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Sammanfattning	  
 
         År 2013 var den globala omsättningen för modeindustrin ca 76 tusen miljarder svenska 

kronor (Office of Textiles and Apparel, 2014). Bara i Sverige omsattes det 229 miljarder 

svenska kronor år 2012 inom denna sektor, en ökning på 11 % från föregående år 

(Tillväxtverket, 2014). Att modebranschen är under ständig utveckling och ökar i tillväxt kan 

man se då dessa siffror stiger varje år. Statistik från 2014 visar att trots denna ökning så 

överlever endast 47 % av nystartade modeföretag de tre första åren (Statistic Brain, 2014). Så 

hur lyckas man som modeföretag i early stage-fasen att med begränsade resurser stärka sitt 

varumärke och hålla sig kvar på marknaden?  

          I denna studie berörs olika delar så som traditionell marknadsföring, okonventionell 

marknadsföring, branding samt transparens, där huvudfokus ligger på företag i early stage-

fasen av sin uppstart. I uppsatsen genomfördes sju intervjuer med svenska modeföretag som 

är eller nyligen varit i denna fas för att få ett resultat med så hög validitet som möjligt. Brist 

på kunskap och kapital är inte ovanligt i denna bransch och med ökad medvetenhet hos 

konsumenter om de olika processerna, så kan det ibland uppstå svårigheter att försvara sig 

som nystartat företag. Då modebranschen är i ständig rörelse med stora förändringar från 

säsong till säsong måste man som nytt företag vara beredd på reformation samt att alltid tänka 

innovativt. Det är även viktigt att vara uppmärksam på kommande och rådande trender 

gällande alla aktiviteter ett företag arbetar med. Eftersom olika marknadsföringsstrategier 

både kan hjälpa och stjälpa ett varumärkes position på marknaden är den stora utmaningen att 

hitta rätt metod för just sitt företag (Easy, M. 2009).  

        Resultatet av denna studie kommer alltså att bygga på de kvalitativa intervjuer som 

genomförts med de utvalda företag som har valt att medverka. De beskriver hur deras uppstart 

sett ut när det kommer till branding samt hur de i olika kanaler väljer att marknadsföra sig. I 

dessa intervjuer tittar vi även närmare på hur de lyckades starta sin verksamhet och vilka 

kapitalmedel de använt, deras syn på okonventionell marknadsföring samt hur 

marknadsföring och branding hänger samman. 
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Abstract	  

The global turnover for the fashion industry was in 2013 about 76 thousand billion SEK 

(Office of Textiles and Apparel, 2014). In 2012 the turnover was 229 billion SEK, only in 

Sweden, which is an increase with 11 % from previous year (Tillväxtverket, 2014). You may 

notice that the fashion industry is in constantly evolving and increasing in growth by these 

figures rising every year.  Statistics from 2014 shows that despite the increase only 47 % of 

the start-up companies in the fashion industry survives the first three years (Statistic Brain, 

2014). How may you reach success as a start-up fashion business and stay on the market 

while you give strength to your brand with limited resources? 

In this report we mention parts such as traditional marketing, unconventional marketing, 

branding and transparency where the main focus will be early-stage companies. We have 

completed 7 interviews with early-stage fashion companies to get a result with high validity. 

Lack of knowledge and financial limit combined with growing awareness among consumers 

can sometimes make it difficult defending yourself as a start-up company. It’s important for 

early-stage companies to be aware that the fashion business is in constant motion and be 

prepared for suddenly reformations and to always think innovatively. It is proven that 

different marketing strategies both can help and hinder the brand’s position on the market and 

it is a challenge to find the right method that suits your situation (Easy, M. 2009). The result 

of this study will thus be based on the qualitative interviews we conducted with the selected 

companies. They describe their start-up phase and how they worked with branding and in 

which channels they chose to market themselves. In these interviews we look deeper into how 

they managed to start the business and what equity funds they used, their thoughts of 

unconventional marketing as well as the link between branding and marketing. 

 

Title: Creativity vs. Capital - The use of innovative marketing techniques of Swedish fashion 
companies 
Completed: 2014-05-27 
Course:	  Thesis of textile product development and entrepreneurship  
Institution: The Swedish School of Textiles, University College of Borås  
Language: Swedish  
Authors: Johanna Friberg Lundgren & Josefina Rafstedt  
Advisor: Gunnar Wramsby 

Nyckelord	  

Early-stage companies, branding, unconventional marketing, fashion industry, social 
networks 
 



Förord	  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gunnar Wramsby som med ett brinnande 

engagemang har kommit med bra feedback och goda synpunkter gällande vår uppsats. Vi vill 

även passa på att säga stort tack till våra respondenter, utan er hade vi inte lyckats genomföra 

denna uppsats. Dessutom vill vi även tacka Modeinkubatorn i Borås samt våra opponenter, 

som kommit med synpunkter och bra kritik.  

 

Göteborg, 2014-05-27  

 

Josefina Rafstedt & Johanna Friberg Lundgren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning	  

1.	  INLEDNING	   7	  

1.1	  PROBLEMBAKGRUND	   8	  
1.2	  PROBLEMFORMULERING	   10	  
1.3	  SYFTE	   10	  
1.4	  AVGRÄNSNINGAR	   10	  
1.5	  CENTRALA	  BEGREPP	   10	  

2.	  METOD	   12	  

2.1	  VAL	  AV	  KÄLLOR	  OCH	  URVALSMETOD	   12	  
2.2	  DATAINSAMLING	   13	  
2.2.1	  KVALITATIV	  ANSATS	   13	  
2.3	  STYRKOR	  OCH	  SVAGHETER	  MED	  VALD	  METOD	   14	  
2.4	  VALIDITET	  OCH	  RELIABILITET	   15	  

3.TEORETISK	  REFERENSRAM	   17	  

3.1	  EARLY	  STAGE-‐	  FÖRETAG	   17	  
3.2	  BRANDING	   18	  
3.2.1	  TRANSPARENS	   21	  
3.3	  MARKNADSFÖRING	   21	  
3.3.1	  VAD	  ÄR	  MARKNADSFÖRING?	   21	  
3.3.2	  MARKNADSMIX	   22	  
3.3.3	  PROMOTION	  MIX	   23	  
3.3.4	  MODEMARKNADSFÖRING	   24	  
3.3.5	  ONLINE-‐MARKNADSFÖRING	   25	  
3.4	  OKONVENTIONELL	  MARKNADSFÖRING	   27	  
3.4.1	  GERILLAMARKNADSFÖRING	   27	  
3.4.2	  ÖVRIG	  MARKNADSFÖRING	   30	  

4.	  EMPIRI	   33	  

4.1	  LOCAL	  FASHIONMOB	   34	  
4.1.2	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   34	  
4.2	  COTTON	  &	  BUTTON	   36	  
4.2.2	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   36	  
4.3	  BY	  MALINA	   38	  
4.3.1	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   38	  
4.4	  ARMY	  OF	  ME	   39	  
4.4.2	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   40	  
4.5	  I	  DIG	  DENIM	   42	  
4.5.2	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   42	  
4.6	  LEOPOLD	  &	  LIVIA	   44	  
4.6.2	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   44	  
4.7	  L’HOMME	  ROUGE	   46	  
4.7.2	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  INTERVJU	   46	  

5.	  ANALYS	   48	  

6.	  SLUTSATSER	  OCH	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	   54	  

6.1	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING/	  INSIKTER	  FRÅN	  STUDIEN	   56	  



7.	  REFERENSER	   57	  

7.1	  TRYCKTA	  KÄLLOR	   57	  
7.2	  UPPSATSER	   58	  
7.3	  ELEKTRONISKA	  KÄLLOR	   58	  
7.4	  BILDKÄLLOR	   58	  
7.5	  RESPONDENTER	   59	  

8.	  BILAGOR	   60	  

8.1	  PERSONLIG	  INTERVJU	  MED	  LOCAL	  FASHIONMOB	   60	  
8.2	  PERSONLIG	  INTERVJU	  MED	  COTTON	  &	  BUTTON	   65	  
8.3	  TELEFONINTERVJU	  MED	  BY	  MALINA	   68	  
8.4	  TELEFONINTERVJU	  MED	  I	  DIG	  DENIM	   71	  
8.5	  TELEFONINTERVJU	  MED	  ARMY	  OF	  ME	   74	  
8.6	  TELEFONINTERVJU	  MED	  L’HOMME	  ROUGE	   77	  
8.7	  TELEFONINTERVJU	  MED	  LEOPOLD	  &	  LIVIA	   81	  
 
 



	   7	  

1.	  Inledning	  
 
 

Kapitlet skall ge läsaren en övergripande bild av underlaget till uppsatsen samt vilka 

problemställningar som genom arbetet har besvarats.  

 
 
 

Modeindustrin kan idag ses som en utopi där diamanter växer på träd, gator är 

guldbelagda och människor lever i överflöd. Denna beskrivning av verkligheten är givetvis en 

gränslös överdrift, men det är svårt att inte likna modeindustrin med en saga som denna då 

omsättningen i denna bransch är svindlande hög. Så hur skapar man då sin egen 

framgångssaga inom modebranschen? 

  

År 2013 var den globala omsättningen för modeindustrin ca 76 tusen miljarder 

svenska kronor (Office of Textiles and Apparel, 2014). Bara i Sverige omsattes det 229 

miljarder svenska kronor år 2012 inom denna sektor, en ökning på 11 % från föregående år 

(Tillväxtverket, 2014). Att modebranschen är under ständig utveckling och ökar i tillväxt kan 

man se då dessa siffror stiger varje år. Statistik från 2014 visar att trots denna ökning så 

överlever endast 47 % av nystartade modeföretag de tre första åren (Statistic Brain, 2014). Så 

hur lyckas man som nystartat modeföretag att erhålla sin del av kakan med de få resurser man 

har?  

           Nya företag tar sig in på marknaden och ersätts ofta lika fort av konkurrerande företag, 

lika hoppfulla om framtidens utsikter. Entreprenörskap främjar utveckling, men därmed inte 

sagt att det är lätt att lyckas, då det krävs mer kunskap än bara en god idé och kapital. Det är 

tidigare belagt att marknadsföringsstrategier likväl kan stärka som stjälpa ett varumärkes 

position på marknaden. Utmaningen är att hitta den rätta för just sitt företag och sin 

framtidsvision för att bygga upp ett starkt varumärke (Easy, M. 2009). Hur kommer det sig då 

att vissa når framgång och andra inte? Vilka medel krävs för att göra just sin utopi verklig för 

ett svenskt nystartat modeföretag? 
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1.1	  Problembakgrund	  
 
 

   Då vi som författare snart tar examen som framtida textila entreprenörer berörs vi 

ständigt av modevärldens konstanta förnyelse och förändring. Nya textila företag tar sig 

dagligen ut på marknaden i hopp om att en dag bli ett framträdande varumärke i 

modebranschen. Men vägen mot att nå sin vision är lång och svår. Ett av de största problemen 

för ett nystartat modeföretag idag är att överleva. Endast 47 % av nystartade modeföretag 

överlever de tre första åren som ny på marknaden, vilket visar att det finns ett otroligt högt 

misslyckandeantal inom denna sektor (Statistic Brain, 2014). De främsta faktorerna är att 

företagen har för svag marknadsföring, för lågt kassaflöde, för dålig planering av sin 

verksamhet, brist på finansiering samt brist på tydliga mål för verksamheten (Business Case 

Studies, 2014). Det är dessutom extra svårt för ett modeföretag att etablera sig på marknaden 

då trender kommer och går och modet ändras kontinuerligt. Då världen ständigt är i rörelse 

och utvecklingen av nya produkter och nya metoder hela tiden förs framåt skapas även andra 

forum för företag att röra sig i. De traditionella marknadsföringskanalerna där PR-byråer ofta 

använts, och som tidigare legat i högkant, så som TV, tidningar och radio har idag bytts ut 

mot nya strategier. Idag kan konsumenterna istället hitta det mesta online, där konkurrenterna 

befinner sig endast ett klick bort. Konsumenterna har även ändrat sitt köpbeteende radikalt på 

bara några år. Idag är konsumenterna mer sofistikerade, de drar sig till det bekväma, visar 

mindre varumärkeslojalitet samt är mindre priskänsliga. Detta beteende gör därmed de 

traditionella marknadsföringsstrategierna mindre effektiva. Då globaliseringen fortsätter att 

främja sociala, ekonomiska- och politiskaband behöver den nya generationen av 

marknadsförare börja tänka med ett mer interaktivt perspektiv i en internationell helhet 

(Moore, K. & Pareek, N. 2009). 

 

  Att stor del av konsumenterna väljer bort varumärkeslojalitet kan bero på många 

faktorer. En av dem är att många nystartade företag, samt i vissa fall även väletablerade 

företag, saknar relevant kunskap om branding och varumärkeskommunikation. Detta betyder 

att varumärket i flertalet fall kommuniceras fel från företag till kund, där kunden i sin tur 

missleds i uppfattning av vad företaget förmedlar. Både uppbyggnaden samt 

kommunikationen av ett företags identitet är otroligt viktigt för att skapa nya samt vidhålla 

befintliga kundrelationer. Många hävdar att ett starkt varumärke är den främsta tillgången för 

ett företag, men vägen till ett starkt varumärke är som nystartat svenskt modeföretag lång och 

faktorerna som påverkar är många. Ett starkt varumärke innebär ett varumärke som har god 
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förmåga att kommunicera företagets identitet och som kan erbjuda vad som av kunden 

förväntas från företaget. Att som varumärke ha förmågan att differentiera sig på marknaden 

samt att skapa ett mervärde gör företaget till en stark uppbyggnation varumärkesmässigt, i 

fråga om konkurrensmedel. Kanske är detta även den mest betydelsefulla fas att genomgå 

som nystartat företag (Hedén, A. & McAndrew, J. 2010).  

 Varumärkeskommunikation och marknadsföring ligger hand i hand och det är genom 

dessa medel som företagen kan nå ut till kunden. Dessvärre tryter denna kunskap hos 

företagen. Samtidigt är det inte främmande att de olika processer samt trender i denna bransch 

förändras regelbundet (Baines, P. Fill, C. Page, K. 2013).  

   

De flesta ser som självklarhet att gott om resurser och ett starkt kapital är vad som får ett 

företag i rampljuset efter själva uppstarten, och detta kan säkerligen stämma i vissa fall. Dock 

kan man konstatera att situationen konstant förändras och det finns prov på att nystartade 

modeföretag väljer att ta andra vägar än tidigare, samtidigt som de väljer aktivt att synas i 

andra kanaler än de traditionella medierna. Allt fler nystartade företag går den kreativa och 

samtidigt hårda vägen där engagemang och energi tillsammans med ett mindre kapital ligger 

till grund för att skapa uppmärksamhet på marknaden (Ekberg, S. 2013). Med ett litet kapital 

och ett nystartat företag, krävs det idag kreativa metoder för att nå sin vision, vilket i detta fall 

kan nås genom lyckad marknadsföring och branding. Denna innovativa samt nytänkande 

marknadsföringsprocess kan innehålla metoder så som gerillamarknadsföring, dold 

marknadsföring och word-of-mouth för att nämna ett par (Ashwin, A. 2006). 

