att kommunikationen skapar rätt kommunikationseffekter, vilket visar sig genom att de 

olika funktionerna fylls i mikromålkedjan och således når fram till slutmålet. Skulle så inte 

vara fallet kan både makro- och mikromålkedjan användas för att analysera var det brustit 

genom att utse vilka effekter som uteblivit. Kommunikationseffekterna anses vara det absolut 

                                                            
4 Figur 2, se figurförteckning 
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viktigaste delmålet i makromålkedjan och avgörande för företagets ekonomiska resultat, 

varför mikromålkedjan är ett viktigt verktyg (Dahlén & Lange, 2009). 

Den viktigaste delen i makromålkedjan anses även enligt Gezelius och Wildenstam (2011) 

vara kommunikationseffekten då det är den som i slutändan avgör företagets intäkter. 

Kommunikationseffekten kan förklaras genom den generella mikromålkedja som författarna 

tagit fram. Mikromålkedjan kan appliceras på all typ av marknadskommunikation och alla 

produkter. Dess uppgift är att ta kunden från ett intresse till en köpintention. Mikromålkedjan 

är likt makromålkedjan en effekthierarki där varje steg är viktigare än det föregående. Kotler 

(et al., 2008) som arbetar enligt en snarlik målkedja anger att den används för att analysera 

var kunden befinner sig i köpberedskapsstegen och vart den genom kommunikation bör föras, 

för att skapa den önskade kommunikationseffekten och målgruppsresponsen. Därefter 

utformas kommunikationen. 

 

      

      
5
 

Det första steget i Mikromålkedjan utgörs av behovet av att väcka ett kategoriintresse hos 

målgruppen. Det är också i detta steg företag bör rikta sig till nya målgrupper som kan finna 

intresse i produktkategorin (Gezelius & Wildenstam, 2011). 

Varumärkeskännedom innebär att målgruppen uppmärksammar och minns ett särskilt 

varumärke. Det är grunden för att kunna skapa varumärkesattityder och köpintentioner, 

genom att målgruppen kan förena kommunikationen med varumärket. Detta kan ske genom 

igenkänning då kunden möter varumärket eller via erinran då kunden väljer ur minnet och inte 

ser alternativen framför sig. Det gäller då att vara så kallat “top of mind” för konsumenten 

(ibid.). 

För att målgruppen ska välja ett visst varumärke över konkurrenternas krävs det att den tycker 

om det specifika varumärket och inte enbart produktkategorin som helhet. De bör anse att det 

specifika varumärket är bättre än konkurrenternas likvärdiga alternativ. 

Varumärkesattityden kan indelas i absolut attityd och relativ attityd. Den absoluta attityden 

är stark och oföränderlig då konsumenten sällan jämför produkten eller varumärket med 

andra. Den relativa attityden innebär till skillnad från den absoluta att kunden anser det 

specifika varumärket vara bättre än de andra i produktkategorin, men saknar något särskilt 

gillande för det (ibid.).  

Om företaget lyckats föra målgruppen genom dessa steg är det troligt att det skapas en 

köpintention som respons. Produkter som kräver stor fysisk eller ekonomisk ansträngning 

kräver starkare köpintention då kunden ägnar mer tid åt att utvärdera produkten före köp, 

varför väl genomförd varumärkeskommunikation blir extra viktigt för företag i 

premiumsegmentet (ibid.). 

                                                            
5 Figur 3, se figurförteckning 
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4.2.3 Valet av marknadsföringskanal 

Vilken målgrupp ett företag vill nå med sin kommunikation påverkar komplexiteten i valet av 

media eller marknadsföringskanal (Gezelius & Wildenstam, 2011). Det viktigaste steget i 

valet av media är att det direkt eller indirekt ska matchas till målgruppen. När de medier som 

når målgruppen har identifierats utses vilka av dem som har högst 

kommunikationseffektivitet. Mediets egen kontext, samt dess innehåll och omgivande reklam 

kan bära upp kommunikationseffekten ytterligare (Dahlén & Lange, 2009).  

Då företaget vill uppnå så stor effekt som möjligt till minsta möjliga pris står kostnaden i 

relation till parametrar som kommunikationens frekvens, räckvidd, impact och tidsperiod. 

Förutom hur många individer som nås och hur många gånger dessa kan tillgodogöra sig 

budskapet är budskapets genomslagskraft, impact, viktigt. Budskapets impact kan styrkas 

genom att använda starka färger, större format och olika slags ljud men avgörs också i valet 

av aktiva eller passiva media (Gezelius & Wildenstam, 2011). Dahlén och Lange (2009) anser 

aktiva media vara grundade i konsumentens eget val att exponeras för 

marknadsföringsmaterialet, så som i tidsskrifter, Internetformer som hemsidor, bloggar och 

sökmotorer, samt mobiltelefoner, och därför vinner dessa högre genomslagskraft.  Grundat i 

budgeteringen tvingas företag att prioritera de fyra parametrarna i planeringen av en kampanj 

(Gezelius & Wildenstam, 2011). Dahlén och Lange diskuterar mediets kommunikativa 

förmåga vilken delar in marknadsföringskanalerna i image-media och hard sell-media. Image-

media är de kanaler som lämpar sig bäst när målet är att förmedla känslor, så som i 

varumärkesbyggande kommunikation. Dessa återfinns i bland annat tidskrifter, TV, Internet 

och events medan hard sell-media handlar lämpar sig för att kommunicera rationell 

information som genom dagstidningar, branschtidningar och direktreklam. 

Enligt Kotler är det första valet som görs användandet av personliga eller icke personliga 

marknadsföringskanaler. Personliga marknadsföringskanaler innefattar all typ av personlig 

interaktion men också word-of-mouth och så kallad buzz-marknadsföring, där kändisar eller 

trovärdiga personer används som opinionsbildare. Även Dahlén och Lange (2009) pekar på 

vinsten i att identifiera och understödja opinionsbildare som kan sprida word-of-mouth genom 

egna medier så som bloggar och sociala nätverk. Icke personliga marknadsföringskanaler 

avser all icke personlig kontakt och traditionella media, samt events och atmosfärer som 

omger kunden i varumärkessammanhang (Kotler et al., 2008). Företags primära 

påverkansmix består vanligen av en avvägning mellan annonsering, sales promotion, PR, 

personlig försäljning och direktmarknadsföring (Gezelius & Wildenstam, 2011; Kotler et al., 

2008). Kotler (et al, 2008) föreslår en integrerad marknadskommunikation där ovan nämnda 

områden samverkar för att framföra ett enat varumärkesbudskap till kunden. Författarna 

skriver också att allt ett företag gör i avseenden som design, prissättning, paketering och 

butikers utformning kommunicerar varumärket till kunderna (ibid.) och således hör de av 

Gezelius och Wildenstam (2011) nedan nämnda, vanliga medieval till den primära 

påverkansmixen: 

 Annonsering - Tv, radio, dagstidningar, vecko- och månadsmagasin 

 Direktresponsannonsering - Direktreklam, telemarketing, tv-shop, kupongannonsering 

 Online-annonsering - Webbsidor, bannerannonsering, e-postreklam 

 Utomhusannonsering - Stortavlor, skyltar, kollektivtrafik, väderskydd 

 Point-of-purchase annonsering - Hyllpratare, dekaler, butiksradio och tv 
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 Återförsäljarpromotion - Speciella villkor till återförsäljare så som ersättning för 

exponering och bättre placering, säljtävlingar, utbildningsprogram, branschmässor, 

samannonsering 

 Sales promotion - Varuprover, rabattkuponger, mervärden, konsumenttävlingar 

 Event markering och sponsring - Sport, konst, underhållning, mässor, festivaler, 

installationer 

 Publicitet och PR - pressreleaser, debattartiklar, bearbetning av journalister 

 Personlig försäljning  

 

Enligt Dahlén (2002) kan integrerad marknadskommunikation med hjälp av främst Internet 

minska kostnader i traditionella medieinvesteringar och ge en högre effektivitet. Genom att 

kombinera olika media behöver inte teman bytas lika ofta eftersom de trots hög frekvens inte 

slits ut i samma takt. 

Produktengagemanget är avgörande för hur ett företag bör planera sin marknadsföring enligt 

Dahlén (2002). Kläder och mode återfinns bland högengagemangsprodukterna vilket innebär 

att kunder är benägna att söka mer information och jämföra, lägga större ansträngning i att 

köpa produkten samt ha en större önskan om en relation till produkten. 