    

En anledning till att marknadsföring är så väl omdiskuterad och utvärderad är för att den i 

många avseenden inte bara gör väl för vårt samhälle. I och med att det finns många sorters 

falsk marknadsföring, samt att konsumenter inte sällan känner sig lurade av olika typer av 

marknadsföring är detta ett aktuellt ämne. Detta tillsammans med flera faktorer som 

exempelvis trender har lett till att det ständigt utvecklas metoder för att nå bästa möjliga 

resultat, samtidigt som det ska fungera på önskvärt sätt gentemot samhället (Baines, P. Fill, C. 

Page, K. 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

          Med små resurser krävs det alltså en större dos innovation och kreativitet än vanligt. De 

nya modeföretagen behöver tänka i okonventionella banor för att marknadsföra sitt 

varumärke, samt att med begränsad budget uppnå största möjliga effekt. Därför har vi valt att 

beröra marknadsföring som helhet men främst fokusera på okonventionella metoder så som 
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bland annat gerillamarknadsföring, då detta upplevs som en möjlig lösning på rådande 

problem.  

 

1.2	  Syfte	  
 
Syftet är att undersöka hur ett nyetablerat svenskt modeföretag med begränsade ekonomiska 

resurser, kan så effektivt som möjligt, utnyttja kreativ marknadsföring.  

 

1.3	  Problemformulering	  
 
För att besvara syftet kommer uppsatsen att arbeta med två forskningsfrågor.  

 

1. Hur sker marknadsföringen idag hos ett nystartat svenskt modeföretag?  

 

2. Kan marknadsföringen effektiviseras och varumärket stärkas inom en begränsad budget för 

företaget?  

 

1.4	  Avgränsningar	  
 
         Med tanke på den tid som disponerats samt resurser är uppsatsen begränsad till att 

enbart fokusera på svenska modeföretag som befinner sig i early-stage fasen i sin verksamhet. 

Dessutom har valet tagits att endast fokusera på modeföretag då andra handelsforum skulle bli 

för brett att utreda i denna uppsats. Då ett företags uppbyggnad kan delas in i flera skeden har 

uppsatsen begränsats till att endast lägga fokus på early-stage fasen hos företaget. Alltså på ett 

företag som är relativt nystartat men som ändå har dragit igång sin verksamhet genom 

inkomster och utgifter.  

	  

1.5	  Centrala	  begrepp	  	  
 

Marknadsföring: Den applikation av marknadsrelaterade strategier som används för att möta 

ett företags uppsatta mål. Marknadsföring används även för att locka till sig nya kunder samt 

behålla befintliga kunder då de kontinuerligt tillfredsställs (Adegoke, O. 2004).   
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Gerillamarknadsföring: Gerillamarknadsföring är okonventionella marknadsaktiviteter 

ämnade för att nå maximalt resultat med minimala resurser. Typisk gerillamarknadsföring är 

oväntad, överraskande, okonventionell, potentiellt interaktiv och riktad för att nå målgruppen 

på oväntade platser (Levinsson, J.C. 2013). 

 

Early-stage: Early-stage är företag som generellt startar upp med låga intäkter och höga 

kostnader men som letar efter privata investerare för att finansiera sin verksamhet. Ett early-

stage företag har begränsat med tid och pengar för att nå sina utvecklingsmål, vilket gör att 

många av företagen söker finansiering via bank, investerare, familj och vänner (CONNECT 

Sverige, 2002). I denna uppsats används även begreppet nystartat företag och syftar till 

företag som varit verksamma i branschen i max 6 år.  

 

Marknads mix: Marknadsföringsmixen är en samling av konkurrensmedel som företag 

använder i sin marknadsföring. Innehåller de 4 Pna, Price, Product, Place, Promotion (Burton, 

E. Kaliski, S. 2007).  

 

Varumärkeskommunikation: Hur varumärket på olika sätt kan kommuniceras mellan företag 

och konsumenter (Hameide, K. 2011). 

 

Varumärkesuppbyggnad: Detta innebär den process där du skapar ett unikt namn och image 

för ett varumärke eller en produkt, från konsumentens perspektiv. Detta sker främst genom 

marknadsföring (Choi, T-M. 2014).  

 

Branding: Den engelska term för varumärkesuppbyggnad samt varumärkeskommunikation, 

som används lika mycket i svenska och internationella sammanhang. I uppsatsen används 

båda termerna (Choi, T-M. 2014).  
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2.	  Metod	  
 
 
Här presenteras vilka metoder undersökningen använder, validiteten av informationen och 

hur det empiriska materialet samlats in och bearbetats.  

 
 

       För att uppnå syftet med uppsatsen har det gjorts en litteraturstudie, undersökt teoretiska 

modeller samt presentationer av tidigare forsknings empiriska material. Primärvalet i denna 

uppsats består av 7 st. kvalitativa intervjuer. I detta kapitel beskrivs samt motiveras de 

metodval som gjorts under arbetets gång utifrån valt problemområde. 

 

2.1	  Val	  av	  källor	  och	  urvalsmetod	  
 
        I urvalet av sekundärdata som består av litteratur avses tryckt material som artiklar, 

hemsidor och uppsatser (Ejvegård, R. 2009), har vi främst utgått från att hitta relevant data 

från valida källor. Detta genom att utgå från årtal, författare, citationer och publicering. 

Sökdatabaser så som Google Scholar samt Summon har även används. Den ihopsamlade 

sekundärdatan består av litteratur där fokus har legat på branding, entreprenörskap och 

marknadsföring. Den funna litteraturen har främst varit på engelska då dessa publikationer har 

haft hög trovärdighet i och med författare och publiceringsår.  

       Empirin är uppsatsens primärdata och består av 7 st. kvalitativa intervjuer. Den utgör 

även dessa grundstommen av resultatet i uppsatsen. Då ekonomiska, tidsmässiga samt 

praktiska aspekter har spelat in, gjordes ett urval av intervjuobjekt tidigt i uppsatsens skede. 

Detta påverkar givetvis resultatet i uppsatsen. I boken Varför vetenskap? (2009) beskrivs 

kvalitativ metod som en mer djupgående metod som består av djupintervjuer, fältstudier och 

deltagande observation. Intervjuobjekten har noga valts ut då vissa kriterier var tvungna att 

uppfyllas hos respondenterna. De utvalda företagen är eller har nyligen varit i early stage-

fasen och är verksamma inom modebranschen. Yrkesrollerna skiljer sig en aning då de flesta 

av respondenterna sitter som VD på företaget samt ansvarar för all PR. Då flertalet av ägarna 

till företagen skötte sin egen marknadsföring gav det en ökad trovärdighet till uppsatsen. 

Intervjuobjekten når olika kunder vilket gör att företagen inte är verksamma inom samma 

område i modeindustrin. Detta val var medvetet då intresset för hur olika företag inom 

industrin arbetar med sin marknadsföring var stort.  
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2.2	  Datainsamling	  
 
         Här har författarna använt sig av två huvudsakliga metoder vid utformandet av 

uppsatsen, nämligen primärdata samt sekundärdata. Den teoretiska referensramen består 

främst av sekundärdata i form av tidigare forskning samt teorier inom området. I denna del 

söktes litterärinformation på nätet samt på bibliotek i Borås och Göteborg. Den digitala 

information som fanns tillgänglig var i form av tidigare vetenskapliga publikationer så som 

artiklar samt uppsatser. Dessa valdes ut för att ge en hög validitet till uppsatsens teoretiska 

kapitel. Här krävdes noggrannhet för att de sekundärdata som uppmärksammades var 

förhållandevis ny, relevant samt hade en hög validitet. Detta var framträdande genom att 

lägga fokus på antal citationer artikeln haft i sökdatabasen Google Scholar.  

 

        Vi har under arbetets gång varit mycket noga med att kontrollera att det vi ämnat 

undersöka verkligen undersöks i vår uppsats samt att kopplingen mellan syfte, 

frågeställningar, problembakgrund och empiri tydligt syns. Vi är samtidigt medvetna om att 

vissa termer och begrepp som tas upp i empirin inte har en rak koppling till våra 

problemställningar. Då vi anser att detta visar vilken bredd området har så väljer vi att 

behandla ett par av dem ändå. 

 

2.2.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  
 

       I empiridelen valde vi istället att använda sig av motsatsen till sekundärdata, alltså 

primärdata i form av kvalitativa intervjuer. Detta sågs som en fördel då intervjuer tenderar att 

ha högre svarsprocent, större svartvillighet samt högre validitet (Andersen, Ib. 1998).	    Som 

Holme och Solvang (1997) beskriver i sin bok, ger den kvalitativa metoden en bild av 

totalsituationen där en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang kan uppnås. 

Vi valde att göra dessa senare i processen för att hinna skapa oss större förståelse för ämnet 

och kunna använda vår kunskap vid intervjutillfällena. Detta för att ge oss djupare förståelse 

samt högre innehållsgrad på respondenternas svar, för att sedan kunna svara på våra 

problemställningar. Intervjuobjekten består av 7 st svenska modeföretag som är eller nyligen 

varit i early stage- fasen i sin uppstart. Dessa företag har inte funnits längre än 8 år och 

existerar än idag. Samtliga företag fick samma intervjufrågor för att vi skulle ha möjlighet att 

jämföra svaren från de olika modeföretagen. Intervjuerna gjordes både genom personliga 

möten samt via telefon. Vi har under dessa intervjuer fått en ingående förståelse för hur 
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företagen arbetar med marknadsföring, samt hur de önskar arbeta i framtiden. Vi har även fått 

en klarare bild om vilka kanaler som används flitigast just nu, vilket var precis det vi ville få 

fram från respondenterna. Vi väljer även att använda företagsnamnen i denna uppsats då 

ingen av våra respondenter hade något emot det. Samtidigt ansåg vi att det kunde var 

intressant för läsaren att få läsa om olika modeföretags marknadsföringsmetoder samt hur det 

skiljer sig mellan de olika beroende på hur företaget ser ut.  

 

2.2.1.1	  Intervjuprocess	  
 
         Samtliga respondenter kontaktades via mail där beskrivning av vårt examensarbete samt 

vad vi ville ha hjälp med förklarades tydligt. I detta mail föreslog vi även intervjumöte via 

personligt möte eller telefonsamtal. De flesta respondenter var positiva och svarade ja till 

intervju medan ett par tackade nej då de inte hade tid, eller hade sekretess inom det område vi 

önskade diskutera. Många av de som tackat ja gick med på personligt möte på respektives 

kontor. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga och avslappnade under intervjun. 

Samtliga företag fick samma frågor med undantag av följdfrågor och samtliga gick med på att 

de spelades in genom appen Audio Memos via våra telefoner, vilket var ett bra verktyg för 

detta ändamål. Som ett skyddsnät antecknade vi även svaren på en dator under hela 

intervjuerna. Rolf Ejvegård beskriver i sin bok Vetenskaplig metod (2009) att meningen med 

intervjuer i forskningssammanhang är att de inte ska standardiseras för mycket och därför 

skall man tänka på att ge explorativa frågor. Detta var någon som vi fokuserade mycket på 

under intervjuerna. 

         Vissa företag krävde att få frågorna skickade till sig i förväg, då vi var tvungna att 

skicka våra frågor på företagets mail innan. Detta såg vi dock inte till vår fördel då svaren 

blev kortare och lite väl betänkta samt avslöjade inte lika mycket som vi hoppats på.  

Samma strategi användes för intervjuer via telefon samt vid personliga möten.  

 

2.3	  Styrkor	  och	  svagheter	  med	  vald	  metod	  
 
           Då uppsatsens huvudområde berör svenska modeföretag som är eller nyligen varit i 

early stage-fasen, anser vi att våra kvalitativa intervjuer är högst valida och ger en hög 

reliabilitet till uppsatsen. Även våra noga valda intervjufrågor ger en djupare bild av hur 

företaget arbetar med marknadsföring samt företagets ekonomiska situation. Vi får även här 

en överblick över vilka hjälpmedel som funnits till hands i företagets uppstart, vilket också 
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styrker uppsatsens validitet. Då tanken från början var att intervjua minst 15 stycken svenska 

modeföretag för att ge läsaren en så bra grund som möjligt är vi besvikna att vi enbart fick 

ihop 7 st. intervjuer. Detta anser vi sänker vår uppsats en aning då det inte ger uppsatsen den 

validitet samt genomslagskraft som vi önskat. Däremot kunde vi känna att de personliga 

mötena med våra respondenter gav mer personlig prägel och djup på svaren, än de svar som 

återgavs via telefon. En närmare relation byggs upp då man pratar face-to-face vilket också 

leder till mer trovärdiga och utförliga svar.  

             I arbetet kring både tidigare forskning och empiri använde vi oss av sökdatabaser som 

Summon och Google Scholar. Vi märkte snabbt att det senare alternativet gav bättre träffar 

och det var lättare att hitta referenser med hög validitet. Dessutom använder vi oss främst av 

vetenskapliga artiklar vilket även det ger en styrka till uppsatsen, samt vetenskapliga 

publikationer i form av litteratur.  

 
 

2.4	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  
 
                Vi anser att de referenser vi har valt att använda oss av i både teoriavsnittet samt i 

vårt empiriska kapitel är av hög validitet och reliabilitet. Med validitet menas ”graden av 

överensstämmelse mellan den teoretiska och operationella definitionen”. Med reliabilitet 

menas ”… förhållandet mellan den operationella definitionen och undersökningsobjektet 

(empirin)” (Bjereld, U. Demker, M. Hinnfors, J. 2009).  

Företagen vi har valt att intervjua är av hög validitet då de överensstämmer på samtliga av 

våra kriterier. Samtidigt hade man kunnat höja den ytterligare genom att smalna av kriterierna 

samt att fokusera på svenska modeföretag i early stage-fasen som enbart skapar damkläder. 

Nu riktar sig företagen mot olika typer av målgrupp. Genom ytterligare avsmalning hade man 

lättare kunnat ställa företagen mot varandra.  

          Då större delen av våra respondenter sitter som VD i företaget eller arbetar med 

företagets ekonomi upplever vi reliabiliteten som relativt hög och tillförlitligheten i svaren är 

god. Om samtliga respondenter däremot var grundare till företagen skulle definitivt 

reliabiliteten höjas. Det är samtidigt lätt att många felaktiga samt vinklade uppgifter kan 

slinka med i svaren vilket vi har fått bortse från i denna uppsats (Ejvegård, R. 2009). Detta 

kan givetvis sänka reliabiliteten men vi utgår från att det våra respondenter svarat stämmer 

överens med verkligheten. Då vissa av våra respondenter var mer insatta i de olika 

marknadsföringsstrategier de använder sig av, samt tillgår mer kunskap inom ämnet så 
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påverkade även detta respondenternas svar. Vissa frågor var vi tvungna att förklara, likaså 

termer och begrepp inom marknadsföring vilket också kan ha påverkat uppsatsens reliabilitet. 

Om tiden samt resurserna hade räckt till hade en enkätundersökning varit intressant för att se 

hur kunderna ser på företagens marknadsföring, om deras marknadsföring når ut på rätt sätt 

och så vidare. Detta hade troligtvis ökat uppsatsens reliabilitet ytterligare en nivå.  

Vi har dessutom varit väldigt noggranna med att referenserna från tidigare forskning inte var 

för uråldriga utan fortfarande i tiden, samt att författarna är högst trovärdiga. Detta utfördes 

genom att undersöka antal citationer dessa publikationer har fått på internet via sökdatabasen 	  
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3.Teoretisk	  Referensram	  
 
 
Kapitlet fördjupar marknadsföring som begrepp och företeelse i modebranschen samt belyser 
ett “early-stage” företags relation till ekonomi, branding och marknadsföring 
 

 

3.1	  Early	  stage-‐	  företag	  
 

            Under 2011 omsatte modebranschen drygt 77 miljarder svenska kronor, vilket är 

exklusive de stora kedjornas försäljning. Men modebranschen är ingen enkel bransch att 

etablera sig i då denna betraktas som en extrem högriskbransch av investerare. Samtidigt är 

bristen på kapital ofta den största anledningen till att ett modeföretag inte klarar sig (Svenska 

Dagbladet, 2013). Statistik från 2014 visar att trots denna ökning så överlever endast 47 % av 

nystartade modeföretag de tre första åren (Statistic Brain, 2014). Det är svårt att få in externt 

kapital i ett tidigt skede och de flesta företag tvingas använda sig av eget kapital eller vända 

sig till sin närmsta omgivning så som släkt och vänner för att erhålla finansiering. Det är inte 

heller helt lätt för ett early-stage företag att få banklån, utan oftast är det riskkapitalet som är 

avgörande för de flesta etablerade modeföretagen. Det tar dock tid att bli tillräckligt intressant 

för en investerare, och få eventuell intressent att se potential till tillväxt för företaget. 

Samtidigt som investerare söker efter värdetillväxt och expansion istället för levebrödtänk och 

full ägarkontroll, medför det då att entreprenörens äganderätt minskas då nya delägare tar sig 

in och tar över en del av kontrollen inom företaget. Att kunna finansiera sig med 

huvudsakligen eget kapital är generellt sätt den bästa formen för ett early-stage företag, då det 

innebär full kontroll och inflytande i företaget. Detta medför dock en långsammare tillväxt för 

företagen vilket både kan ses som en fördel och nackdel beroende på vad syftet är med 

företaget och vilken strategi som valts.  

           Det är sällan brist på teknisk skicklighet som sänker ett nystartat företag, det är snarare 

brist på produktplanering, utrustning samt resurshantering. Ett early-stage företag har en 

begränsad tid och pengar för att nå sina utvecklingsmål, vilket betyder att företagets sätt att 

spendera tid och pengar blir skillnaden mellan framgång och misslyckande. Alltså är ett av de 

största problemen till varför så få nya företag idag misslyckas på marknaden inte att de saknar 

kapital, utan att de misslyckas med utnyttjandet av detta på bästa sätt. 

          Många företag använder sig idag av dyra PR-byråer som ska hjälpa företaget genom att 

utföra större reklamkampanjer, vilket istället kan leda till fel val av distributionskanal. Det 
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kan även leda till att företaget missbedömer var de ska lägga sitt kapital för en gynnsam 

tillväxtprocess. Som modedesigner är det extra viktigt att välja rätt distributionskanal samt 

marknadsföra sig på rätt sätt för att nå sin önskade målgrupp (CONNECT Sverige, 2002).  

 

3.2	  Branding	  
	  

Just varumärkesuppbyggnad, även kallat branding, är den process då företaget 

differentierar sig från liknande verksamheter på marknaden genom att visa upp sig i olika 

former, med hjälp av olika typer av kommunikation samt i olika kanaler. Branding är en 

multifunktionell process som understryker det proponerade värdet eller innehållet av en 

produkt och som samtidigt förvandlas till äkta konsumentupplevelse. En mycket vanlig 

misstolkning av vad ett varumärke står för, är att varumärket endast är en specifik logotyp 

eller ett namn som tilldelats en produkt, och inte grunden som själva företaget står för. Ett 

varumärke kan idag upprättas för i princip alla produkter som kan erbjudas på marknaden där 

varumärket kan symboliseras av ett ord/namn alternativt en symbol/figur.  

 

Idag är branding en kritisk process där alla typer av modeföretag påverkas såväl som 

konsumenternas välfärd. Konsumenternas varumärkeslojalitet har även minskats de senaste 

åren vilket gör att företagen måste kämpa hårdare för att stärka sitt varumärke. Genom 

effektiva branding-strategier kan mode-brands skapa eget kapital, främja konsumenternas 

lojalitet samt förstärka lönsamheten hos företaget. I huvudsak erbjuds kunden produkten med 

sin specifika funktion, men även den spänning samt sociala skydd så som ex. självbild eller 

önskad social status som den märkesbelagda produkten kan medföra hos vissa personer. 

Lämpliga branding strategier kan skapa så kallade win-win situationer där kunden känner sig 

nöjdare samtidigt som modeföretaget kan göra större vinst. I det långa loppet kommer både 

kunden och modeföretaget erhålla fördelar med en sådan situation (Choi, T-M. 2014). 

 

Vi har i denna uppsats valt att fokusera på varumärkesuppbyggnad samt varumärken 

kopplade till modebranschen då detta är huvudfokus. Ordet branding kommer från engelskan 

och betyder brännmärke, där det till en början utnyttjades av tillverkaren för att styrka 

produktens ursprung och därmed få köparen att komma tillbaka och handla samma produkt 

från samma tillverkare (Hameide, K. 2011). Tolkningen av brand eller varumärke är 

individuell och det finns givetvis en mängd olika interpretationer där det flesta menar på att 

ett lyckat varumärke bygger starka, positiva och långvariga intryck hos konsumenter via sitt 
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val av kommunikation (Ind, N. 2003). Här kommuniceras alltså inte bara specifik funktion 

hos vald produkt/produktgrupp, utan även känslor och attityd för en konsument. Ett 

varumärkes värde är vad det betyder för sina konsumenter, medan en varumärkesidentitet är 

vad det berättar/kommunicerar med konsumenterna. Varumärkesidentiteten ger proposition 

för på vilket eller vilka sätt företagen kan differentiera sig på marknaden från liknande 

verksamheter. Här är det viktigt att tänka på att så som varumärket kommuniceras från 

företaget inte nödvändigtvis uppfattas på samma sätt av konsumenterna. Alltså krävs en god 

och effektiv typ av kommunikation för att säkerställa att konsumenten uppfattat exakt samma 

budskap som företaget vill förmedla. Brand personality, eller som det kallas på svenska; 

varumärkespersonlighet, reflekterar varumärkets identitet och hur konsumenten relaterar till 

just det varumärket. Till skillnad från mänsklig personlighet så är varumärkespersonlighet 

mer dynamisk och fortlöpande för modeföretag på grund av sitt konstanta behov av att 

uppdatera och förnya sin identitet på dagens marknad.  Den symboliska interaktionsteorin 

erbjuder ett sätt att förstå processen hur man förhandlar varumärkets mening i ett socialt 

sammanhang för modemärken (Hameide, K. 2011). 

           

           Mode och klädindustrin kännetecknas av ett stort behov att ständigt förändra och 

förnya. Ett alternativ till förändring i denna företagsvärld består av co-branding, som är en 

populär strategi där det läggs stor vikt vid unikitet av två redan kända varumärken (Choi, T-

M. 2014). De två varumärkena arbetar tillsammans på en produkt eller service, där principen 

bygger på den dubbla kraft som blir av två redan etablerade märken och som därmed ökar 

dragningskraften gentemot konsumenterna (Baines, P. 2013). Ett välkänt exempel på detta är 

klädjätten H&M som gjort samarbeten med ett antal världskända designers så som Stella 

McCartney, Karl Lagerfeldt, Jimmy Choo, Maison Martin Margiela och Comme des garcons. 

Dessa samarbeten har uppmärksammats stort och givit ordentligt med uppmärksamhet till 

H&M (Choi, T-M. 2014). 

          Allt eftersom har varumärket blivit allt mer betydelsefullt för företagen och därmed har 

behovet av att skydda varumärket stärkts. Information och definition av ett varumärke går att 

finna i VML - varumärkeslagen, samt i PRV - Patent och registreringsverket där det går att 

ansöka om ensamrätt till ett varumärke (Hedén, A. McAndrew, J. 2010). Varje modeföretag 

har ofta en grundprodukt, vilken exempelvis kan vara den första tillverkade- eller 

signaturplagg hos varumärket. Att detta för många förknippas med att produkt och varumärke 

är samma sak är dock ett stort problem i denna bransch (Hameide, K. 2011). I Fashion 

Branding Unraveled (2011) beskrivs ett varumärke som ett löfte. Ett löfte om att leverera ett 
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värde på bästa, mest effektiva väg som är möjlig. Man kan säga att detta löfte är ett kontrakt 

eller en garanti för kunden, och som därmed avger löftet att de värden och värderingar 

kopplade till varumärket verkligen kommer att levereras. Värderingar och ett mervärde är den 

ultimata anledningen till att köpa en viss produkt från ett visst varumärke. Det kan också 

handla om dålig självkänsla eller att passa in i en speciell grupp genom att visa sig i just detta 

märke. Det är bevisat att ett varumärke eller en märkesprodukt i slutändan alltid avger 

rationella eller emotionella kopplingar, som en omärkt produkt inte skulle avge på samma sätt 

(Hameide, K. 2011). Positionering av varumärket definieras främst som hur företaget föreslår 

att varumärket ska uppfattas i förhållande till sina konkurrenter, eller som åtminstone betonar 

varumärkets distinkta fördelar så att de sticker ut på marknaden och skiljer sig från särskilda 

likvärdiga konkurrenter (Hedén, A. McAndrew, J. 2010). 

 

               Sambandet mellan branding och marknadsföring är viktigt och starkt. Detta eftersom 

marknadsföringen hjälper varumärket att utvecklas i alla dess stadier. Marknadsföringen är en 

av delarna för att föra varumärket framåt på marknaden tillsammans med högsta ledningen 

där delar som marknadsföring, distribution och finansiering ligger (Hameide, K. 2011). 

Marknadsföring spelar även en stor roll i att skapa de emotionella värderingarna genom hur 

utformningen av varumärkets personlighet sett ut. Hur denna bild sedan kommunicerats ut till 

omvärlden genom de olika kommunikationskanalerna är också viktig. Marknadsföringen kan 

delas in i interna och externa marknadsföringsaktiviteter. Den interna delen av 

marknadsföringen är av yttersta vikt då den hänvisar till behovet av att sälja och fokuserar på 

att säkerställa konceptet av varumärket inom organisationen innan detta visas för omvärlden. I 

denna aktivitet ser man om varumärket uppfattas på samma sätt inom organisationen innan 

man utsätter omvärlden och alla dess konsumenter för denna tolkning. Det är även viktigt för 

alla medlemmar i organisationen att uppfatta varumärket rätt då det är deras uppgift att tala 

för det, marknadsföra det samt stötta det i olika situationer. Om detta inte görs i enhetlig linje 

från början blir det svårt att i efterhand förändra hur uppfattningen blivit. Det huvudsakliga 

syftet med den interna marknadsföringen är därför att övervinna och komma överens om det i 

organisationen eventuella inre motstånd som finns till nya idéer eller strategier, samt att göra 

det lättare att genomföra dem. De processer som kan förbättra den interna marknadsföringen 

kan exempelvis vara seminarier, utbildningsprogram, speciellt utformade events, interna 

nyhetsbrev eller interna fokusgrupper. Däremot den externa marknadsföringen fokuserar på 

den externa interaktionen av varumärket på marknaden. Denna interaktion börjar redan vid 

det tidiga stadiet då marknadsundersökning utförs och fortsätter sedan med aktiviteter 
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inriktade mot att sälja varumärkeskonceptet till resten av världen. I stora drag utgör den 

externa marknadsföringsmetoden varumärkets tryck utåt mot omvärlden, där olika form av 

information ges (Hameide, K. 2011). 

	  
3.2.1	  Transparens	  	  
	  

Transparens är något som används mer och mer inom modebranschen när det gäller att 

kommunicera sitt varumärke. I många fall väljer företag att mäta sin framgång främst via 

finansiella faktorer så som lönsamhet och tillväxt. Men att varumärket utstrålar rätt känsla och 

förmedlar rätt budskap till kunden kan vara lätt att missa om man inte besitter fullständig 

kompetens (Rosberg, M. 2013). I interaktioner mellan konsument och verksamhet måste det 

råda full överensstämmelse. Denna överensstämmelse innefattar det som erbjuds och vad som 

faktiskt levereras mellan de två parter. Detta förtroende som erbjuds måste drivas av en hög 

grad av transparens från företagets sida och sedan utstråla just detta. Denna aktivitet i ett 

företag möjliggör för konsumenten och annan publik att se in bakom kulisserna hos 

varumärket och därmed stärka sitt förtroende och sin lojalitet (Nicholas Ind, 2003).  

Transparens inom modevärlden har de senaste åren blivit mer och mer vanligt då ökad 

medvetenhet hos konsument har visat sig. Just transparens kan visa sig genom att bjuda in 

befintliga och nya kunder till kontor att få se hur företaget arbetar en vanlig dag, lägga ut 

bilder från modevisningar backstage, avlägga en publik uppsats om produktionsfabriker och 

dessa förhållanden eller på liknande sätt öppna upp sig för ett ökat förtroende. Alltså innebär 

transparens att företaget öppet arbetar för att involvera konsumenten, som idag är mer 

medveten och intresserad för hur de olika processerna går till (Rosberg, M. 2013).  

Nicolas Ind beskriver i boken Beyond Branding, att det finns många fördelar med att 

arbeta med transparens. När ett företag bedriver en öppen varumärkeskommunikation är det 

lättare att balansera krav från eventuella intressenter och möta deras förväntningar till förmån 

för båda parter. Ett mervärde skapas när varumärket erbjuder konsumenten något som är värt 

deras uppmärksamhet, tid och pengar (Nicholas Ind, 2003). 

 

3.3	  Marknadsföring	  
 

3.3.1	  Vad	  är	  marknadsföring?	  
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           Marknadsföring är applikationen av marknadsrelaterade strategier och taktiker som 

används för att möta ett företags uppsatta mål. Marknadsföring inom affärsverksamheter har 

två huvudsakliga syften. Det första är att locka kunder genom att lyfta fram en produkts eller 

tjänsts potentiella värde. Det andra syftet med marknadsföring är att behålla kunder genom att 

kontinuerligt möta och ge kunden tillfredställelse med produkten (Adegoke, O. 2004). Under 

bara ett par år har marknadsförare utvecklat nya former och strategier för att synas och nå sin 

valda målgrupp. Även vi människor har förändrat vårt köpbeteende. Dagens konsumenter drar 

sig till det bekväma alternativ, är mycket mer sofistikerade, mindre varumärkeslojala och 

priskänsliga som förr vilket gör de traditionella marknadsföringsstrategierna mindre effektiva. 