Högengagemangsprodukter är ofta dyra, påverkar självbilden eller förändrar relationen till 

andra (image). Sammantaget innebär detta att reklam för dessa produkter möter en aktiv och 

engagerad publik som behöver övertygas. Kläder och mode, som en del av 

högengagemangsprodukterna, drivs av erinran efter ett upptäckt behov, varpå placeringen blir 

viktig för denna typ av marknadsföring (ibid.).  

För det okända varumärket är det viktigt att uppnå regelbundna exponeringar – frekvens, för 

att ges tid att fastna hos människor. I detta steg, då varumärket är helt nytt och okänt eller 

söker sig till nya kunder för vilka det är okänt, är kundens risktagande större. Här är 

budskapsutformning som får människor att uppleva varumärket på ett visst sätt en vanlig 

metod. Dahlén (2002) anser däremot att det effektivaste sättet att skapa associationer är att 

placera varumärket i rätt kontext, utanför reklamen, och låta sammanhanget bära budskapet. 

Det centrala blir att hitta olika tillfällen där varumärket exponeras och laddas med önskvärda 

associationer. 

5. Empiriskt resultat 

5.2 Sammanfattning intervjuer 

5.2.1 VD 

X affärsidé är enligt VDn att skapa intressant herrmode av hög kvalitet och med hög 

modegrad. Därför tillåts varorna att ”kosta lite mer” men företaget försöker hålla sig i nivå 

med andra svenska varumärken i mellanprissegmentet. De skapar nu fulla kollektioner, driver 

egna varumärkesbutiker fysiskt och online och de har ett kontor med flertalet anställda. De 

har nått alla visioner och mål som sattes vid uppstarten och siktar nu på att etablera sin första 

egna distributionskanal utomlands. X ser till en internationell marknad och vill nu nå ut även 

fysiskt. 

Vid starten strävade X efter att uppnå en känsla av exklusivitet för de som skulle upptäcka 

varumärket. Det skulle kännas som att hitta något unikt och som inte alla kände till, för den 

som söker efter ett roligt varumärke. 
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”För det är liksom så vi tror man börjar bygga ett varumärke, att det 

ska kännas som en liten hemlighet för ett fåtal invigda liksom.” 

Därmed valde X att inte göra mycket press och att agera lugnt på marknadsföringsfronten. 

Istället för marknadsföring har X sett till aspekter som positionering och distribution. För att 

nå den hemliga och exklusiva känsla som X eftersträvar sökte de sig till de återförsäljare som 

de själva beundrar, med varumärkesportföljer som skulle lyfta dem.  

”…ja men det går liksom inte att ha den inställningen och börja sälja 

på Åhléns liksom. Då är det ju svårt att bygga ett varumärke…” 

” Hänger man bredvid exklusiva, dyra belgiska designers till exempel 

så kanske man ses på ett visst sätt. Och skulle vi ligga bredvid Cheap 

Monday på Åhlens så syns vi på ett annat sätt, om det är det första 

man gör liksom.” 

Att väva in andra kreativa verksamheter som konst, musik och grafisk form är också en tanke 

hos X. De kommer från en bakgrund där kläder är en uttrycksform bland många andra och det 

vill VDn ska synas på ett otvingat sätt. Därför gör de exempelvis kreativa samarbeten i 

lookbook-form med den bästa fotografen just nu, samt hittar samband till andra kreativa 

kanaler. 

Företaget ser sig som i ett skifte där de nu har växt upp till ett betydande varumärke för både 

återförsäljare och kunder. VDn säger att det är viktigt för dem att uppfattas som ett 

professionellt företag och att allt måste vara kompromisslöst i fråga om passformer, 

säljsupport och leveranstider. De vill vara skaparna av de mest intressanta herrkollektionerna i 

Europa och världen. Anledningen till att det gått så bra för X tror VDn är att de har en grund i 

en designidé som också är kommersiellt gångbar. Samtidigt har de strävat efter en hög image 

och modegrad, samt att göra intressanta och unika varor. Det finns en kombination av 

säljtänk, design och att grundarna själva är aktiva och utåtriktade ambassadörer som står för 

vad de gjort genom hela tiden. 

Att X vunnit priser för sitt skapande är inget som VDn tror påverkat dem mer än att de nått ut 

till lite fler människor. De anser sig ha ett starkt följe oavsett men tror att fler människor fått 

upp ögonen för X eftersom de är så lågmälda i sin marknadsföring, men att de vunnit priser är 

ingenting de talar om. 

Internt på företaget behöver X inte arbeta med marknadsföring för att befästa varumärket. 

VDn förklarar att de är en liten organisation där alla är involverade i många bitar och har 

insyn i designprocessen och de bakomliggande tankarna. De som arbetar på X tycker också 

mycket om varumärket. 

VDn tror att kunden på den svenska marknaden vänder sig till X för att de söker något 

intressant och unikt. Kunden har känsla för form och kreativitet, många av X kunder arbetar 

inom kreativa yrken. Den typiske kunden har fast anställning och en ”okej inkomst”. Den 

handlar inte jättemycket kläder men omkring tre till fyra plagg i månaden och då söker den en 

naturlig, bekväm och stilig look som inte känns ”för stiff”. Eftersom X skapar kläder som 

ägarna själva vill bära och finner intressanta tror VDn att kundens medelålder stigit med deras 

egen och designutvecklingen som i början grundade sig i t-shirtar med tryck. 

VDn anser att de har en nära relation till sina kunder. Många av dem är exempelvis musiker 

som företaget kan få ett bra utbyte ifrån. De försöker att arbeta nära kunden i sina butiker med 
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både hög personlighet och servicenivå, och pratar mycket med kunderna. Företaget försöker 

lyssna på kunderna men de får sällan direkta förslag från dem. Utanför butiken upprätthålls 

relationen genom kontinuerliga nyhetsbrev och via X hemsida. Utmaningen idag anser VDn 

är att få kunderna till de fysiska butikerna eftersom många anser det smidigt att handla online 

istället. 

Frågan om hur varumärkesidentiteten ska omvandlas till en känsla hos kunden besvarar VDn 

med paketering. I det ingår vad för material som används i allt från etiketten i nacken till de 

påsar som kunden bär hem varorna i. Grundprodukten är en förutsättning men det är allt runt 

omkring, paketeringen av varumärket som skapar känslan. Intressanta förpackningar och 

hemsidan förmedlar en rolig, intressant och exklusiv bild av hur man kan klä sig. 

”… det får inte vara för strömlinjeformat heller, det måste skava 

någonstans, det måste vara något som är lite sådär… som inte är helt 

rätt om du förstår vad jag menar? Det måste vara… modellen kanske 

är lite… har någon defekt, eller om du förstår vad jag menar, som vi 

plåtar på. Det måste vara något som är… det kan inte vara för slickt 

för då tappar folk intresset.”  

Logotypen ska inte stjäla för mycket energi från plaggen och inte heller upplevas spreta åt 

något håll säger VDn. De har eftersträvat en neutral och stilren logotyp som inte tror sig vara 

något annat än vad den är ”utan det ska kännas som det bara… det bara är där”.  

De strategier som finns för marknadskommunikationen återgår till den ovan nämnda hemliga 

känslan. VDn förklarar att de är medvetet ”lite luddiga sådär” och arbetar helt utan breda 

massutskick. Istället vänder de sig direkt och personligen till ”rätt journalister eller bloggare 

som vi känner”. Idén är att produkten ska tala för sig själv och att de vänder sig till 

intresserade, som själva aktivt söker information. I förhållande till omsättningen lägger X 

således väldigt små resurser på marknadsföring säger VDn och det som görs sköts in house. 

De kanaler som används är nyhetsbrev och pressutskick via email, hemsida samt sociala 

medier i form av en central och en lokal Facebook-sida samt Instagram som är viktiga men 

”inte jätteaktiva” kanaler. Företaget gör någonting varje vecka i dessa medier.  

Valet att inte använda traditionella media så som TV eller print grundar sig i företagets nisch 

enligt VDn. Det är också otroligt resurskrävande medier och VDn anser att ”content” som 

bygger på att journalister eller bloggare verkligen tycker om varumärket och vill skriva om 

det är mycket mer värdefullt än om de skulle betala för tjänsten. 

”…dels har vi nog resonerat så att det känns lite desperat från början, 

då blir man liksom inte det här… då blir det inte den här lilla 

hemligheten, då är man allmänhetens egendom, då är man 

verkligen… då vill man ha alla som sina kunder känns det som. Och i 

och med att vi är lite mer specifika, vi nischar oss lite mer så hade 

liksom de forumen inte känts riktigt rätt.” 

Angående marknadsföringens framtid nämner VDn nya typer av sociala medier. Exemplet 

Vine, en mikrobloggtjänst med rörliga bilder
6
, tas upp som något av eventuellt intresse för X 

eftersom det möjliggör att visa rörliga bilder på kläderna. 

                                                            
6 https://vine.co/ 
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Vad gäller distributionen ska de egna butikerna vara ett helhetsgrepp på varumärket. Därmed 

blir adresser, lokaler och inredning väldigt viktiga. Personalen i butiken, musiken som spelas, 

presentationen av varorna, blommor och förpackningar är alla viktiga i kommunikationen av 

varumärket i butik enligt VDn. 

Det fanns en dröm säger VDn om att webbshopen skulle ge samma känsla som att gå in i en 

fysisk butik, att den skulle kommunicera samma sak. Dock är det svårt grundat i mediets 

platthet och konsumenters brådska på internet. 

”…det är ingen som lägger en timma på en web shop och bara slö-

surfar runt utan det är pang in, fem minuter max och man får väldigt 

kort tid på sig och liksom visa det bästa vi har.” 

Samtidigt som det kräver tydlighet så vill de också behålla en känsla av mystik, att de kan 

locka kunden lite längre in genom att ”inte visa hela kakan direkt”. VDn säger att de lägger 

stor vikt vid valet av modell, belysning, hur fotot beskärs och de experimenterar gärna med 

det eftersom de inte än vet vad som är rätt för dem. 

Grundkravet i valet av externa återförsäljare är ett intresse men det är också viktigt vad 

återförsäljaren har för image och attityd, vilken varumärkesportfölj den har och vilka X blir 

placerade bredvid. Det finns ett antal varumärken som VDn säger att de gärna benchmarkar 

mot som på olika sätt lyfter det egna varumärket. X ser sig gärna placerade bredvid något 

dyrare varumärken, som de vet att de ”klår lite på fingrarna” genom att göra bättre grejer. 

5.2.2 Retail manager 

Retail managern anslöt sig till företaget väldigt tidigt och driver idag företagets operativa 

delar med ansvar över butikerna och verksamheten i England, nära grundarna. Han förklarar 

att X affärsidé är att producera kläder främst för dem själva, utan att egentligen tänka på 

marknaden. Företaget har enligt honom inte någon uttalad strategi utan utvecklas organiskt: 

It’s not a sick clear businessidea or model. It’s a way of expressing 

ourself and what we feel is right and I think that our whole growth and 

how we developed is being that people just happen to like what we do. 

Retail managern menar att X hittat, eller snarare skapat, ett glapp i marknaden som de med 

sina produkter lyckats fylla. De befinner sig i ett mellansegment och står bland annat för 

”stardesign” och kvalitet i dagens herrmodevärld.  

... we fit this like perfect gap in the market in menswear fashion, where 

you have both quality and price and we fit this new school look... 

På frågan om varumärket har förändrats över tiden menar Retail managern att företaget 

genom sin lilla storlek har kunnat ”stay true” till vad de verkligen vill göra. Produktmässigt 

har de utvecklats genom ett bredare och större sortiment, som hela tiden blir bättre. Han anser 

att X är det enda företaget som verkligen ”pushar” utvecklingen inom herrmodet framåt, 

eftersom X som han beskriver aldrig blir riktigt mättade. 

Under intervjun ställdes frågan om hur X skulle definiera sitt varumärke i endast tre ord eller 

en kort mening, men likt VDn varken kunde eller ville Retail managern ge ett rakt svar. Det 

sägs vara omöjligt, eftersom företaget rymmer så mycket och har en så unik historia. Retail 

managern nämnde ord som ungt, dynamiskt, konstnärligt och oplanerat - ”there’s no someone 
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driving up business from aboveside”. Det finns en drivkraft att göra allting rätt men att 

mycket bygger på tur och slumpmässiga händelser.  

It’s just a happen our commonground is clothing but apart from that, 

thats about it. Theres a certain string but thats it. Very hard to 

answer...  

Om någon utifrån skulle beskriva X är dock Retail managern säker på att de skulle nämna 

orden “fun, quirky, cool brand”. Angående arbetssätten och hemsidan säger han att de 

fortfarande experimenterar mycket eftersom de ännu inte vet vad som är rätt för dem. Därför 

tar de till grepp som ”experter” traditionellt skulle avråda från. Det finns en ovilja i att 

definiera saker och ting eftersom det kan verka begränsande och för att X ännu inte har alla 

svaren. De vill inte sätta några stämplar eftersom det kan stänga dörrar, utan vill vara öppna 

för nya impulser. 

På frågan om hur priserna påverkat företaget håller Retail managern med VDn om att de inte 

påverkat dem i någon större utsträckning. Han säger att många konsumenter fortfarande inte 

vet vilka X är eller vad de gör. I frågan om ökad försäljning säger han att exempelvis 

blogginlägg har större påverkan än vad priserna någonsin haft. 

Framgången tros, enligt Retail managern, främst ligga i företagets ”niceness, swedishness” 

som han, genom sin engelska bakgrund, kan se i X. Såklart har folket runt omkring företaget 

också del i framgången. Återigen tar han upp marknadsglappet som företaget fyllde med 

något unikt, samt slumpen och lite tur som framgångsfaktorer. Också det faktum att de tidigt 

nådde ut med företaget, både genom väletablerade återförsäljare internationellt och egen 

distribution, var avgörande. 

...you would never do that as a yound brand, you dont go out and they 

did it. And I think thats another reason why we are successfull. And the 

long side that certain things happend at the right time for us, we are 

very lucky. ...we got out very early, so people got to see us, so I would 

say thats another part of our huge success. 

Den första egna butiken öppnades med samma tanke: 

Yeah, very early, again you wouldn’t do that, such a young company... 

you wouldnt just go: yeah lets do retail, but it’s just those feelings, it 

was the right time. 

Kring kundernas uppfattning om X säger Retail managern att de inte aktivt behöver eller vill 

marknadsföra sig för att uppfattas på ett visst sätt, utan att det sker ändå. Han kommer tillbaka 

till företagets organiska arbetssätt och förklarar att de är väldigt tysta, de ”skriker” inte ut 

någon marknadsföring alls och han tror att kunderna gillar det.  

We don’t actively make that happen, it just happens around us. It’s 

very strange, people pay a lot of money for that but we don’t ever think 

about that.  

Han tror att kunderna uppfattar X så som de själva gör, men med fokus på produkter, kvalitet 

och som ett coolt svenskt varumärke. Retail managern menar att X inte har någon producerad 

företagsidentitet som de försöker sprida. Utan det handlar snarare om en upplevelse av 

produkterna och vad de inbringar. Produkterna talar för sig själva och kunderna förstår på så 
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sätt X. Detta tror han skiljer X från andra företag. Kund och företag förstår varandra genom att 

de har samma smakpreferenser och därför kan produkten bära budskapet om företagets 

identitet.  

So it’s easy to talk to him and understand, because he has the same 

tastelevels. Something like that, it’s quite hard to... I think the product 

speaks more than anything and thats what we do. 

Retail managern säger att X har en väldigt bred kundgrupp vilket gör det svårt att definiera 

den typiska kunden för företaget på klassiskt marknadsföringsmanér. Det är något som han 

också kopplar till X framgång, de tilltalar ”a cool kid, younger teen maybe who’s very much 

blogger style” såväl som ”the older guy, sofisticated you know, just in to quality, in to good 

clothing, good fit”. Detta är något som kommit med tiden då fler fått upp ögonen för X och 

vad de gör. Med tiden har kollektionerna som tidigare nämnts också blivit bredare vilket 

tilltalar fler. 

And i think that is for sure we have a really, we wanna, i mean i dont 

now many other brands and if you ask me as well who would be a 

competitor, impossible to answer, beacause we are out on our own, no 

one really have such a wide spectra as we do.  

Att X har en nära relation till kunderna är något som Retail managern vet. De har däremot 

enligt honom ett annorlunda synsätt eftersom de aldrig har kunden i åtanke då de designar 

eftersom de anser det begränsande. Retail managern anser att det är så man ”push forward” och 

de bekymrar sig inte om att ”widening your audience”. Han poängterar ännu en gång att 

ingenting de gör sker enligt ”book on how you should do things”. 