Samtidigt som globaliseringen fortsätter att främja sociala-, ekonomiska- och politiskaband 

behöver den nya generationen av marknadsförare börja tänka med ett interaktivt perspektiv i 

en internationell helhet (Moore, K. & Pareek, N. 2009).  

           De traditionella kanalerna är alltså inte längre i fokus då man talar om marknadsföring, 

trots att PR-byråer fortfarande använts flitigt. Tidningar, TV och radio har blivit utbytta mot 

en mer en-mot-en relation mellan företag och kund. Online- marknadsföring är idag en av de 

största kanalerna för företag att nå ut till kunden. Utvecklingen av internet har en stor 

inverkan på vårt beteende, vår beslutsprocess, vår relation med varandra och sättet vi sköter 

affärer. Det har även minskat avståndet mellan platser, krossat geografiska gränser och gett 

oss tillåtelse att bygga och ta till oss allt nödvändigt vi behöver idag. Då online- 

marknadsföring ökar åtkomsten, minskar planeringstiden, ger lägre kostnader, flexibla 

betalningsmetoder etc. gör denna marknadsföringskanal till ett av de viktigaste medlen som 

nytt företag (Sharma, A. 2011). Denna metod kallas för OMC- Online Marketing 

Communications och är en stod del av ett företags promotions mix (Bach Jensen, M. 2007).  

          En term som används inom industrin är marketing myopia som används för att beskriva 

ett företag som inte uppfyller sitt syfte med sin marknadsföring, att tillfredsställa kunden. 

Istället marknadsför företaget produkten istället för en lösning på ett behov vilket medför ett 

bristande intresse hos kunden. Detta är vanligare än man kan tro vilket även det är ett bevis på 

hur viktig effektiv marknadsföring är.  

	  

3.3.2	  Marknadsmix	  
 
          Termen marknadsmix hänvisar till fyra stora områden av beslutsfattandet i en 

marknadsföringsprocess som blandas för att uppnå de resultat som önskas av ett företag. 
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Dessa element eller konkurrensmedel kallas ofta Philip Kotlers fyra P av marknadsföring; 

produkt, pris, påverkan och plats (Burton, E. Kaliski, S. 2007).  

Det första elementet är produkten, vilket kan vara en kombination av varor och tjänster som 

erbjuds för att tillgodose kundens behov och önskemål. Detta kan vara båda materiella och 

immateriella produkter som kan köpas eller användas av kunden. Priset är det andra elementet 

av marknadsmixen. Detta är värdeutbytet som sker mellan köpare och säljare hos en produkt 

eller tjänst vilket kan vara faktorer prisstrategier, riktlinjer etc. För att öka företagets 

försäljning kan dessa prisstrategier vara bl.a. kuponger, realisation och volymrabatt. Det tredje 

elementet i marknadsmixen är påverkan eller promotion, vilket är en kommunikationsprocess 

som sker mellan ett företag och dess olika målgrupper. Plats är det sista elementet i 

marknadsmixen, vilket syftar på att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tillfälle, för att kunna 

inköpas av konsumenten. Denna korrekta placering av sin produkt sker genom ett antal 

mellanhänder som också kallas distributionskanal. Dessa mellanhänder består av ett 

ömsesidigt beroende mellan tillverkare, grossister och detaljister.  

          Det finns fyra grundläggande marknadsföringsverktyg vilka är reklam, säljfrämjande, 

public relations och egen försäljning. Varje redskap har sina egna unika egenskaper och 

funktioner. Här gäller det att välja rätt verktyg för sitt ändamål. Figur 1 nedan visar Philip 

Kotlers 4 P och vilka faktorer som hör till just dessa. 

 

 

 

    

 

 

Fig. 1 (Encyclopedia of Management 2014) 

	  

3.3.3	  Promotion	  mix	  
 
       När man som early-stage företag skall marknadsföra sig så handlar allt om budget, och att 

spendera sitt kapital på bästa möjliga sätt. Det finns bara en grund för att fastställa budgeten 

hos ett företag. Promotion eller påverkan är ett av de fyra P:na i Philip Kotler’s marknadsmix. 

Promotion utgör en egen mix och består av kombinationer av promotionsmetoder som kan 

användas för en produkt eller tjänst. Denna kallas Promotion mix. Nedan visas vilka metoder 

som kan användas i denna. 
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• Reklam: Presentation och marknadsföring av idéer, varor eller tjänster från en 

identifierad sponsor. Exempel på detta kan vara tryckta annonser, TV, radio, e-post 

etc. 

• Personlig försäljning: En process för att hjälpa och övertala en eller flera att köpa en 

vara eller tjänst. Exempel på detta kan vara säljmöten och säljträning. Kan vara ansikte 

mot ansikte eller via telefon. 

• Säljfrämjande åtgärder: Detta används för en förutbestämd, begränsad tid för att öka 

konsumenternas efterfråga, stimulera efterfråga på marknaden och förbättra 

produkternas tillgänglighet. Exempel på detta kan vara kuponger, lotterier, tävlingar, 

rabatter och utställningar. 

• PR: Betalda främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet för en produkt 

eller tjänst genom att plantera betydande nyheter om produkten genom en positiv 

presentation av den/det i media. Exempel på detta kan vara tidnings-och 

tidskriftsartiklar, TV och radio- presentationer, bidrag till välgörenhet etc.  

• Direktmarknadsföring: Är oberoende av mediekanal och kommunicerar med blivande 

eller befintliga kunder på ett sätt som främjar resultat och skapar en mätbar respons. 

Detta gör att företag och ideella organisationer kan kommunicera direkt med kunden. 

Exempel på detta är sms, e-post, flygblad, utomhusreklam etc. (Harrell, G. 2008). 

 
 

3.3.4	  Modemarknadsföring	  
 
 

”Fashion marketing is the application of marketing processes and activities to currently 

popular design products.” 

(Lea- Greenwood, G. 2013) 

           Modemarknadsföring eller fashion marketing omfattar allt som går in i skapelsen och 

utvecklingen av en modeprodukt, genom presentation och marknadsföring till kunden samt 

genom deras inköp och support efter försäljningen. Modemarknadsföring använder samma 

generella koncept, aktiviteter och processer som marknadsföring för andra föremål. Däremot 

så uppstår egna utmaningar och möjligheter då modet alltid är i rörelse och ständigt förändras. 

När det berör modemarknadsföring blir designen ledande och speglar konsumentens 

efterfrågan, vilket då medför en variation av marknadsföringsmetoder för att nå sina valda 
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konsumenter. Framgångskonceptet av modemarknadsföring är att omfamna de positiva 

aspekterna som att lägga en stor vikt på designen, konsumenterna samt på vinsten genom att 

erkänna det ömsesidiga beroendet av marknadsföring och design (Mink Rath, P. Petrizzi, R. 

Gill, P. 2012). 

 

          Det är stor skillnad inom modebranschen beroende på företagets storlek och position. I 

och med nya lagstiftningar, expansionen av EU samt utbredningen över internet blir 

modeindustrin en global verksamhet. Relativt få modedesigners har formell kunskap i handel 

och marknadsföring, även om det börjar ändras i EU. Lika så saknar många marknadsförare 

kunskap och förståelse för det arbete som en designer utför företaget. Detta kan skapa 

spänningar i samarbetet mellan de två medverkande vilket kan skapa en mindre effektiv 

slutprodukt. Designstudenter har en tendens att se problemen som att det inte finns några 

gränser, de vill ge lov till en fritt flödande kreativitet, låta spontaniteten ta plats och våga ta 

risker vilket är vanligt i en designutbildning. Som kontrast lär sig marknadsföringsstudenter 

att systematiskt och analytiskt hantera problem. Här ligger fokus på att noga planera och söka 

information, att vara realistisk.  

Figur 2 nedan visar hur marknadsmetoden används för att beskriva en kombination av 

variabler använt av modemarknadsföraren för att möta efterfrågan hos en specifik grupp av 

kunder, också kallad målgrupp. Allt är mer eller mindre sammankopplat vilket figuren nedan 

visar. 

 

 

 

 
 
 
Fig. 2 (Easy, M. 2009) 

	  

3.3.5	  Online-‐marknadsföring	  
 
           Dagens konsumenter ökar högre i antal än någonsin tidigare, samtidigt som företagens 

marknadsförare måste röra sig i rätt kanaler för att nå ut till sina kunder. Idag är online-

marknadsföring ett av de absolut viktigaste forumen för både konsument och företag. Utförs 

detta på rätt sätt så håller online-marknadsföring löftet om högre intäkter samt större 

ansvarstagande, men kräver samtidigt en starkt inriktad blandning av marknadsföring och 
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teknik. Dessa konsumenter har sett det digitala ljuset och de skiftar i allt större antal mellan 

olika typer av digitala mediekanaler så som Internet, e-mail, online-sökningar, sociala 

nätverk, bloggar, mobil kommunikation, pod-sändningar etc. Med tanke på dessa skiftningar 

hos konsumenterna så är det ingen överraskning att marknadsförare är hack i häl och lämnar 

de traditionella medierna bakom sig. Internet och mobil är det segment inom reklambranschen 

som väntas öka inom den närmsta framtiden. Detta beror på att digital marknadsföring lovar 

en mer intelligent och individualiserad konsumentinriktning med en betydligt lägre kostnad än 

de traditionella medierna (Peterson, M. 2010).  

Internets area blir bara bredare och bredare och svarar på människors efterfrågan nästintill 

direkt. Därav finns det en mängd motiv till varför företag väljer att använda Internet som en 

marknadsföringskanal.  

 

• Kostnad: Internetreklam är relativt mycket billigare än andra mediekanaler vilket gör 

det utmärkt för alla sorters företag, från early-stage till internationellt etablerat.	  

• Aktualitet: Internetreklam kan uppdateras när som helst med minimal kostnad.	  

• Format: Internetreklam är rikare och kan mer effektivt använda text, ljud, bild och 

animation.	  

• Personalisering: Internetreklam kan vara interaktiva och riktade mot specifika 

målgrupper och/eller individer. 

• Plats baserade: Då trådlös teknologi och GPS (global positioning system) gör det 

möjligt för internetreklam att nå ut till sin målgrupp på platsbaserade tillfällen då 

kunden rör sig i närheten och vid en speciell tid (Baines, P. 2013). 

 

Figur 3 visar en statistisk redogörelse för hur online-marknadsföringen har ökat i världen från 

1996-2013, uttryckt i amerikanska dollar och procent. Siffrorna visar att marknadsföring via 

Internet fortsätter att stiga för varje år och att intäkterna förra året gick över 20 000 dollar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 (International Advertising Bureau, 2014) 
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3.3.5.1	  Marknadsföring	  via	  sociala	  nätverk	  
 
 
        Sociala medier och mobilteknologi har blivit viktiga plattformar för människors dagliga 

upplevelser. Då människor använder sig av mobiler både för arbete och för fritid, ökar även 

delandet av information och uppkopplingen till de sociala nätverken kontinuerligt.  Dessutom 

har utvecklingen av GPS gjort det möjligt för sociala nätverk på mobiltelefoner att bli 

kontextmedvetna samt göra det möjligt att erhålla samt dela realtid (Tussyadiah, I. P. 2012). 

Nya nätverksplattformar utvecklas ständigt för att ge en specifik målgrupp dess rätta forum att 

röra sig i. Detta kan liknas vid mun-till-mun-metoden när det kommer till okonventionella 

marknadsföringsstrategier men genom delning av upplevelser i ens vardag, når denna strategi 

många fler. Plattformar så som MySpace, Facebook, LinkedIn, bloggar, Youtube och Twitter 

används flitigt och ger företag en ofrivillig marknadsföring vilket både kan stärka likväl 

stjälpa ett företag. Dessa har inte bara blivit väsentliga delar i konsumentens liv, utan även hos 

marknadsföraren. 

         Sociala nätverkssidor på Internet är en välsignelse för marknadsförare samt företagen 

själva då de enkelt når sin ideala målgrupp. De senaste åren har antalet medlemmar på dessa 

sociala plattformar exploderat och studier visar att bara år 2009 hade majoriteten i USA någon 

gång skapat sig en profil på minst en social närverksplattform. Marknadsförare tar till sig 

information från användarnas profiler för att skräddarsy reklam som ska synas på specifika 

webbsidor och på detta sätt nå ut till sin valda målgrupp (Moore, K. & Pareek, N. 2009).  

 

3.4	  Okonventionell	  marknadsföring	  
 

3.4.1	  Gerillamarknadsföring	  	  
 

         Marknadsföring är en viktig del för så väl små företag som de stora internationella, 

etablerade företagen. Men hur ska då early-stage företag kunna tävla mot 

multimiljonbudgetarna som de riktigt stora företagen har möjlighet att avse för just 

marknadsföring. Tv, radio och stora dyra billboards är ofta ett alltför kostsamt alternativ för 

de nystartade företagen, vilket ger dem en möjlighet att istället gå den kreativa vägen, och 

bland annat använda sig av så kallad gerillamarknadsföring (Ashwin, A. 2006). 
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         Grundidén med gerillamarknadsföring är att konsumenten ska samspela med produkten 

på ett överraskande och oväntat sätt samtidigt som det blir minnesvärt. Att denna metod kallas 

just detta härstammar från det spanska ordet ”guerrilla” som i sin tur betyder ”litet krig”. Just 

gerillakrig visar sig genom att en specialiserad styrka attackerar sin målgrupp framgångsrikt 

genom okonventionella metoder och därmed överraskar målgruppen starkt. Överföringen av 

gerillakonceptet till marknadsföring kan därmed ses i form av gerillamarknadsföring. Med 

andra ord innebär gerillamarknadsföring att man med minsta möjliga investering ska kunna 

uppnå största möjliga effekt för ett företag. Alltså att med hjälp av energi och kreativitet 

snarare än kapital marknadsföra sitt företag, nå ut till konsumenter och marknad. Idag kan det 

i vissa fall även handla om konkurrens mellan de olika företagens kommunikation och 

marknadsföring, mer än den egentliga produkten i fråga (Levinsson, J.C. 2013).  

         Att arbeta med denna typ av okonventionell marknadsföring kräver mycket från 

personen i fråga. Att inte lägga ner något större kapital på gerillamarknadsföring betyder att 

man istället måste lägga ner stor del av sin tid på att ständigt vara aktiv, för att kunna planera 

samt utföra de olika projekten för sitt företag. När det gäller marknadsföring av företag eller 

verksamhet har de moment som tidigare krävt stor budget förändrats till att idag snarare kräva 

mer fantasi och driftighet tack vare den teknologiska utveckling som skett under de senaste 

åren. Detta beror främst på att de flesta människor idag äger en egen dator med tillgång till 

internet, där det finns stora möjligheter till att visa upp sig och kommunicera stort med sin 

valda målgrupp (Ekberg, S. 2013). 

         Gerillamarknadsföring har gått från att tidigare anses som ovanlighet till att idag nästan 

bedömas som en grundläggande strategi inom marknadsföring. Detta tillvägagångssätt utgår 

ifrån företaget använder okonventionell marknadsföring, där denna metod har fått en 

övergripande men berikande del i marknadsmixen. I och med att denna 

marknadsföringsmetod blir allt vanligare så kan man idag uppmärksamma detta i många 

sammanhang. Trots ökningen har denna typ av marknadsföring diskuterats oerhört 

kontroversiellt i vetenskaplig marknadsföring, då det inte alltid uppskattas. 