I think people come latch on to us later when they understand us more. 

Relationen till kunderna upprätthålls enligt honom med de bästa upplevelserna och servicen 

som går att ge, en av få tankegångar som följer den gamla skolan. På frågan om hur X når ut 

till nya kunder svarar Retail managern att öppna butiker på spännande platser är deras sätt att 

”showing we’re around, we’re doing something”. Placering är alltså av stor vikt för X och de 

är noga med att ligga på rätt adress. Även att utveckla distributionen hos externa återförsäljare 

är ett sätt att nå ut till nya potentiella kunder, så X ser till att finnas i de bästa butikerna i 

världen.  

De egna butikerna ses som ett sätt att uttrycka sig och hela företaget är mycket delaktiga i 

butikernas utformning, även på detaljnivå. Bland annat diskuteras vilka material som ska 

användas och inredningen ritas ihop med arkitekter som står nära företaget. Lokalen i sig ska 

uttrycka rätt saker och gärna ha en historia som samspelar med företagets image. 

X arbetar enligt Retail managern varken med intern eller extern marknadsföring i traditionell 

mening och de lägger inga resurser till marknadsföring, utan arbetar på ett något alternativt 

sätt:  

Technically we dont actually have any marketing, theres no real... 

theres no marketingpersonal, marketingplan or so... no i mean, we do 

things naturally like i said, everything is organic, totally against the 

grain, totally against the book... You know we do not even have 

anyone doing PR for us, look how much press we get, we are on the 

frontcover...every magazine and that’s because we have close 
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relationships, its better to do it yourself, we like them, they like us, they 

choose clothes...theres no marketing, theres no plan. 

Retail managern säger att företaget försöker balansera marknadsföringen mellan de olika 

butikerna men uttrycker vissa svårigheter i att veta hur mycket som ska ske centraliserat för att 

de olika butikerna skiljer sig så. Något X arbetar med som marknadsföring är olika event och i 

framtiden tror Retail managern att de kommer att anpassa sig ytterligare utefter de lokala 

marknaderna. Han pratar också om att anpassa produkterna lokalt. 

Om framtiden erkänner Retail managern att de nog måste börja marknadsföra sig. Det kommer 

enligt honom inte ske på något klassiskt sätt utan med en annan vinkling, som de måste hitta. 

Sociala medier nämns som bra kanaler men han säger att de fortfarande inte hittat sin plats. X 

har en ouppdaterad Twitter, eftersom det visade sig vara av mindre intresse. Visuella medier så 

som Instagram säger Retail managern däremot är viktiga och tror att dessa kanske kan komma 

att bli mer lokala kanaler. 

...we are really aware of it but we kind of yeah i mean it’s, I think what 

we haven’t really found is our voice so much, so it’s our expression 

and what we saying is kind , we kind of keep it back a little bit maybe 

because we dont wanna be so over the top and be seen in the wrong 

way...  

Retail managern är medveten om att handeln i framtiden kan komma att förändras och 

butikerna blir mer showrooms när Internethandeln allt mer tar över. Därför arbetar X också 

mycket med att erbjuda en spännande online-upplevelse. 

X arbetar enligt Retail managern med vänbaserade samarbeten som lanseringar och väver in 

fotografi, konst, musik och annan kultur i verksamheten. 

...life is not just about clothing. 

När det kommer till att balansera externa återförsäljare och egna butiker, säger Retail 

managern att de har båda kanalerna eftersom man inte kan visa upp varumärket i sin helhet hos 

externa återförsäljare. Han menar att företaget måste skapa sin egen butiksverksamhet för en 

större varumärkesupplevelse. Hos återförsäljare har X en begränsad yta.  

... a showcase to what you are up to, a show and tell almost, thats 

where the store express...i still believe in that, its a litte bit old school 

and i still believe in that...  

De egna butikerna och externa återförsäljarna kompletterar varandra och samspelar genom att 

locka kunder till varandra. 

...if you open up retail it can actually help their business to grow as 

well because it has a relly great effect and maybe thats our marketing 

plan but we just dont know it... 
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5.3 Sammanfattning enkät 

Av femtio tillfrågade respondenter svarade 21 på kundenkäten. Dessa kunder hade hittat 

företaget första gången genom en bekant/rykte (35%), företagets butik (35%) eller genom en 

omskrivning i en tidning eller blogg (30%).  De tillfrågade kunderna säger sig främst handla 

via företagets egna butiker (47,6%). Webb-shopen var främsta kanal för 28,6% och externa 

återförsäljare stod för resterande 23,8%. 

Email/nyhetsbrev var den ledande marknadsföringstypen, som flest kunder tagit del av, tätt 

följt av sociala medier och där efter bloggar. 35% hade tagit del av varumärket i en tidning 

eller ett modereportage och 20% hade tagit del av varumärket vid event. En svarande lade till 

att den tagit del av marknadsföring för varumärket hos en extern återförsäljare.  

De kanaler som kunderna följer varumärket i är ledande företagets hemsida (90,5%) samt 

email/nyhetsbrev (85,7%). Instagram når 52,4% och Facebook strax där under. Endast tre av 

de svarande följer företaget via Twitter. På frågan om respondenten önskar mer eller mindre 

marknadsföring från företaget svarar en överhängande del att det ligger på en lagom nivå just 

nu (71,4%). Fyra personer (19%) önskar mer marknadsföring och två personer önskar mindre 

marknadsföring.  

Majoriteten av de tillfrågade instämmer till viss del om att företaget X är det bästa i kategorin 

herrmode (52,4%) och 33,3% instämmer huvudsakligen. Tre personer instämmer helt i frågan 

och ingen utav kunderna anger att de inte alls instämmer. Den bäst uppskattade egenskapen 

hos varumärket är deras design (90,5%). Därefter kommer passformen (52,4%) tätt följt av 

produktkvaliteten (47,6%). En tredjedel av respondenterna anger att de uppskattar 

varumärkeskulturen hos företaget. Servicen når 19% och två personer anger att de också 

uppskattar varornas pris. 

52,4% anger att de huvudsakligen instämmer om att de identifierar sig med den kultur som 

varumärket representerar. 23,8% instämmer till viss del i denna fråga. Två personer 

instämmer till fullo om att de identifierar sig med företagskulturen medan tre respondenter 

inte har någon uppfattning i frågan. Ingen av respondenterna motsätter sig påståendet.  

Ord som av flera kunder lyfts fram när kunden själv får beskriva vad varumärket och dess 

image står för är stilfullt/stilsäkert, hög kvalitet och nya/unika material, passform, 

klassiskt/tidlöst med modern passform/design/tvist/uttryck, bekvämt, nytänkande/i framkant, 

basplagg, retro/90-tal, fina/snygga kläder, anspråkslös. 

 

6. Analys 
Vad som först kan sägas om företaget X sätt att arbeta med varumärke och kommunikation är 

att det på många punkter skiljer sig från hur litteraturen beskriver processerna, både enligt 

deras egen utsago (”…we dont actually have any marketing… everything is organic, totally 

against the grain, totally against the book...”
7
)  och enligt vår undersökning. Gezelius och 

Wildenstam (2009; 2011) framhåller att ett varumärke påverkas av alla aktiviteter som ett 

företag åtar sig och att marknadskommunikationen därför är av allra största vikt. Författarna 

tar upp parametrar så som frekvens, räckvidd, impact och tidsperiod samt olika sätt att öka 

                                                            
7 Se empiri s.25 
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kommunikationens effektivitet genom dessa. Det undersökta företaget står för det motsatta till 

vad flera av dessa begrepp innebär. Genom X valda marknadsföringskanaler vill de inte 

uppnå någon hög frekvens eller räckvidd utan istället framföra väl avvägd information till 

några få som sökt sig till dem. Företaget har därmed valt att framstå som lite hemliga och 

VDn förklarar att de därför valt bort traditionella marknadsföringsstrategier med 

resonemanget: ”… det känns lite desperat från början… då blir det inte den här lilla 

hemligheten, då är man allmänhetens egendom… då vill man ha alla som sina kunder känns 

det som.” 

De marknadsföringskanaler som företaget X idag använder sig av är ett nyhetsbrev via email, 

press releaser, sin hemsida samt viss mån av sociala medier och varumärkets lookbooks. 