Gerillamarknadsföring erbjuder nya och annorlunda vägar att verka mot den aktiva 

konsumentens missnöje med alldaglig reklam (Nufer, G. 2013).  

         Bilden nedan visar hur gerillamarknadsföring delar ut sina 100% till de fyra p:na. Att 

det endast ligger 10 % utlagt på produkt, pris och plats, medan promotion eller påverkan som 

det översätts får en utdelning på 70% visar hur viktigt det är med själva handlingen i just 

gerillamarknadsföring (Nufer, G. 2013). 
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Fig. 4. (Nufer, G. 2013) 

 

        Gerillamarknadsföring går att dela in i de olika delarna surprise guerrilla marketing, 

infection guerrilla marketing, ambush marketing samt low budget guerrilla marketing som 

kan vara en del av alla av de tre föregående delar. Surprise innebär att budskapet visar sig för 

konsumenten genom överraskning eller häpnad. Infection menar att budskapet du förmedlar 

sprids lika fort och brett som en infektion, främst via viral spridning. Ambush betyder att ett 

företag sänder ut sitt reklambudskap i bakhåll till det företag som exempelvis lagt 

huvudsponsring på ett event från början, och därmed ”stjäl showen”. De olika delarna av 

gerillamarknadsföring samt hur de kan visas mot konsumenterna syns i bilden nedan. Att vi 

valt att fokusera på lågbudgeterad gerillamarknadsföring visar sig genom att delen ”Low 

Budget Guerrilla Marketing” sträcker sig över alla de tre grunddelarna (Nufer, G. 2013) 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  

(Nufer, G. 2013) 

 

           Det finns många olika vägar att gå när gerillamarknadsföring ska utföras. Som tidigare 

nämnt är idag en av de största kanalerna för marknadsföring internet. Genom internet kan man 

använda metoder som pop-up reklam, bloggar, rankning på sökmotorer så som Google, 

banner reklam, sponsrade länkar/webbsidor. Övriga medel utanför internet kan vara allt från 

klistermärken/emblem, give-aways, sms-reklam till video-reklam eller flygblad. Då early 

stage-företag oftast inte startar upp med ett massivt kapital krävs det därför att de använder sig 

av lågbudgeterad marknadsföring, eftersom framför allt early-stage företag har en limiterad 
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budget för alla olika aktiviteter och processer, inklusive marknadsföring. I detta fall är 

gerillamarknadsföring ett alternativ för dessa företag. Konsekvenser av denna arbetsgång är 

att de verksamma entreprenörerna ofta arbetar i en gråzon vad gäller moral och juridisk rätt. 

Att hitta den perfekta balansen mellan dessa två är svår då det gäller denna typens 

marknadsförings krav att ”bryta tabun”. Till skillnad från klassiska marknadsföringsmetoder 

finns det betydligt högre risk för potentiella konflikter mellan moralen och lagen. Växlingen 

mellan känslan av fascination samt irritation kan ofta uppkomma vid gerillamarknadsföring, 

och förutom uppmärksamheten kan det även medföra negativa effekter för det aktuella 

företaget. Det kan i vissa fall gå så långt att det förstör ett varumärkes kärnvärden och kör 

företaget i botten (Ashwin. A. 2006). 

 

3.4.2	  Övrig	  marknadsföring	  	  
 

         Det finns ett flertal övriga innovativa och nytänkande sätt att nå ut med sin produkt, sin 

företagsidentitet samt sitt varumärkes budskap. De främsta modeller är starkt kopplade till 

media i och med den stora spridningsgraden i detta forum. Dold marknadsföring innebär att 

du som företag väljer att marknadsföra dig genom metoder som av konsumenten inte upplevs 

som ren marknadsföring, där avsändaren är svårläst. Denna metod kan genomföras verbalt, 

virtuellt eller fysiskt. Vi har i uppsatsen redan berört en stor del av den dolda, okonventionella 

marknadsföringsstrategin kallad gerillamarknadsföring, vilken egentligen både kan ses som 

dold och framträdande marknadsföring. Den dolda marknadsföringen finns överallt och kan 

vara svår att identifiera som konsument. Det är även påvisat att det ofta är den dolda 

marknadsföringen som är mest effektiv, då det inte är uppenbar marknadsföring och därmed 

inte något man som konsument direkt ryggar tillbaka från. Cecilia Norlander som arbetar som 

jurist på konsumentverket berättar i en intervju att marknadsföringslagen säger att all 

marknadsföring ska vara klar och tydlig över att det är reklam, för hur ska man kunna vara 

kritisk reklamkonsument annars? Reglerna ligger också till grund för att skydda dig som 

konsument och minska anmälningar till konsumentverket. Frågan är dock hur det ska gå att 

mäta exakt i tydlighetsgrad, då alla människor uppfattar omvärlden och mediebruset på olika 

sätt. Cecilia anser dock inte att så kallad dold marknadsföring är ett problem för oss i 

samhället så länge reglerna följs, eftersom företag ständigt letar efter nya vägar och strategier 

för att marknadsföra sig själv och sin produkt och på olika sätt måste få utlopp för detta (Ung 

konsument, 2014).  
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3.4.2.1	  Pop-‐up	  stores	  
 

         Pop-up stores eller som det kallas på svenska, pop up-butiker, är en relativt ny form av 

marknadsföring där allt fler varumärken och företag öppnar en tillfällig butik med 

förhoppning om effektiv marknadsföring och att öka intresset hos konsumenterna, samt att 

öka intäkterna hos företaget. Detta genomfördes först av det japanska klädmärket Comme des 

Garçons då de under bestämd tidsram öppnade och drev en tillfällig butik i ett garage i New 

York. Att marknadsföra via internet är bra och tidsoptimerande, men meningen med pop up 

butiker är att kunna möta dina kunder i en fysisk miljö och ge tillfällig men stark 

marknadsföring av din produkt och ditt varumärke. Att sälja i pop up butik ger ett mervärde 

till kunden genom att handla något som snart utgår eller stänger ner, samt ger en känsla av 

exklusivitet gentemot kunden. Du som företagare tillåts även öka din försäljning samt möta 

nya kundgrupper fysiskt genom denna marknadsföringsmetod (Clyne, S. R. 2013). 

 

3.4.2.2	  Word-‐of-‐mouth	  
 

          Word of mouth, även kallat mun-till-öra metoden eller buzz marketing, är ett exempel 

på en okonventionell marknadsföringsmetod. Denna metod förlitar sig på att nöjda kunder för 

det positiva budskapet vidare. Här försöker företag få dig som kund att berätta om dina 

positiva upplevelser av ett varumärke eller en produkt för dina vänner och bekanta. Företag 

som använder sig av denna typ av marknadsföring kan även söka upp personer som de tycker 

ger företaget rätt image och erbjuda dem sina produkter (Ung konsument, 2014). Just denna 

metod som kallas word-of-mouth är en metod som används flitigt av dagens företagare. 

Denna metod utgår från interpersonal kommunikation där budskapet, information samt 

marknadsföring, om den specifika produkten framgår genom alldaglig konversation. Denna 

kommunikationsmodell har både negativa och positiva delar, beroende på hur man som 

individ ser på detta kommunikationssätt. I och med att det upplevts så pass stora positiva 

effekter så väljer många företag att idag arbeta med just denna marknadsförings- samt 

kommunikationsstrategi.  (Baines, P. Fill, C. Page, K. 2013).  

 

3.4.2.3	  Produktplacering	  
 

          Produktplacering betyder att ett varumärke eller produkt placeras i ett sammanhang som 

inte tydligt uttrycks i reklam. Produktplacering förekommer mestadels i filmer, tv-program, 
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digitala spel samt bloggar. Det finns vissa artister som genom produktplacering kan finansiera 

eventuella musikvideor genom att presentera olika varumärken, detta genom både bild samt 

sångtext. När det gäller bloggande så har det under senare tid pågått en debatt om 

produktplacering, om huruvida ärligt det aktuella bloggande är om en viss produkt. Är det så 

att personerna som bloggar verkligen uppskattar produkten eller har de fått betalt för att 

omnämna den? (Ung konsument, 2014). 

 

3.4.2.4	  Mock	  up-‐shopping	  
 

          Även denna modell innebär att ett företag tillexempel skulle hyra in skådespelare eller 

andra folk att agera köpsugna kunder för sina produkter och för att få resten av de äkta 

kunderna att handla desto mer. Här kan man se likheter med stealth marketing när det gäller 

att anställa folk att tala gott om din produkt. Genom skådespelandet ska de som agerar låtsas 

handla mycket, och samtidigt gå runt med välfyllda kassar från butiken samt klä sig i 

varumärkets plagg/produkt (Ung konsument, 2014). Detta kan i vissa fall likna nedanstående 

modell där det istället handlar om att vara ambassadör för ett varumärke. 

 

3.4.2.5	  Varumärkesambassadör	  
 

          Att ett starkt varumärke är viktigt stämmer, och har du ett tillräckligt starkt varumärke 

kan det lägga sig i framkant på marknaden av sig själv. Men det tar som tidigare nämnt tid 

och kraft att bygga ett framträdande varumärke och det krävs många delar, en av dessa kan 

vara varumärkesambassadör. Denna typ av marknadsföring kan vara att du som anställd inom 

företaget är ambassadör för företaget och därmed måste visa upp dig från en viss sida under 

vissa omständigheter. Det är konstaterat att personalen är varumärkets starkaste och viktigaste 

ambassadörer, då dessa personer känner varumärket bäst. En annan del av denna metod går ut 

på att du betalar någon utomstående för att vara ambassadör för ditt varumärke. I vissa fall 

kan detta röra sig om välkända personer som lättare drar uppmärksamhet till sig och därmed 

kan visa upp varumärket i form av en speciellt utvald produkt. För att utgöra en god 

varumärkesambassadör är det viktigt att tro på varumärkets kärnvärden samt på produkten i 

fråga. Ger mervärde för den produkt som publiken redan känner till (Anonymous, 2014). 
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3.4.2.6	  Nackdelar	  med	  okonventionell	  marknadsföring	  
 

        Cecilia Norlander på konsumentverket förklarar att det är förbjudet med dold 

marknadsföring, eftersom vi alla människor uppfattar reklam på olika sätt. 

Marknadsföringslagen gör ingen skillnad på de olika medier där du kan uppleva 

marknadsföring. Detta är något som diskuteras mycket i främst bloggvärlden och övrigt i 

sociala medier. Alltså måste det klart framgå vem avsändaren är, samt om en bloggare fått en 

produkt så ska detta tydligt klargöras för konsumenten. Annars räknas detta till dold 

marknadsföring, vilket är en otillåten strategi (Ung konsument, 2014).  

           

          Word-of-mouth beskrivs som en strategi där positiv information vidareförs till 

omgivningen. Det som inte beskrivs är den del att även negativa tankar förs vidare lika snabbt 

och lätt, om inte ännu snabbare än det positiva. Att dessa metoder i allmänhet måste utstråla 

ärlighet gentemot kunderna är viktigt, och något som vissa gånger misslyckas. Detta leder då 

företaget i negativ riktning. Andra negativa aspekter av okonventionell marknadsföring 

generellt är att konsumenterna i vissa fall känner sig lurade då det uppdagas att informationen 

som riktats mot dem är planerad och ”falsk” (Ung konsument, 2014). 

 

 

         Eftersom early-stage företag har begränsat med tid och kapital för att nå sina 

utvecklingsmål, leder detta till att många av företagen söker finansiering via bank, investerare, 

familj eller vänner. Genom effektiv marknadsföring så kan företaget nå ut till önskad 

målgrupp, samt även stärka sitt varumärke. Då användandet av internet ständigt ökar 

samtidigt som konsumenterna blir allt mer bekväma kan man se internet som det nya stora 

forumet för marknadsföring. Detta främst genom sociala medier så som Instagram, Facebook, 

Twitter och bloggportaler. En kostnadseffektiv metod är de olika okonventionell 

marknadsföringsmetoder som genom innovativa och annorlunda lösningar sprider vetskapen 

vidare om företaget och den specifika produkten. I detta fall innebär innovativa lösningar 

även lösningar som är mer kostnadseffektiva och via andra medel riktar uppmärksamhet till 

företaget. För att undgå missnöjda kunder krävs att den okonventionella marknadsföringen är 

tydlig och inte lurar konsumenten. Att som early-stage företag utstråla transparens gentemot 

omvärlden är ett litet medel som möjligen kan öka förtroendet mellan företag och konsument, 

vilket kan vara ett bra alternativ då detta inte är någon finansiell utgift.  
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4.	  Empiri 

 
 
Här presenteras det empiriska material I form av intervjuer. Svaren från företagen redovisas 

var för sig med fokus på företagets struktur, image och marknadsföringsstrategier.  

 

	  

4.1	  Local	  Fashionmob	  
 
          Local Fashionmob ägs och drivs av Stories of Sweden AB och har sitt kontor i Borås 

där Maria Wahlgren är företagets VD. Local Fashionmob strävar efter att leverera 

skandinavisk stil med en feminin twist och detaljer med attityd. Dessutom är det fokus på 

hållbarhet när det kommer till produkt och design.  

 

4.1.2	  Sammanställning	  av	  intervju	  
 
 

Maria startade företaget Local Fashionmob efter en succékarriär som designansvarig 

på MQ och senare designchef på Ellos. Under tiden på Ellos blev hon nominerad till årets 

designer av Global Fashion Awards i New York tillsammans med några av de främsta 

företagen i branschen. Hon kände dock efter ett par år att hon ville starta sitt eget så hon 

upplevde att det fanns ett glapp på marknaden. Det var svårt att hitta moderna kvalitetskläder 

till lågt pris. Dessutom ville hon inte skapa massmodekläder utan skapa ett varumärke som är 

mer hållbart.  

 

Då Maria inte ville att företaget skulle växa för fort och samtidigt ha full kontroll över 

det så tackade hon nej till en rad investerare som ville satsa i hennes företag. Istället sålde hon 

in sin idé till banken och fick väldigt bra kredit hos dem. Då hon tidigare har arbetat mycket 

med varumärkes- och kollektionsbyggande på stora företag så lyckades hon övertyga banken 

om att det kunde känna sig trygga med henne och på så sätt få deras förtroende. Men den 

konstanta motgången för Local Fashionmob är som för många andra early stage-företag den 

finansiella situationen. Detta på grund av att man som egen företagare ständigt ligger ute med 

pengar och det kan dröja innan betalning sker. Samtidigt tas det ständigt svåra beslut även när 
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det går bra, då mer riktat mot den organisatoriska biten. Mer folk behövs för att driva 

företaget framåt men att vilja anställa samt att kunna anställa blir en stor sak att fundera över. 

När Maria drog igång företaget 2012 hade hon en vision om att blanda in fler folk för att bilda 

en sorts modemaffia som kunde vara med att bidra till varumärket. Denna idé lades ganska 

snabbt på hyllan och ligger kvar där än idag, men kan komma att utvecklas till en lite mindre 

idé än tidigare men istället arbeta mer med sociala medier och bjuda in kunder via Instagram 

och Facebook och på så sätt undersöka efterfrågan. Maria har som tidigare nämnt arbetat med 

brandbuilding, varumärkesuppbyggande, och ser ett stort samband mellan just detta och hur 

ett företag marknadsför sig. Kommunikationen ut till kunden är enormt viktigt i hur man vill 

att ens företag ska framstå. Maria har tidigare varit anställd som designchef på Ellos och 

arbetade då med att få produkten att framställas på rätt sätt genom bild, modell och text, 

annars fallerar hela konceptet. Detta fokuserar hon även på i sitt eget varumärke och arbetar 

aktivt med att få alla delar att förmedla en sammanhängande känsla.  

Att anlita en PR-byrå är något hon hoppas på att kunna göra i framtiden men med 

nuvarande budget för marknadsföring finns det idag ingen möjlighet till detta. Dessutom ser 

hon inte att kapital är det viktigaste när det kommer till marknadsföring, istället handlar det 

mer om att vara kreativ och hitta en bra kanal för att nå ut genom bruset. Vilket också är det 

enda det handlar om – att nå ut! Sättet att arbeta på med medier och kundkontakt har även 

ändrats de senaste åren och idag finns det större möjligheter att nå ut till fler människor på ett 

kreativt sätt. Instagram och Facebook är kostnadseffektiva sätt att visa upp sitt varumärke 

samt ett smidigt sätt att skapa en bra kommunikation mellan företag och kund. Maria ser inte 

någon direkt ökad försäljning då bilder på hennes produkter läggs upp på deras olika medier 

men vetskapen sprider sig om varumärket och hon får fler och fler följare. Däremot om någon 

av hennes återförsäljare lägger upp en bild på Instagram på någon av hennes produkter så 

säljer hon väldigt bra och därmed ökar försäljningen.  

 

Genom sociala medier ger hon även en inblick i hur Local Fashionmob arbetar, bakom 

kameran. Denna transparenstaktik lockar fler kunder då hon sett en ökad efterfrågan efter just 

detta vilket hon tror kan vara en grundpelare till god relation mellan konsument och företag. 

Hon jämför detta med att vika ut sig själv, då man bjuder in och i princip allt. Hon anser även, 

som relativt nystartat företag att transparens är viktigt just i uppstarten och om större företag 

inspireras och kopierar ens metoder och idéer så skall man se det som en komplimang.  
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Ett annat sätt hon gör för att försöka öka försäljningen är att locka kunder genom sin 

blogg på sin hemsida där hon har anlitat en DJ som gör spellistor för Local Fashionmob varje 

månad. Dessa har visats sig väldigt populära och gett företaget fler följare till hemsidan och 

uppmärksammar fler kunder om företaget. Detta har inte påverkat försäljningen positivt men 

hon har goda förhoppningar att detta kreativa sätt kommer gynna företaget i längden. Denna 

okonventionella marknadsföringsmetod har inspirerat henne att försöka sig på lite andra sätt 

att visa upp varumärket på. Bland annat har hon testat pop up-store vid ett par tillfällen som 

har lockat kunder men som däremot inte har hjälpt försäljningen. Dessutom har hon utvecklat 

en tablettask med företagets logotype på som ger 20 % på sortimentet på Local Fahionmobs 

hemsida. Hon har även promotat en eventbyrå med kläder där event-tjejerna har burit samma 

klänningar från Local Fashionmobs dåvarande kollektion. Detta har gynnat både företaget och 

eventbyrån då event-tjejerna såg proffsiga ut och varumärket uppmärksammats från 

utomstående.  

 

4.2	  Cotton	  &	  Button	  
 
 
         Företaget grundades 2010 av Charlotta Persson och Anna Allén i Göteborg.  

Företaget Cotton & Button skapar sov- och mysplagg för barn i åldrarna 0-8 år. Plaggen är 

gjorda av 100 % ekologisk bomull och görs i en neutral färgskala. Varumärket fokuserar på 

hög kvalitet, skön passform och stilren design. 

 

4.2.2	  Sammanställning	  av	  intervju	  
 

           Det var under mammaledigheten som Charlotta Persson tog beslutet att starta eget 

företag tillsammans med vännen och grafikern Anna Allén. Eftersom hon såg en avsaknad av 

ekologiska pyjamasar och övriga sovplagg till sina egna barn så valde hon att starta Cotton & 

Button. Charlotta har tidigare arbetat många år i klädbranschen på företag så som JC och 

JOY, och hon har alltid varit omringad av starka entreprenörer i släkten vilket gav henne stort 

stöd under uppstarten av sitt företag genom inspiration.  

 

         Eftersom Charlotta har så pass stor erfarenhet från klädbranschen fick hon en god 

check-kredit av banken som gav henne sitt förtroende, och som tillsammans med ett eget 

kapital utgjorde den finansiella starten för Cotton & Button. Charlotta berättar att hon i början 
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inte tog ut någon lön. Då de två grundarna själva fotat alla bilder till företaget samt utformat 

allt det grafiska så känner de båda att de lyckats förmedla rätt känsla för sitt varumärke. 

Charlotta berättar att det är som en våg de har ridit vidare på då de insåg att den rätta känslan 

infann sig direkt, vilket de också har inspirerats av och som har påverkat plagg och 

varumärke. Dock har inte resan inte alltid varit lätt. Företaget fick stora problem med sin 

leverantör då Charlottas kontaktperson plötsligt försvann. Leverantören valde även att öka 

minimum kvantitet till en så hög nivå att de inte kunde vara kvar. Detta ledde till att 

beställningar från återförsäljare inte kunde genomföras. 

 

           I början valde de att visa upp Cotton & Button på mässor så som Formex, vilket ledde 

till en hel del uppmärksamhet. Att de sedan blev uppmärksammade och fick vara med i 

tidningar som Mama och Family Living såg de verkligen som ett plus, då detta inte var 

någonting de betalade för eller bad om. De har också varit med i en artikel i Göteborgs-

Posten, vilket i sin tur resulterade i mer uppmärksamhet till företaget och de själva ser på det 

som gratis marknadsföring. Eftersom de idag inte riktigt har hittat rätt forum för 

marknadsföring, så har de inte heller någon direkt budget inplanerad till just detta vilket i sin 

tur har lett till att finna mer kreativa kostnadseffektiva lösningar. Att anlita en PR-byrå är 

något de gärna gör i framtiden men att det nu blir en för stor utgift för företaget. Istället sker 

nu marknadsföringen internt och präglas av arbete i marknadsföringskanaler som sociala 

medier via Instagram och Facebook. Charlotta ser en stor ökning på delningar och likes 

genom Instagram vilket förhoppningsvis tyder på att word-of-mouth metoden fungerar bra. 

De har dessutom en pop-up butik i samma byggnad som deras kontor som de har öppet vid 

speciella tillfällen. Pop up-butikens öppning har lett till ökad försäljning av gammalt 

sortiment. Att de valt att ha sin pop-up butik i samma byggnad som kontoret ser de som en 

möjlighet till att vara öppna mot sina kunder och visa transparens för hur de arbetar. Denna 

marknadsföringsmetod använder de även via Cotton & Buttons Instagram och Facebook-sida 

där de lägger upp backstage-bilder från fotograferingar och dylikt.  

Charlotta planerar även på att spela in en film, där kunderna lättare kan uppfatta den mjuka 

härliga känslan Cotton & Button står för och vill förmedla. Denna film kommer att finnas på 

deras hemsida för att fresta kunderna att inhandla mer.  

          Marknadsföring via bloggar har gjort att Cotton & Button når ut till fler kunder då 

bloggarna bygger upp varumärkes trovärdighet samt visas i ett bra och effektiv forum. 

Samtidigt så har de märkt att detta inte heller alltid hjälper. Den kända profilen och 

bloggerskan Pernilla Wahlgren var väldigt positivt till företaget samt deras produkter då hon 
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själv har barn och valde att sälja Cotton & Buttons produkter via sin blogg. Dessvärre såg de 

inte någon större ökning försäljningsmässigt efter detta, då de tycker det är svårt att veta vad 

som slår igenom på marknad. Däremot såg de en ökad medvetenhet om företaget runt om och 

att det spred sig bredare runt om i landet.  

 

       Charlotta ser ett självklart samband mellan marknadsföring och branding samt hur 

varumärket kan byggas upp genom detta. Utan några större resurser eller kapital för 

marknadsföring, är det viktigt för ett nystartat företag att tänka kreativt, då resurserna, 

inklusive kapital, skall räcka till åtskilliga aktiviteter i uppstart, förklarar Charlotta. 

 

4.3	  By	  Malina	  
 
 
         Malin Andrén är både företagets VD och designer. Företaget har sin bas i Stockholm 

och producerar främst långklänningar i siden men har även utvecklat sortimentet till mer 

moderiktiga plagg. Idag har de även kollektioner inriktade mot bröllop med 

bröllopsklänningar samt tärnklänningar. Malin Andrén och Frida Åberg äger idag företaget 

tillsammans och en av deras främsta kunder är Kungafamiljen.   

 

4.3.1	  Sammanställning	  av	  intervju	  	  
 

Intervjun är utifrån Fridas perspektiv och är vinklad av hennes bild och kunskap om hur 

Malin Andrén arbetade med marknadsföring och branding i uppstarten av företaget.  

 

        By Malina startades 2009 av Malin Andrén i Stockholm. Hon tyckte att det saknades fina 

långklänningar i bra kvalitet till tillfällen som bröllop och liknande, och började därefter ta 

fram långklänningar i siden. Idag har företaget utökat med en moderiktig kollektion som 

utkommer varje säsong med nya moderiktiga plagg. Då största fokus ligger på att producera 

dessa klänningar har Malin även valt allt lägga till en liten kollektion med fokus på brud- och 

tärnklänningar, med huvudmaterialet siden. 

       Malin startade företaget helt själv och lyckades snabbt få uppmärksamhet för sina 

produkter. Detta medförde att kunder tidigt såg stor potential i Malins företag och lyckades 

därför från start med en tillväxt som gjorde investerare eller banklån onödiga. Även om det 

till starten gick smidigt för By Malina, kom det tider då det gick lite sämre och där hon stötte 
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på problem. Dessa motgångar var främst de svårigheter hon hade med att hitta rätt forum att 

synas i, samt att få rätt återförsäljare att uppmärksamma varumärket. Malins mål har länge 

varit att ha Åhléns City som återförsäljare men det har varit svårt att övertyga företaget att ta 

in hennes produkter. 

 

      Kungafamiljen har blivit en av By Malinas största och mest effektiva kund och har gjort 

att varumärket har blivit ordentligt uppmärksammat redan från start. Frida förklarar vidare att 

det för företaget främst har varit word-of-mouth metoden och sociala medier som har ökat 

kunskapen om By Malina, vilket också har lett till att företaget idag är mycket välkänt inom 

branschen. Därför väljer det dessutom att vara väldigt öppna med hur och var de producerar 

samt avprovar plaggen innan de når slutkonsument, då detta skapar större förtroende för 

företaget från kunder och återförsäljare.  Genom Instagram ger detta en inblick i hur företaget 

arbetar back stage under plåtningar vilket Frida tycker är viktigt när det kommer till 

transparens och kundkommunikation.  

       Tidigare har By Malina använt sig av PR-byrå för att sköta marknadsföringen av 

företaget, men i januari 2014 började de arbeta med marknadsföringen internt inom företaget. 

Företaget har främst använt metoder som sociala medier samt genom nyhetsbrev som 

emellanåt skickas ut till By Malinas befintliga kunder. Då Frida vill att varumärket ska 

komma ut i nya kanaler vill hon även arbeta mer med nyare metoder så som pop up-butiker 

samt events vid specifika tillfällen som till exempel jul. Detta tror hon kommer leda till att 

nya kundkontakter byggs upp samt att de får sålt produkter som ligger på lager. Företaget har 

testat att bedriva en pop up-butik vid ett tillfälle tidigare då de sålde ut gamla kollektioner och 

provkollektioner till nedsatt pris vilket ledde till en 30 meter lång kö utanför innan öppning. 

En succé helt enkelt. By Malina har även ett showroom där de visar upp sina produkter inför 

press vilket även det leder till mer uppmärksamhet för företaget. Trots att By Malinas 

framgång i branschen, så anser Frida att det är enormt viktigt att fortfarande tänka kreativt än 

att bara lägga stora summor pengar på annonser och dylikt, hur mycket pengar än företaget 

har.  

 

4.4	  Army	  Of	  Me	  
 
 
         År 2008 startades företaget Army Of Me av Daniel Wahlberg och Richard Sjöblom i 

Stockholm. Företaget erbjuder hela ready-to-wear-kollektioner och säljs idag över hela 
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världen. Ägarna vill förmedla mystisk maskulinitet som möter feminina element som skapar 

ett töcken för det stereotypiska. Konceptet föddes ur en önskan att göra något annorlunda. 

Idén är enkel: Kombinera klassisk design från väst med avant garde- mode från öst. 

 

4.4.2	  Sammanställning	  av	  intervju	  
 

        Daniel Wahlberg och vännen Richard Sjöblom arbetade med att sälja försäkringar i 

Shanghai när de en kväll kom på idén att starta upp ett modemärke riktad till killar. De tog de 

sparpengar de hade och gjorde de första proverna, som sedan kom att bli grunden till Army Of 

Mes första kollektion. De hade dessutom fördelen att bo i Kina vilken gjorde att det inte 

krävdes samma personliga kapital att överleva och samtidigt medförde att de kunde leva 

billigt och investera mycket i företaget. Detta tror Daniel hjälpte företaget i rätt riktning i 

snabb takt. Daniel och Richard startade sin verksamhet själva utan investerare eller banklån 

och hade möjlighet att med sitt sparade kapital sy upp en provkollektion. Då det hela startade 

som ett hobbyprojekt hade de egentligen bara en generell idé av vad de ville skapa och uppnå, 

och som än idag ser ungefär likadan ut. Varumärkesbyggande var med andra ord inte något de 

lade större fokus på vid starten. Det var först när de efter ca fyra år flyttade tillbaks till 

Sverige som de tänkte om och fick koncentrera sig på att få ut deras produkter till fler svenska 

återförsäljaren och på så sätt genom dem marknadsföra sitt varumärke till återförsäljarnas 

kunder.  

 

        Då uppstarten av Army Of Me hade skett utan större motgångar dök desto fler upp när de 

flyttade hem till Sverige och budgeten ändrades markant. Även om det rör sig om mindre 

problem så försvårar det alltid någon av processerna. Det kan vara att en återförsäljare inte 

kan betala, att producenten gör misstag i form av bristande kvalitet. Största motgången de 

stött på hittills var när de började ett samarbete med en distributionsfirma i England som tog 

in stora beställningar och som sedan efter ungefär en månads tid gick i konkurs. De förlorade 

då runt en halv miljon kronor som de redan budgeterad, vilket är svårt när man är ett litet 

företag. Detta tog hårt på företaget och Daniel och Richard var tvungna att gå in med eget 

sparat kapital för att överhuvudtaget fortsätta sin verksamhet.  