Dahlén och Lange (2009) skriver att mediets egen kontext kan bära upp och förstärka, eller 

dra ner, kommunikationseffekten och således är marknadsföringens placering viktig. Detta är 

något som företaget X arbetar mycket med genom sin distribution, vilken kan ses som detta 

företags främsta marknadsföringskanal. Företaget arbetar dock inte enligt Dahlén och Langes 

mening om kontext eftersom de inte ägnar sig åt annonsreklam. I vilka butiker och 

sammanhang, samt vem företaget X syns bredvid har istället varit deras viktigaste verktyg när 

de byggt upp och positionerat sitt varumärke. Genom att inte göra mycket väsen av sig i form 

av högljudd marknadsföring samt att, hos externa återförsäljare, synas bredvid varumärken 

som stärker det egna, har de nått sin position. Att de tidigt startade egna butiker, som visar 

upp varumärket i sin helhet, visar också på distributionens viktiga roll för 

varumärkesbyggandet. I vår kundundersökning visade det sig att nästan hälften av kunderna 

främst handlade i varumärkets flaggskeppsbutiker, följt av den egna webbshopen och allra sist 

de externa återförsäljarna. I denna aspekt sammanfaller företaget X arbetssätt väl med Dahlén 

(2002) som menar att kontexten som varumärket placeras i är av största vikt för att skapa rätt 

associationer. Ur detta kan läsas att företaget är oerhört måna om hur, var, när och till vem 

varumärket visas upp. De är genom sina val av marknadsföringskanaler således inte 

intresserade att finnas tillgängliga för vem som helst. 

Företaget har valt att inte satsa på räckvidd och frekvens i valet av media men däremot arbetar 

de med de medier som enligt Dahlén och Lange (2009) har en högre genomslagskraft. 

Företagets marknadsföringskanaler i form av hemsida, sociala medier och nyhetsbrev är alla 

aktiva media som bygger på kundens eget intresse av att ta del av exponerat material, vilket 

ligger till grund för dess höga genomslagskraft. Vad som är viktigt för företaget X är att 

förmedla de känslor som produkterna ska väcka och koppla dem till varumärket. Därför är 

dessa image-media som Dahlén och Lange (2009) kategoriserar dem som, fungerande kanaler 

för deras kommunikation. Eftersom företaget Xs produkter är av högre pris och befinner sig i 

modesegmentet kräver de högre engagemang, vilket betyder att kunderna är mer benägna att 

själva söka information (Dahlén, 2002). Genom kundernas höga engagemang behöver 

företaget X inte ”pumpa” ut marknadsföring för att driva transaktioner utan kunderna kommer 

till dem ändå. Att arbeta på detta sätt och med de få valda media som företaget använder, 

sparar de stora resurser. Engagerade kunder innebär också en svårighet för företaget när det 

kommer till att övertyga till handling. Lyckas man nå en situation där kunderna har en absolut 

positiv varumärkesattityd är detta inte längre ett problem, dock ser verkligheten ofta 

annorlunda ut. För företaget X del tycker majoriteten av de undersökta kunderna att X är 

huvudsakligen eller till viss del det bästa varumärket i sin kategori. Det innebär att de trots allt 

måste fortsätta påminna kunderna för att inte förlora dem till konkurrenter. 

Bloggarna anses vara de nya mediernas stora opinionsbildare (Lilius, 2009) och det är något 

som företaget X har tagit fasta på. En stor del av marknadsföringsarbetet handlar idag enligt 
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flera forskare om att identifiera nyckelfigurer som kan sprida varumärket genom word-of-

mouth - att ge varumärket ett ”eget liv” (Lilius, 2009; Kotler et al., 2008). Företaget X arbetar 

inte med massutskick utan riktar sina pressreleaser och nyhetsbrev till folk som de vet är 

intresserade och som själva söker informationen. Att rikta sig direkt och personligen till 

bloggare och journalister som verkligen tycker om varumärket och skriver om dem av eget 

intresse istället för att betala någon är mycket mer värdefullt, säger både VDn och Retail 

managern. Enligt forskare
8
 finns det inget starkare kommunikationsmedel än word-of-mouth 

och sociala medier så som bloggar kan ses som en förlängning av detta. VDn förklarar också 

att företaget har gott utbyte av nära relationer till kunder som är exempelvis musiker samt 

tycker om varumärket och då kan fungera som ambassadörer vilket samspelar med Kotlers (et 

al., 2008) buzz-marknadsföring. 

Makro- och mikromålkedjorna 

Makromålkedjan 

Målgruppen måste ges möjlighet att upptäcka marknadsföringen genom exponering för att 

kunna ta sig vidare till en köpprocess och således inbringa intäkter till ett företag (Gezelius & 

Wildenstam, 2011). De kanaler som företaget X exponerar varumärket igenom är sina butiker, 

sin hemsida, externa återförsäljare, nyhetsbrev, lookbooks, Instagram, Facebook, Twitter, 

event samt samverkan med journalister och bloggar. Kundundersökningen visade på att 

nästan alla respondenter följer företaget via deras hemsida och nyhetsbrev. Hälften av de 

svarande följer företaget på Instagram och Facebook kom strax där efter. Trots att företaget 

inte låter sig exponeras för de stora massorna så når de ändå ut till nya kunder och företaget 

växer. Utöver exponering i tidningar och bloggar, samt de egna butikerna, visade sig 

ryktesspridning vara en stor del i hur nya kunder hittade till företaget enligt vår undersökning. 

Genom mediets aktiva natur har kunderna bättre möjligheter att bearbeta det utsända 

materialet eftersom de själva gör medvetna val att ta del av informationen och därför kan 

antas vara intresserade av den. Det krävs en personlig ansträngning för att ta del av företaget 

Xs marknadsföring genom att besöka deras hemsida, skriva upp sig för mail-prenumeration 

eller öppna någon av de sociala medierna till skillnad från att exponeras för en reklam på TV. 

Då kunderna valt att söka sig till företaget och följa dem i en eller flera kanaler har företaget 

X nått en position där de redan tagit sig förbi kundens selektiva perception, vilket också är en 

förutsättning för att kunden ska behandla informationen. Efter den bearbetande fasen kan 

kommunikationseffekter uppstå i olika delmål, vilka vi fortsättningsvis analyserar i 

mikromålkedjan. 

Mikromålkedjan 

Eftersom vi vände oss till redan existerande kunder i företaget Xs register får det antas att 

kunderna redan besitter ett kategoriintresse och dessutom varumärkeskännedom. Således är 

det steget om kundernas varumärkesattityder i mikromålkedjan som kommer att analyseras. 

Köpintentionen ligger inte inom ramen för uppsatsens forskningsfråga och därför utesluts 

även det steget från analysen.  

I Gezelius och Wildenstams (2011) allmänna mikromålkedja beskrivs varumärkesattityden 

som antingen absolut eller relativ. För att kunderna ska välja företaget X över andra 

varumärken krävs det givetvis att kunderna anser att X är bättre än dess konkurrenter. I 

kundundersökningen hade endast tre personer en absolut positiv attityd gentemot företaget X 

                                                            
8 Barclays Review, 1997; Barber & Wallace, 2009 via Johansson & Corvera, 2012 
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som varumärke. Dessa tre instämde helt om att X är det bästa varumärket i sin kategori och 

jämför troligen inte varumärket med andra, enligt Gezelius och Wildenstam (2011). 

Majoriteten instämde delvis eller huvudsakligen i frågan om företaget X är det bästa inom 

kategorin herrmode. Det visar att större delen av företaget Xs kunder har en relativ 

varumärkesattityd. Den relativa attityden kan antas betyda att kunderna tycker att varumärket 

X är det bästa inom vissa produktkategorier, så som Gezelius och Wildenstam (2011) 

beskriver. Det kan antas att de jämför de olika produkterna var för sig mot konkurrenternas 

likvärdiga alternativ och inte varumärket som helhet. Enligt hur frågan ställdes i kundenkäten 

visade det sig att dessa kunder ändå har ett starkt gillande för varumärket, till skillnad mot hur 

Gezelius och Wildenstam (2011) förklarar den relativa varumärkesattityden, där gillandet kan 

utebli till fördel för produktens egenskaper. 

Kunden har en positiv attityd till varumärket främst genom den högt uppskattade designen. 