 

        Sedan 2008 och fram till idag säljs Army Of Me i många länder i Europa och genom 

sociala medier så som Instagram och Facebook kommunicerar företaget med kunder och 



	   41	  

återförsäljare på en daglig basis. Daniel anser att det är det fungerar bra då det når ut till fler 

folk, runt om i världen samt är kostnadseffektiv då dessa medier inte tar ut någon 

användaravgift. Samtidigt finner han det viktigt att inte bara slänga upp något strunt på 

Instagram utan att bilden fyller ett syfte och skapar ett intresse hos kunderna. De vill även 

genom Instagram skapa en transparens-relation gentemot kunderna där de får en inblick i hur 

företaget arbetar med fotograferingar, i fabrikerna och så vidare. Transparens arbetar de även 

med då de bjuder in kunder till deras lager och låter de köpa produkterna direkt därifrån och 

även då se hur de går till bakom kulisserna. Däremot lägger de mer pengar på visningar och 

mässor där de satsar på att få ut sig varumärke ännu mer och skapa sig fler, bättre 

distributionskanaler världen över. De har då och då även anlitat en PR-byrå för olika events i 

Stockholm men anser inte att det behövs i samma grad längre då det kostar mycket och då 

sociala medier har tagit över en stor del av marknadsföringsvärlden. Daniel uppskattar 

summan de lägger på marknadsföring på runt 100 000 kronor per säsong, vilket de själva inte 

ser som någon jättesumma för PR till skillnad från andra modevarumärken. Samtidigt hoppas 

han även att varumärket ska vara så pass starkt att det inte ska behövas lägga särskilt mycket 

mer. 

 

        Om man ser till de okonventionella metoder Army Of Me använder sig av idag kommer 

det hela tiden tillbaka till Word-of-mouth, vilket också går hand i hand med sociala medier 

visa delningar och likes. Detta är det främsta sätter för företaget att få uppmärksamhet. Sedan 

har de under eventen delat ut goodiebags till kunder för att även då få ut sitt varumärke på ett 

roligare sätt som får kunderna att koppla Army Of Me till något kreativt och kul. Samtidigt 

har de även varit med i andras Pop up-butiker men gav inte riktigt de önskade resultat de ville 

uppnå vilket har lett till att planerna på att göra det igen har lagt åt sidan. Däremot vill Daniel 

och Richard öppna upp någon form av koncept-butik längre fram i tiden, vilket kan ske redan 

i höst. Men mycket behöver funka för att dessa planer skall uppfyllas: kapital och möjlighet 

att investera i något så stort bestämmer hur det artar sig.  

 

        Enligt Daniel är det viktigaste när det kommer till att överleva uppstarten som nytt 

företag är främst att ha ett bra kapital och lägga sin budget på rätt saker. Men detta betyder 

inte att det är det viktigaste när det kommer till att marknadsföra sig som ett early stage-

företag. Kreativitet anses då av Daniel vara viktigast i denna del och även det mest intressanta 

samtidigt som det inte heller något som är gratis. Om Army Of Me hade budget till att 

marknadsföra sig via en PR-byrå hade de gärna lagt 10-20 000 kronor i månaden på detta som 
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hade kunnat hjälpa företaget med annonser. Däremot känner Daniel att det kanske inte ens 

hade gynnat dem just nu. Han berättar att då Sverige är ett litet land så ser han att sociala 

medier fungerar bäst här men att det är mest för att satsa internationellt som dessa metoder 

behövs. Dessutom kan den framtida koncepts-butiken fungera som PR lika mycket som att 

starta egen butik eller marknadsföra sig på andra sätt. På detta sätt framstår Army Of Me även 

mer seriöst och ger ett annat sorts förtroende till marknaden och kunderna.  

 

4.5	  I	  dig	  denim	  
 
 
          I dig denim är ett Göteborgsbaserat jeansmärke för barn i åldrarna 2-15 år och 

grundades 2009 av designern Hanna Clavegård. År 2012 utökades även sortimentet med en 

damkollektion- I dig denim Women. Idag säljs företagets produkter i 15 länder, bland annat 

på NK i Sverige samt Illum i Danmark. Det som karakteriserar I dig denims produkter är att 

de är av god kvalitet, perfekt passform och unika tvättningar.   

 

4.5.2	  Sammanställning	  av	  intervju	  
 
Intervjun är vinklad från VD:n Erika Wettre Westdahls bild över hur startaren Hanna 

Clavegård ska ha arbetat varumärkesuppbyggnad och marknadsföring för I dig denim samt 

hur hon själv idag arbetar för att kommunicerar med deras kunder. 

 

          Hanna Clavegård startade upp varumärket I dig denim då hon ville skapa något som 

hon själv ville att hennes barn skulle bära, något hon gillade och trodde på. I starten arbetade 

hon mycket med det grafiska uttrycket så som namn och logotype då hon ville att det skulle 

förmedla rätt känsla. Hon anlitade en reklambyrå som stöttade henne genom denna fas och 

fungerade som rådgivning för Hanna.  Eftersom hon samtidigt arbetade med andra 

verksamheter parallellt, vilket är hennes egna, kunde hon använda sitt sparade kapital från 

dessa företag för att kunna försörja I dig denim i uppstarten när företaget inte drog in några 

pengar. Det var problem med produktionen och då Hanna arbetade ensam så fick hon slita 

extra mycket när hon stötte på problem som dessa. Trots detta så lyckades hon behålla 

förtroendet hos hennes dåvarande kunder under den tid då hon inte kunde leverera sina 

produkter. Detta ledde till att hon hittade andra samarbetspartners samt en ny producent vilket 
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dock medförde större kostnader plus att de fasta kostnaderna hela tiden fanns med i bilden och 

orsakade ett konstant kapitalproblem.   

 

        Samtidigt som Hanna slet med att få in pengar i företaget var och är det alltid viktigt att 

bygga upp varumärket. Erika som blev anställd för bara ett år sedan berättar att hon tycker att 

man bygger ett varumärke med allt man gör, det handlar inte bara om marknadsföring. Därför 

måste ett nytt företag som inte har ett så stort kapital göra det bra. En extremt bra produkt 

säljer sig själv men annars måste man tänka smartare och arbeta lite hårdare. Från uppstarten 

2009 och fram till idag har I dig denim inte lagt mycket pengar på marknadsföring utan lägger 

det på fotograferingar och mässor. Erika och Hanna arbetar därför med att förmedla känslan i 

sina bilder för att försöka fånga sina kunders uppmärksamhet. De använder även ibland ett 

showroom i Stockholm för att bjuda i press vilket ger en del uppmärksamhet. Men även detta 

kostar pengar så det krävs att man väl väljer sina tillfällen. 

 

         Erika har erfarenhet av marknadskommunikation och varumärkesbyggande men har 

aldrig arbetat med okonventionell marknadsföring, trots att det är en kommunikationsform 

som hon gillar. Så länge det känns bra och fyller sitt syfte. Många nya företag arbetar med 

olika kända bloggar för att skapa uppmärksamhet kring dess produkter vilket även Erika vill 

göra med I dig denim i framtiden, om de hittar rät person. Att en känd person som många 

följer och inspireras av kan öka försäljningen samt vetskapen om varumärket, men det är 

viktigt att det är en förtroendegivande person som inte stjälper företaget.  

En annan metod som I dig denim arbetar med är transparens hos företaget, då de anser hjälpa 

till en bättre relation mellan dem och konsumenterna. De har märkt av en stor efterfrågan för 

att se vad som sker bakom I dig denims kulisser. Mycket för att det är spännande men även 

för att se så allt går rätt till, att företaget arbetar på ett bra sätt. Samtidigt kan det vara lite 

känsligt att vara ett transparent företag när det kommer till andra företagare som kan komma 

att kopiera ens produkter och metoder.  

           I framtiden ser Erika att I dig denim har breddat sitt sortiment och expanderat sin 

försäljning internationellt, men för att komma dit behövs ännu mer uppmärksamhet samt en 

ökad försäljning av företaget produkter vilket också kostar pengar. Samtidigt anser inte Erika 

att bara för att de marknadsför varumärket mer så kanske det ändå inte är bästa sättet. Trots att 

man förmodligen måste arbeta hårdare och tyngre så kan nog kreativitet vara mer effektivt i 

längden, samtidigt som en kombination nog ger bäst resultat.  
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4.6	  Leopold	  &	  Livia	  
 
 
         Är ett svenskt klädmärke baserat i Göteborg som fokuserar på design och kvalitet för 

barn i åldrarna 2-12 år. Företaget startades 2012 av designern Suzana Nikolovska och har idag 

återförsäljare i hela världen. Leopold & Livias signum är dess skinnkjol som blivit mycket 

populär internationellt. 

 

4.6.2	  Sammanställning	  av	  intervju	  
 

       Suzana Nikolovska startade varumärket år 2012 då hon själv fick barn och ansåg att det 

saknades lyxigt chica barnkläder med bra kvalitet ute på marknaden. Då Suzana tidigare 

studerat modedesign i London och även arbetat en del inom branschen kände hon att det var 

dags att skapa något själv, där hon hade helt fria tyglar vilket hon då också gjorde tillsammans 

med sin man. Idag har hon två flickor vilket har lett till att varumärket är riktat mot just 

flickkläder men har en vision att snart göra produkter för både bebisar och pojkar. För att 

kunna finansiera uppstarten så använde de sig av sparade investeringar samt lite banklån. 

Dock var de flesta banker inte så pigga på att investera i en sådan business, då modebranschen 

och speciellt barnkläder är så pass osäker. Tack vare att Suzanas man arbetade vid sidan av 

vågade de starta upp företaget som idag har blivit mycket välkänt i barnmodebranschen.  

 

      Suzanas fokus ligger på klädernas kvalitet och hon berättar hur varje söm är viktig och att 

det visst spelar roll hur kläderna ser ut inuti, med sömmar och allting. Hon såg brist på detta 

på marknaden men trodde nog aldrig att behovet skulle vara så stort som det faktiskt visade 

sig vara. Då Leopold & Livia eftersträvar ett lite mer exklusivitet koncentrerade paret sig på 

att fokusera på utlandet då de ansåg att det skulle vara rätt forum och där efterfrågan efter 

denna typ av kläder var störst. De gick på mässor och visade upp varumärket och märkte 

snabbt att intresset även fanns i Norden. Suzana hittade snabbt en bra återförsäljare i 

Stockholm som kommunicerar effektivt med sina kunder samt med kända personer runt om i 

Norden. Återförsäljaren skrev mycket om varumärket vilket ledde till att de blev kontaktade 

av både bloggar och andra intressenter. Det behövdes inte så mycket mer i början då företaget 

inte ville växa för fort. Det är många bloggare som ville skriva om Leopold & Livias 

produkter men Suzana är mån om att veta att det kommer leda till någonting, så att det 

uppmärksammas på rätt sätt.  
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        Trots Leopold & Livias direkta succé så har företaget åkt på flera motgångar. Främst har 

de haft problem med leverantörer och speciellt då kvalitet är i fokus för företaget. 

Kommunikationen har också varit problematisk mellan producent och leverantör och Suzana 

berättar hur hon ibland kan tappa all sin kreativitet på grund av detta. Vissa länder är svårare 

att arbeta med och en gång var de även tvungna att byta leverantör mitt i en kollektion vilket 

var en tuff period för paret.  

 

        Då företaget går så bra som det gör redan efter bara två år så kommunicerar företaget 

med kunder nästan enbart via sociala medier så som Facebook och Instagram. Nyligen 

skaffade de även en PR-tjej i Stockholm som hjälper Suzana och hennes man med att ställa ut 

Leopold & Livias produkter i ett showroom där press, bloggare stylister och tidningar 

kommer och plockar ut plagg till kommande uppslag och inlägg. Även mässor är mycket 

viktigt för att skaffa sig nya återförsäljare i utlandet och i uppstarten lade företaget ner mer 

energi och kapital i att skapa fina montrar på bra platser på mässorna för att synas så bra som 

möjligt. Detta ledde även till mycket och bra uppmärksamhet från internationella 

återförsäljare. Kan ha varit en orsak till varför det gick så bra så snabbt. Samtidigt så har 

fokus legat på att med sina bilder förmedla den känsla som varumärket står för, vilket har lett 

till ett nära samarbete med Carolina Henke som är en erkänd fotograf inom denna bransch och 

som bland annat har arbetat med Polarn o Pyret men som vill lägga ner mer vikt på mindre 

företag som just Leopold & Livia. Detta samarbete har visat sig vara mycket effektivt och 

båda parter är väldigt nöjda med det resultat bilderna har gett.  

 

        Suzana berättar att de har kommande planer på en pop up-butik i Göteborg för att öka 

vetskapen om varumärket ytterligare. Dessutom ska företaget snart medverka i Modepodden 

som tidigare kontaktat Suzana för en intervju. Detta ser hon som en rolig och effektiv kanal 

att synas i. Främst hoppas hon att den okonventionella marknadsföringsmetoden word-of-

mouth ska hjälpa företaget att blomstra och ge varumärket fin ton genom nöjda kunder som 

pratar vidare till sina umgängen. Däremot känner hon att hon inte gillar att synas så mycket 

och att arbeta med transparens inte riktigt är en metod de vill använda sig av då de vill hålla 

sig privata. Samtidigt har de tidigare lagt upp en intervju med en modell som deras kunder 

kunde ta del av. Sen så har de även kommunicerat väl med sina kunder genom social medier 

och till och med efter påtryckningar ändrat kollektionen från 8 års ålder till 12.  
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       Men Suzana menar att oavsett hur kreativ man är eller hur mycket kapital man har så 

måste man ha en lagom dos av varje när det kommer till marknadsföring. Utan kreativitet så 

spelar det ingen roll hur mycket pengar man lägger ner och utan kapital så kan man inte heller 

nå det man vill nå.  

 

4.7	  L’Homme	  Rouge	  
 
 
         Varumärket L’Homme Rouge startades i Lund, Sverige 2010 av John-Ruben Holtback 

tillsammans med hans yngre bror Carl-Johan. Företaget fokuserar på att skapa hållbara 

kvalitetsprodukter med tidlös design för män. Svenska Moderådet har nominerat L’Homme 

Rouge till Rookie of the year 2013.  

 

4.7.2	  Sammanställning	  av	  intervju	  
 

         Varumärket L’Homme Rouge startades av bröderna John-Ruben och Carl-Johan 

Holtback hösten 2010 av en ren tillfällighet då John-Ruben skrivit en lista på idéer han hade 

till framtida projekt. Från början var det ett sidoprojekt som främst var en hobby för de båda 

bröderna då de snabbt fann det spännande att bygga ett varumärke från grunden. Dessutom 

studerade det under denna period ekonomi på Lunds universitet vilket ledde till att de snabbt 

ville utveckla detta till ett riktigt företag. De började med att sälja klassiska, enkla och stilrena 

mössor runt om till vänner och bekanta i studentstaden Lund. Till en början var det väldigt 

förutsättningslöst men efter en kall vinter med ovanligt mycket snö och kyla gick det riktigt 

bra för företaget och de fortsatte att producera då efterfrågan bara blev större och större.  