Andra värden som uppskattas är den goda passformen samt den höga produktkvaliteten. Även 

abstrakta värden som varumärkeskulturen ligger till grund för en positiv varumärkesattityd 

hos en tredjedel av respondenterna i vår undersökning. Majoriteten av de svarande anger att 

de i olika utsträckning identifierar sig med den kultur som varumärket representerar, vilket 

också indikerar en mycket positiv varumärkesattityd. För att erkänna identifikation med ett 

varumärke, vilket kan anses vara den starkaste typen av varumärkesattityd, krävs det ett 

enormt starkt gillande hos kunden. Att identifiera sig med ett varumärke till fullo kan 

innebära att kunden speglar både sig själv och sin världsbild genom företaget och dess 

värderingar. I Nationalencyklopedin beskrivs identifikation som den omedvetna process där 

en person övertar normer och språk från någon annan
9
. Företaget Xs Retail manager ser 

likheter hos dem och kunderna i att de har samma smakpreferenser och därför kan förstå 

varandra väl. Att kundernas egna beskrivningar av varumärket endast innehöll positiva 

uppfattningar tyder också på att attityden till varumärket upplevs som god.  

Gezelius och Wildenstam (2009) anser att ett varumärkes värde byggs upp av de 

gemensamma kundassociationerna som finns kopplade till det. Styrkan av varumärket mäts 

normalt genom att se till varumärkeskännedomen och att vara ”top of mind” hos kunden. För 

ett varumärke som X som uttalat vill vara lite hemliga är det inte intressant att se till hur 

många som känner till dem utan snarare vad de känner till. Gezelius och Wildenstam (2009; 

2011) beskriver också fördelarna med återkommande kunder eftersom det är lättare att nå ut 

till dessa än att söka sig till nya. För att försäkra sig om en positiv varumärkesattityd, vilket är 

det viktigaste i företaget Xs fall, är regelbundenheten dessutom ett måste. Värdet i Xs 

varumärke bör således ligga i den lojala kundrelationen där en positiv, gemensam association 

och attityd kan skapas. 

Varumärkets identitet, profil och image 

Det finns svårigheter för oss som utomstående att analysera företaget Xs identitet eftersom 

begreppet definieras som den samlade interna bilden av hur ett företag verkligen är. Då vi inte 

är en del av Xs organisation kan vi enbart utgå ifrån de tolkningar vi gör av vad som 

framkommit under intervjuerna. Utifrån vad VDn och Retail managern sagt är deras identitet i 

första hand ett svenskt herrmodeföretag med bra produkter i design- och kvalitetsaspekt som 

säljer till en internationell marknad. Det finns en transparens i företaget eftersom det är litet 

och alla anställda då får insyn i alla processer. Vidare använder sig inte företaget av 

marknadsföring på ett traditionellt sätt, vilket innebär att de heller inte har någon PR-ansvarig. 
                                                            
9 http://www.ne.se/identifikation 2013-05-21 

http://www.ne.se/identifikation


29 

 

Det finns ingen utarbetad strategi eller ”masterplan” hos företaget utan allt sker organiskt. De 

kommer från en bakgrund inom många olika kreativa verksamheter och ser kläder som en 

uttrycksform bland många andra. ”It’s just a happen our commonground is clothing” 

understryker Retail managern. 

Företaget X har uppnått alla sina tidigare visioner samt mål och är således framgångsrika. 

Idag är de betydelsefulla leverantörer för sina återförsäljare och har stort ett stort ansvar att 

leva upp till.  Andra faktorer som hör hemma under ett företags identitet är inte relevanta för 

vår undersökning, då det som huvudsakligen undersöks är företagets profil och image vägda 

mot varandra. När företaget själva understryker att de inte anser sig ha någon producerad 

identitet talar vi således om något olika begrepp. De förklarar sin mening med att de skapar 

kläder som de själva finner intressanta och vill bära. Därmed tänker de inte på kunden när de 

producerar och således arbetar de inte med någon skapad identitet utan ”bara är” sin 

organiska. 

Enligt både Larsson (2008) och Gezelius och Wildenstam (2009) är profilen den bild som ett 

företag eftersträvar av sig själv på marknaden och internt i företaget. Både VDn och Retail 

managern framhåller att företaget X inte behöver arbeta med intern kommunikation av 

profilen. Detta sägs vara för att det är en liten organisation där alla har insyn i de olika 

processerna, men också för att alla anställda tycker väldigt mycket om varumärket. Den 

dimension som företaget X, i enlighet med Larssons (2008) beskrivning, vill uppvisa externt 

till sina kunder skiljer sig något beroende på om det är VDn eller Retail managern som talar 

om den. Detta är ett resultat av deras yrkesroller där VDn talar mer strategiskt och abstrakt 

kring varumärket och Retail managern, som arbetar operativt med produkterna i butik, pratar 

mer om deras egenskaper. Däremot motsätter sig inte svaren utan kompletterar varandra när 

deras respektive syn på varumärket presenteras i sin helhet. 

VDns beskrivning av deras profil är att de vill uppfattas som exklusiva genom att vara en 

hemlighet för ett fåtal invigda. Det ska kännas som ett ”…litet men exklusivt företag för dem 

som vet…". Gentemot kunder och leverantörer arbetar de för att upplevas som 

kompromisslösa och professionella. De ska också leverera den intressantaste herrkollektionen 

i Europa och världen med hög modegrad samt en kvalitet som aldrig sviker. Retail managern 

beskriver profilen som ”contemporary, “Swedish” och “uncomplicated”. Han anser att de 

“…fit this like perfect gap in the market in menswear fashion…” och kombinerar både 

”starquality”, “stardesign” och ”middle ground area price”. Företaget X står enligt honom för 

en “new school look”. VDn framhåller också att de är engagerade i flera kreativa och 

kulturella uttrycksformer och vill att detta ska synas på ett naturligt och otvingat sätt i 

varumärket. Detta gör de genom att knyta de, enligt honom, bästa och mest intressanta 

utövarna på olika sätt till företaget. Retail managern nämner ord som ungt, dynamiskt, 

konstnärligt och oplanerat när han talar om varumärkets profil. 

Företaget X tror att deras image är att de är ett intressant och unikt företag med en naturlig, 

bekväm och stilig look som inte känns ”för stiff”. De har alltid strävat efter att ha en hög 

image och modegrad. Att de har vunnit priser är ingenting som vare sig VDn eller Retail 

managern anser ha påverkat företagets image eller framgång. De tror att de har ”gått under 

radarn” för många människor och därmed förblivit ”lite luddiga sådär”. Både VDn och Retail 

managern säger att varumärkets produkter i sig själva är så bra att de kan bära budskapet om 

varumärkets image. Retail managern tror utöver detta att deras image är ett ”fun, quirky, cool 

brand”. Kring imagen säger Retail managern att de varken behöver eller vill marknadsföra sig 

för att bibehålla kundens uppfattning om varumärket. Därför skriker de inte ut någon 
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marknadsföring och han tror att kunderna föredrar det arbetssättet. Däremot behöver de 

erbjuda den bästa servicen och produktupplevelsen för att imagen ska återspegla deras profil.   

Retail managern tror att kundernas uppfattning om X varumärke stämmer överens med 

företagets egna tankar och att profil samt image därmed sammanfaller. Fokus tror han ligger 

på produkterna, kvaliteten och företaget som ett svenskt coolt varumärke. Andra kundvärden 

som han också tror är del av imagen är ”good clothing” och ”good fit”.  

Den bild som ges av kundundersökningen är att den egenskap som främst kopplas till 

varumärkets image är deras design, detta svarade nästan alla. Hälften av respondenterna valde 

också passformen och produktkvaliteten som uppskattade egenskaper hos varumärket. Endast 

19% valde servicen som en uppskattad egenskap. Detta faller väl samman med det som 

företaget säger om produkten som bärare av imagen. Produktupplevelsen visade sig därmed 

vara viktigare än servicen i sammanhanget.  

Många av kundernas egna ord om varumärket stämmer överens med vad VDn och Retail 

managern säger att företaget vill utstråla och också vad de tror att kunderna ska uppfatta. 

Kunderna visade sig dock fokusera mer på produkterna och deras egenskaper än på 

varumärkets mer abstrakta delar så som att det skulle vara ”fun”, ”quirky” eller ”cool”. Ord 

som däremot sammanfaller med företagets egna uppfattningar var bland annat hög kvalitet, 

passform, stilfullt/stilsäkert, bekvämt och anspråkslöst. Utöver det knöt kunderna egenskaper 

som nya och unika material, samt nytänkande till varumärkets image. De beskrev imagen som 

klassisk och tidlös men med ett modernt uttryck, men också med influenser av retro och 90-

tal. Att dessa begrepp är gemensamma stöds upp av den relativt höga nivån av 

kundidentifikation med varumärket. 

Både Retail managern och VDn framhåller att företaget arbetar väldigt lite, eller inget alls, 

med marknadsföring. I förhållande till varumärkets omsättning lägger de extremt små resurser 

på marknadsföring och de tycker inte heller att de behöver marknadsföra sig mer. Retail 

managern tror att kunderna gillar att de inte marknadsför sig brett. I kundundersökningen 

visade det sig att hela 71,4% tycker att marknadsföringen från varumärket ligger på en lagom 

nivå idag. Fyra personer önskar mer marknadsföring från varumärket och två personer önskar 

mindre, så överlag har företaget rätt i att de inte behöver marknadsföra sig ytterligare. Oavsett 

om kunden vill ha mer eller mindre marknadsföring så kan denne påverka detta själv eftersom 

varumärket främst arbetar med aktiv marknadsföring. Det kan tänkas att de fyra kunderna, 

som vill ha mer marknadsföring, kan vara kunder som ännu inte hittat varumärkets olika 

sociala medier. Om kunden önskar och söker kan den således få ett ökat 

marknadsföringsmaterial. Detsamma gäller för den kund som önskar mindre material 

eftersom denna kan välja att sluta följa en eller flera kanaler. Detta är därmed en stor positiv 

aspekt i användandet av aktiva medier. 

Upprepade gånger framhåller företaget att de inte har någon strategi i sitt arbete och 

framförallt inte när det kommer till marknadsföringen. Valet att inte marknadsföra sig i 

traditionella kanaler eller mängder, utan istället hitta andra vägar, kan däremot antas vara en 

strategi. Retail managern förklarar varumärket Xs framgång med att de gått på känsla och haft 

turen på sin sida. Att följa känsla och inte marknadsföringstraditioner utgör således den något 

omedvetna strategin. Det visar sig att det är en strategi som fungerar eftersom majoriteten av 

de svarande kunderna i undersökningen är nöjda, samt att företaget har en stark utveckling.  

I intervjun med Retail managern tydliggjordes en ovilja i att definiera varumärket, vilken 

också fanns hos VDn. Det förklarades att företaget X inte vill sätta några stämplar på vare sig 
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varumärket eller vad de säljer. De sa tidigare att kläder som en uttrycksform bara är en slump 

och oviljan att definiera sig hänger ihop med detta eftersom de inte vill stänga några dörrar 

inför morgondagen. De ser sig inte främst som klädproducenter utan vad de säljer är en 

känsla. Detta är något som kan kopplas både till profilen, identiteten och strategin. Orden 

känsla, hemlighet och spontanitet verkar genomsyra företaget i allt de gör grundat i både 

kundernas och företagets tankar. 

 

7. Slutsats 
Vilka kommunikativa strategier kan ett litet modeföretag använda för att förmedla sin 

varumärkesidentitet till kund? 

I vår uppsats har vi sett att det finns två typer av media att välja mellan när det kommer till att 

kommunicera ett varumärke. Dessa är de traditionella medierna, så som print och eter-

baserade kanaler, samt de så kallade nya medierna. De nya medierna kategoriseras av 

snabbhet och enorm räckvidd till låga kostnader. För det lilla företaget blir det av naturliga 

anledningar således mer förmånligt att använda de nya, Internetbaserade medierna i form av 

exempelvis hemsidor, sociala medier och email. Nya media är aktiva av sin natur vilket 

verkar förstärkande för effekten av dessa kanaler. Sammantaget är detta en bra strategi för det 

lilla modeföretaget när de vill positionera och upprätthålla sitt varumärke. 

 

Strategin som vi kan se hos det undersökta företaget följer till viss mån den ovan nämnda 

formen för marknadsföring genom nya medier. De följer strategin som utgår i att finna nya, 

interaktiva vägar för marknadskommunikation men skiljer sig trots det från många företag i 

sitt tankesätt kring kommunikationsstrategin. Utifrån marknadsföringstraditionen ser vi stor 

särskiljning i företaget Xs arbetssätt eftersom deras främsta mål med användandet av dessa 

medier inte är den stora räckvidden till det låga priset. Snarare vill företaget upprätthålla 

relationen till sina informationssökande kunder, än att nå ut till en bred massa. De anser också 

att produktupplevelsen är det som talar för varumärkeskänslan och innebär att de klarar sig 

med så lite marknadsföring. Det primära är således relationen och att förmedla en känsla till 

de invigda. Genom detta ser sig inte företaget som ett marknadsförande företag och anser inte 

heller sig arbeta med att producera en identitet att sprida. I deras ögon har de ingen strategi 

men sammantaget ser vi att valet att ”inte marknadsföra sig” också är en strategi, men kanske 

omedveten eftersom de säger sig arbeta organiskt. Alla val som ett företag gör är dock en del 

av en strategi oavsett om de sker spontant eller utarbetat, ur ett större perspektiv.  

 

Det finns däremot mått av medvetenhet i strategin eftersom företaget tror sig veta att 

kunderna uppskattar faktumet att de inte marknadsför sig likt större företag. Det är tydligt att 

företaget Xs hela filosofi och arbetssätt grundar sig i en attityd och ovilja att följa den 

traditionella vägen, så även i marknadsföringsstrategin. Det finns också en kostnadsaspekt i 

det traditionella sättet som det lilla modeföretaget inte kan bortse från, därmed är valet av 

strategi både en kostnads- och attittydsfråga. Attitydsaspekten fungerar här som en 

differentiering för företaget X eftersom det är något som kunderna ser och uppskattar. 

 

När det kommer till valet av media för det undersökta företaget är tidsaspekten och image-

värdet det som ytterst bör styra. Det visade sig att de media som befäster imagen bäst är de 

visuella. Både kunderna och företaget har höga krav gällande hur kommunikationen ska gå till 

och se ut. Det gäller då för företaget att välja rätt kontext men också att hålla en hög kvalitet 

på det som görs i de valda medierna. Detta är ett tidskrävande arbete och således bör företaget 
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fokusera på få kanaler som passar dem och kunderna rätt. Twitter, som textbaserat media, 

visade sig vara fel plattform ur både kundernas och företagets perspektiv. Däremot är visuella 

medier så som Instagram intressant för dem båda. Nu bör företaget därför blicka vidare mot 

de rörliga visuella medier som lanserats på senare tid. Exempel på detta, som företaget själva 

nämnt, är Vine vilken vi tror kan utvecklas till en bra kanal för företaget. Genom ett 

videoinlägg kan de visa upp en starkare känsla där ljud, bild och textilens karaktär kan 

samspela.  

 

Uppfattas varumärket på samma sätt hos kund och företag? 

Att företaget Xs kunder har en så positiv varumärkesattityd och att många av de svarande 

kunderna dessutom identifierar sig på något sätt med varumärket, tyder på att företaget och 

kundernas uppfattningar samt associationer till stor del är desamma. Profil och image verkar 

därmed överlappa så som varumärkesmodellen anger. Vissa skillnader fanns dock i vad 

företag och kund fokuserade på när de beskrev varumärket. Kunderna visade sig vara mer 

produktorienterade än vad som väntades, vilket emellertid samspelar med tanken om 

produktupplevelsen som budbärare för varumärket. 

 

Genom den höga nivån av gemensam förståelse för varumärket och dess betydelser går det att 

se att varumärket är starkt. Företaget X har därmed lyckats kommunicera sitt budskap på ett 

önskvärt sätt och med detta fungerar strategin. 

 

Hur sprids varumärket till nya potentiella kunder och gör dem införstådda med dess 

betydelser? 

Företagets val av aktiva medier gör att sätten på vilka nya kunder kan knytas till företaget, är 

begränsade till kundens egen vilja att finna dem. Distributionen är således det främsta sättet 

som företaget vänder sig utåt genom, i ett försök att nå nya kunder. I övrigt är det 

ryktesspridning och omskrivning i tidningar samt bloggar som sprider varumärket vilket till 

största del inte sköts av företaget själva. Kunden som trots detta hittat till företaget bör då 

redan vara införstådd i att företaget inte marknadsför sig traditionellt, eftersom denne inte 

utsatts för några kommunikationsförsök. Om kunden uppskattar icke-marknadsföringen 

fungerar den som en differentiering gentemot andra varumärken och i det steget förstår 

kunden troligen varumärkets betydelser. 

Det finns en problematik i frågeställningen eftersom det visade sig att vårt undersökta företag 

inte sätter målet om att finna nya kunder främst. De arbetar inte aktivt med att sprida 

varumärket till en större kundkrets utan ser att detta är något som händer spontant runt 

omkring dem, enligt Retail managern. Vår fråga blir således svår att besvara eftersom vi inte 

vet till vilken grad företaget X vill expandera sitt varumärke.  

En framtida svårighet för företaget X kan vara hur snabbt och på vilket sätt som företaget ska 

kunna växa utan att förlora vad de kallar sin ”hemlighet”, vilket är något som dagens kunder 

uppskattar. Oavsett om företaget väljer att börja marknadsföra sig mer eller inte, så kan det 

komma en dag när ryktesspridningen nått så långt att de inte längre har kvar sin hemlighet. 

Detta skulle således påverka företagets identitet och image.  

7.1 Avslutande diskussion 

Under åren på Textilhögskolan har vi fått lära oss hur företag är uppbyggda och 

kommuniceras på olika sätt. Som nu snart nyexaminerade kandidater ställdes denna 

kunskapsgrund på ända då vi undersökte företaget X och deras otraditionella arbetssätt. Det 
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har visat sig att branschen består av fler kategorier företag än vad litteraturen och utbildningen 

framhållit. Om marknadsföringslitteraturen i större omfattning ägnat sig åt att beskriva även 

denna typ av företag, vilka idag inte syns i teorin, kunde nya modeller för 

marknadskommunikation framträda. Mycket av den teori vi läst och de modeller vi känner till 

är inte applicerbara på vår undersökta företagskategori. Därför har Xs sätt att arbeta känts 

något revolutionerande i förhållande till vad böckerna lärt oss, medan det i verkligheten bara 

handlar om ett annat sätt att se på varumärkeskommunikation.  

Reliabilitet 

Trots att vi genom fallstudiens process nått en god relation till det undersökta företaget har vi 

som forskare gjort vårt yttersta för att hålla en kritisk och analytisk ståndpunkt. Däremot 

måste det påpekas att vi omedvetet kan ha format resultaten i företagets favör. Även urvalet 

av kunder kan ha påverkat undersökningens resultat åt det positiva hållet då de är utvalda av 

företaget självt. Att kunderna var stamkunder var ett måste för att nå forskningssyftet men 

också det gör att respondenterna kan ha varit mindre kritiska i synen på företaget. Allt detta 

påverkar studiens tillförlitlighet men den omfattande undersökningsmetoden lyfter ändå 

reliabiliteten. Tre, av varandra oberoende, perspektiv synliggjordes och däri fann vi både 

likheter och olikheter i tankarna om varumärket vilket också talar för studiens tillförlitlighet. 

Enkätundersökningens storlek tror vi inte har påverkat resultatet. Om ett större antal 

respondenter ur företagets databas skulle ha besvarat enkäten kan det antas att samma resultat 

skulle uppnås, då de flesta är stamkunder. Om studien skulle ha utförts i en annan kontext, så 

som via Facebook eller utanför företagets butik, kunde resultatet skilja sig åt då andra typer av 

kunder skulle täckas in. En sådan typ av undersökning visade sig initialt dock inte vara möjlig 

eftersom företaget fortfarande är litet på den svenska marknaden. 

Validitet 

Då vi vid uppsatsens slut kunde besvara våra tre frågeställningar får det antas att 

undersökningen hade en god validitet genom att den mätte vad som efterfrågades. Uppsatsens 

syfte och forskningsfrågornas natur gjorde dock att frågorna inte direkt besvarades av den 

empiriska undersökningen. Genom analytiska generaliseringar av den kvalitativa empirin 

kunde frågeställningarna emellertid inbringa relevanta tolkningar till svar. 

7.1.1 Förslag för framtida forskning 

Om denna studie skulle göras om idag vore en intressant aspekt att ta in en marknadsförare i 

den empiriska undersökningen för en diskussion med denne om Xs arbetssätt. En annan 

ingångspunkt, för detta internationella företag, vore att undersöka vad kunderna på de olika 

geografiska marknaderna såg hos varumärket för en jämförande bild. För att bidra med något 

ytterligare till forskningsläget idag kunde en komparerande studie göras av flera små 

modeföretag för att se till likheter och skillnader i deras respektive arbetssätt när det kommer 

till varumärkeskommunikation. Detta skulle dock kräva en betydligt mer omfattande 

forskning vilket inte var möjligt för oss att genomföra under denna tidsbegränsade period.  
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Bilagor 
Det transkriberade intervjumaterialet exkluderas grundat i företagets önskan om anonymitet. 

Dessa finns förvarade hos författarna. 

Bilaga 1: 

Frågor ställda till X grundare och VD 2013-04-12 kl. 09.04 

Om du vill beskriva vad er affärsidé och vision är? 

Och har ni någon vision då? 

Hur tänkte ni kring varumärkets image när ni startade? 

Hur gick ni tillväga för att då skapa den identiteten?  

Vad står X för idag och hur vill ni uppfattas? Är det samma bild som när ni startade tycker 

du? 

Ni har ju vunnit ett par priser, så då undrar vi hur det har påverkat er image och även er 

framgång då? 

Ni har haft en väldigt stadig utveckling ända sedan start, varför tror du att det går så bra just 

för X? 

Vilken tror ni är kundens bild av företaget och är den samma bild som ni har? 

Hur ser ni till att den varumärkesidentitet som ni skapar blir en motsvarande känsla hos 

kunden? 

Vem är den typiske X-kunden? 

Har det förändrats någonting sedan ni startade? Vem kunden är tänker jag då. 

Har ni en nära relation till era kunder? 

Hur upprätthåller ni den relationen till målkunden och även, hur når ni ut till nya potentiella 

kunder? 

Arbetar ni aktivt med att marknadsföra er image internt och hur gör ni då? 

Vad har ni för strategier när det kommer till att kommunicera varumärket? 

Vilka resurser lägger ni på marknadsföringen? 

Det praktiska arbetet med marknadsföringen, sköter ni det själva eller har ni någon 

reklambyrå eller liknande till hjälp? 

Vad använder ni för marknadsföringskanaler ut till kund? 

Varför använder ni er inte av traditionella kanaler så som Tv eller tidning?  

Vad ser ni för framtida möjligheter inom marknadsföringen? Några nya kanaler? 

Är det någonting som ni kommer att hoppa på? 



 

 

Sedan har vi förstått att ni jobbar mycket med samarbeten. Hur går de till och vad grundar sig 

de valen i? 

Hur tänker ni kring kommunikationen av varumärket i era egna butiker och hur förmedlar ni 

känslan där? 

När det kommer till er web shop, hur tänker ni där? 

Vilka tankar fanns kring utformningen av er logotyp för att förmedla rätt känsla? 

Hur väljer ni ut återförsäljare som distribuerar era kollektioner och vad ställer ni för krav på 

dem? 

 

Bilaga 2 

Frågor ställda till X Retail manager 2013-04-25 kl. 16.00 

Your title… is retail manager? 

What is X’s business idea and vision?  

What does X stand for today? Image  

Do you think that the brand has changed over time?  

If you would define the brand in three words or a short sentence today, what would you say?  

How has the prices you have received affected your image and success? Do you notice it in 

the stores?  

Why is X such a success?  

What do you think is the customers’ perception of the brand? Is it the same as yours?  

How do you ensure that the brand identity you create will be a corresponding feeling with the 

customer? So you don’t work with producing this identity that you want to transform into the 

customer? 

Who is the typical X customer and is it the same as when the company started? So you can’t 

describe like one typical customer? 

Do you have a close relation to your customers? So how do you handle the relation to your 

typical customer?  

So how do you reach new customers? 

When did the first X store open?  

And why did you chose this town and why at this address? 

How did you create the stores identity in relation to X’s brand? How does the store capture 

the brand?  



 

 

Do you use internal marketing to establish the brand image in the stores and in the company?  

Do the stores have their own marketing channels towards the customers or are all marketing 

activities centralized? As we have seen this store has an own Facebook page...but other than 

that? 

Do you think the company invest big resources in marketing? 

Do you see any future possibilities in the field of marketing and in the stores? 

We understand that X does a lot of collaborations. Does that apply to the stores as well?  

What is the strategy in the balancing of external retailers and your flagship stores? Why does 

both exist and how do they complete each other? Do they serve different customers for 

example?  

Back to question: If you would define the brand in three words or a short sentence today, what 

would you say? (Do you think that it would limit you if you defined it?) 
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Kundenkät via Survey Monkey 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