 

          I och med att bröderna inte hade någon större erfarenhet och kunskap i att arbeta i 

textilbranschen stötte de på en del motgångar efter ett tag. När tanken kom att utveckla 

L’Homme Rouge till något större kände de att det var dags att se sig om efter någon som hade 

mer kunskap om branschen. Axel Trädgårdh och Jonathan Härngren anslöt sig till företaget 

vilka båda har studerar design i Sverige och Köpenhamn. En bra kombination av kunskap och 

kreativitet är vad som krävs för att få det att fungera som litet företag anser John-Ruben. Då 

L’Homme Rouges mössa var så pass billig att ta fram och då de båda hade andra huvudfokus 

på dagarna och endast ägnade sin fritid åt L’Homme Rouge, så fanns det inget behov av ett 

större kapital eller något banklån. När de sedan bestämde sig för att utveckla kollektionerna 
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och addera plagg fick de hjälp med kapitalet genom lån. Det är först nu i januari 2014 som de 

för första gången kan börja ta ut lön och känner att de ska satsa stenhårt på företaget.  

           Identiteten för varumärket har varit under konstant utveckling sedan start och har 

formats mer och mer under det senaste året. Idag är L’Homme Rouge kärnord Passion och 

Compassion. Passion för produkter och designen samt Compassion, där de vill fokusera på att 

hjälpa sina medmänniskor.  

 

         I dagsläget har L’Homme Rouge ingen fast kostnad när det gäller marknadsföring då det 

mesta sker via sociala medier där kapital inte krävs. Vid användning av Instagram väljer 

företaget att visa sig mer personligt än i andra kanaler, då John-Ruben vill ha transparens mot 

sina konsumenter.  Företaget har även använt sig av pop up-butiker emellanåt, men de har 

ingen bestämd budget för detta idag då det inte sker kontinuerligt. Att få återförsäljaren att 

gilla det man gör och att få dem att promota varumärket är något som L’Homme Rouge 

arbetar mycket med, detta i form av look-books som de erbjuder återförsäljarna. De använder 

sig också av mailutskick till befintliga kunder, främst vid speciella tillfällen, för att 

kommunicera med sina kunder. Även andra okonventionella marknadsföringsmetoder som 

används är allt från blogg-promoting till mindre events, samtidigt menar John-Ruben att just 

användningen av sociala medier är den mest effektiva metod då man kan nå ut ditt en bredare 

publik runt hela världen, är gratis och man får en närmare kundrelation. John-Ruben tillägger 

att det finns många strategier och metoder man kan använda sig av med en liten budget, men 

det viktigaste är att nå ut på nätet och vara lättillgängligt. När det gäller kapital och kreativitet 

så tror vi att en god kombination skulle kunna få riktigt bra slagkraft. 

Sedan tror John-Ruben att det handlar mycket om hur kunden ser varumärket och tillsammans 

med vilka andra märken man syns som företag. Ser du L’Homme Rouge ligga vikt hos en 

återförsäljare bredvid ett annat märke som du verkligen gillar tror han att chansen att uppfatta 

L’Homme Rouge är större, därför väljer företaget noga ut vilka återförsäljare de vill finnas 

hos.  

         I framtiden har de tankar om att genomföra samarbete med PR-byrå eftersom de ser det 

som en logisk utveckling. Sen handlar det som så mycket annat om pengar, förklarar John-

Ruben. L’Homme Rouge har blivit nominerade till Årets Rookie 2013 av Svenska Moderådet 

där John-Ruben hoppas få mer uppmärksamhet till företaget och självklart vinna. 
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5.	  Analys	   	  
 
 
I detta kapitel tolkas teorin i förhållande till uppsatsens empiri. Vi önskas här koppla ihop de 

teoribegrepp vi tagit upp från uppsatsens teoretiska referensram med de resultat som har 

framkommit från våra intervjuer. Problembakgrund, problemformulering och syftet utgör 

grunden för denna analys. 

 
 
Motgångar	  hos	  early	  stage-‐företag	  
 
        Jakobsson (2013) beskriver hur investerare betraktar modebranschen som en extrem 

högriskbransch och att bristen på kapital ofta är den största anledningen till att modeföretag 

inte klarar sig. Statistic brain (2014) avslöjar att ca 47 % av nystartade företag inte överlever 

de första tre åren. Ofta behöver företagen få hjälp utifrån av investerare eller familj i dessa 

situationer. I empirin kan däremot en annan aspekt utläsas då samtliga av våra respondenter 

har lyckats använda sitt sparade kapital i uppstarten och därmed inte behövt ta några lån till en 

början. Detta kan ha att göra med att majoriteten av dessa företagare har en lång bakgrund 

inom modeindustrin och därmed har samlat sig meriter, kapital och kontaktnät, vilket 

säkerligen underlättar när man ska starta upp ett modevarumärke. Det framgår även att de 

branscherfarna företagarna lyckats få en god check-kredit hos banken och därmed säkrat sin 

uppstart rent finansiellt.  

 

         En annan aspekt är att då denna procentsats är generellt inom retail-handeln kan det se 

annorlunda ut för just svenska modemärken. Förutsättningarna kan vara bättre här och att ta 

hjälp av en investerare känns lite längre bort än ett banklån eller cash-kredit för att få 

företaget att växa. I den teori vi funnit kunde vi ta del av den taktik där nyföretagare allt oftare 

tar hjälp av investerare för att få igång sin verksamhet. Dessa investerare blir i dessa fall 

delaktiga i företaget trots att de endast tillfört kapital. Lyckas du övertala investerare att ditt 

projekt eller din verksamhet har tillräckligt hög tillväxtpotential så genererar detta ofta i 

effektiv och snabb tillväxt för företaget. Samtidigt svarade samtliga respondenter att de inte 

strävade efter för snabb tillväxt, då de själva vill ha eget inflytande och full kontroll över 

företaget. Detta resulterar därmed i att de flesta early stage-företag inte lockas av investerare 

eller att ta alltför stora banklån. Då teorin visar att det i de flesta fall innefattar investerare kan 

detta handla om att stor del av referenserna vi använt kommer från USA. I andra delar av 



	   49	  

världen och i andra branscher är det betydligt mer vanligt med investerare och att arbeta på 

detta sätt vid uppstart av nytt företag. Då referenserna vi använt inte endast berört 

modebranschen, utan verksamhetsuppstart generellt kan dessa teorier brista till viss del då det 

inte bara handlar om mode. Sedan är det ju påvisat att alla faser inom modebranschen 

förändras kontinuerligt och därmed även denna bit. Därför kan referensvalet påverkat den 

teoretiska referensramen i flera aspekter.  

 

Branding	  och	  transparens	  
	  
        Jane McAndrew och Anders Hedén beskriver i sin bok Modefabriken (2010) processen 

med varumärkesuppbyggnad som kanske något av det viktigaste hos ett nystartat företag. Det 

går även att utläsa från den teoretiska bakgrund som finns i uppsatsen att via en effektiv 

branding strategi så kan ett företag skapa så kallade win-win situationer där företaget går med 

vinst samtidigt som konsumenten är tillfredsställd. Detta genom det värde som varumärket har 

skapat och betydelsen för kund och företaget, samt gentemot vilka olika värden som sedan 

levereras till kunden. Denna aspekt kan tyckas självklar men i uppsatsens empiriska kapitel 

visas ett annat resultat. Branding-arbetet hos företagen varierade i utsträckning och visade sig 

i empirin inte vara en prioritering hos de flesta företag. I och med att flertalet av dessa 

företagare startat sitt företag som ett sido- eller hobbyprojekt så har varumärkesbyggandet 

blivit eftersatt. En spännande aspekt är som Daniel Wahlgren på Army Of Me beskriver, är att 

en bra produkt kan sälja sig själv och inte behöver så hög grad av marknadsföring. Detta kan 

även bevisas i empirin då detta påstående styrks av flera av respondenterna. En designer tror 

stenhårt på sin produkt och då även upplever att produkten i sig räcker.  

 

         Denna attityd kan även utläsas från resultatet från de respondenter som arbetat som 

designers tidigare, till skillnad från L’Homme Rouge vars bakgrund ligger inom ekonomin. 

De anser att varumärket är det viktigaste hos ett nystartat modeföretag. Marknadsföringen är 

en av delarna för att föra varumärket framåt på marknaden och skapa ett emotionellt värde för 

kunden. Teorin beskriver det starka sambandet mellan branding och marknadsföring som att 

marknadsföringen hjälper varumärkets utveckling i alla stadier. Att marknadsföring förenklar 

kommunikationen mellan varumärket och konsumenten bevisas också i teorin, som styrks i 

empirin. Sambandet som tidigare nämnts var det många av respondenterna som hade 

svårigheter att se i praktiken, hur det hör samman. När vi gav förklaring om hur våra tankar 

gick, med utvecklingen av varumärket i fokus, så gav respondenterna medhåll till detta. De 
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företag som inte arbetar lika aktivt med branding hade svårare att se sambandet än de företag 

som lägger stor vikt vid att bygga varumärket och att ge det olika värden.  

 

        Även transparens i modebranschen är idag en del av en marknadsföringsstrategi som 

används i förhållandevis bred utsträckning till skillnad från hur det såg ut för ett par år sedan. 

Det har blivit viktigare för konsumenten att veta hur företaget arbetar och hur de olika 

processerna ser ut från producent till slutkonsument.  Samtidigt lockar det för konsumenten 

att se företaget backstage, då det skapar en närmare relation till kunden (Rosberg, M. 2013). 

Empirin visar att samtliga respondenter använder transparens som en form av marknadsföring 

men i olika hög grad. Samtliga använder sociala medier för detta där de postar bilder från 

fotograferingar och dylikt. Army Of Me bjuder även in kunder till sitt lager och Cotton & 

Button har utförsäljningar på deras kontor. Maria Wahlgren på Fashionmob håller med och 

poängterar att små företag inte har något att förlora på det. Samtidigt är dagens konsumenter 

mer medvetna och bryr sig mer om att produktion och arbetsförhållanden går rätt till. Detta 

borde de företag som Cotton & Button, där enbart ekologiska material används, satsa extra 

mycket på att exponera för konsumenterna. Speciellt då det i deras fall handlar om 

konsumentens barns konsumtion av produkten. Slutsatsen är alltså att genom transparens kan 

ett företag höja värdet på sitt varumärke och ge ett närmare förtroende gentemot företag och 

slutkonsument. Detta är något som våra respondenter håller med om.  

 

Marknadsföring	  –	  kreativitet	  eller	  kapital?	  	  
 
         Marknadsföring, som i teorin beskrivs som de element av marknadsrelaterade aspekter 

och strategier är vad som driver företaget att möta sitt mål. I uppsatsens teoretiska referensram 

lyfts marknadsföring upp som det mest essentiella i ett företags uppstart. Motsättningsfullt 

kan man utläsa av uppsatsens empiriska kapitel att samtliga av de intervjuade företagen 

varken har en marknadsföringsbudget i nuläget samt någon större energi att lägga ner mer tid 

och kraft på detta.  

          En viktig aspekt lyfts fram då John-Ruben Holtback på L’Homme Rouge beskriver 

problemet med att inneha kunskap om att starta eget samt den finansiella delen i en 

företagsuppstart, men att däremot inte besitta rätt kunskap som krävs rörande textil- och 

modebranschen. Däremot förklarar Suzana Nikolovska på Leopold & Livia samtidigt 

motsatsen. Denna taktik kan även resultera i problem inom varje område då de båda delar 

väger lika i uppstarten av ett modeföretag. Detta ömsesidiga beroende mellan marknadsföring 
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och design beskrivs i den teoretiska referensramen, och då detta ställs mot det empiriska 

resultat vi fått fram kan man dra slutsatsen att denna aspekt är viktig att ha i åtanke vid nytt 

projekt. Detta problem innebär inte bara problem för företagen själva utan för alla som de 

berör internt. Som vår referens Mike Easy (2009) beskriver i sin bok så ser ofta en designer på 

problem som att det inte finns några gränser, att risker måste tas och att det är produkten som 

står i fokus. Samtidigt så är marknadsförare det motsatta. Det är realister och ser systematiskt 

och analytiskt på problem som uppstår samt vill fokusera på att lyfta fram själva varumärket 

mer än produkten. Detta kan vara en förklaring till varför våra respondenter vill sköta sin 

marknadsföring själva. De vill oftast ha full kontroll så att produkten inte hamnar i 

skymundan, vilket resulterar i för stort fokus på produkten samt att marknadsföringsdelen 

knappt existerar.  

 
         I den teoretiska referensramen förklaras det även att skillnaden mellan framgång och 

misslyckande beror på hur ett företag använder sin tid och sitt kapital. Den empiriska 

undersökningen styrker detta då samtliga respondenter avslöjar att de ständigt möter 

motgångar i olika processer. Främst är det problem inom produktion, men kan även ha med 

återförsäljaren att göra och i sådana lägen tvingas ta av sin budget för att finansiera dessa 

problem. I dessa fall blir det finansiella utgifter som de inte räknat med, vilket i sin tur leder 

till en förlust hos företaget. Detta har också inneburit att marknadsföringsbudgeten knappt är 

befintligt hos de intervjuade företagen då det anses vara ett för osäkert kort. Respondenterna 

kan alltså inte lägga pengar på något som de inte säkert vet genererar någon vinst. 

 
         I och med detta kan en annan viktig sida lyftas fram då det i teorikapitlet framgår tydligt 

vilka olika marknadsföringsstrategier som idag används flitigt samt i samband med att 

internet har blivit en större del av människors liv, ändras även köpbeteendet. Detta kan i 

empirin utläsas som att våra respondenter för tillfället satsar stenhårt på att marknadsföra sig 

genom social medier så som Instagram och Facebook. I många av fallen används endast dessa 

metoder. Samtidigt kan man även utläsa att de intervjuade företagens försäljning inte har ökat 

genom denna typ av marknadsföring vilket kan tyda på att kunderna fortfarande vill kunna 

känna och se produkten i verkligheten, snarare än på en dataskärm. Slutsatsen blir då att man 

som nytt svenskt modeföretag ska satsa mer på att ha pop up-butiker eller fler events där 

företagen marknadsför sina produkter samt sitt varumärke och samtidigt får sålt sina 

produkter. Andra okonventionella metoder där mötet mellan kund, företag och produkt är 

också ett alternativ till marknadsföring. 
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Okonventionella	  marknadsföringsmetoder-‐	  brist	  på	  kunskap	  eller	  för	  vågat?	  

 
          Okonventionell marknadsföring är en oerhört kreativ och kostnadseffektiv metod, vilket 

enligt den teoretiska referensramen skapar nya strategier och kanaler än tidigare. Har du tid att 

avvara och energi att lägga på denna typ av marknadsföring så är det i högsta grad effektivt. 

Samt om du har ett begränsat kapital är detta ett bra alternativ då det är så pass 

kostnadseffektivt. Nufer (2013) beskriver i en artikel hur denna metod har blivit en allt större 

del i ett nystartat företags marknadsföringsprocess. Metoden är som gjord för att nyttjas av 

nystartade företag då de inte innehar speciellt stora resurser för de olika aktiviteterna. 

Däremot kan man utifrån det empiriska material vi fått in, inte se att denna metod är den som 

används mest och effektivast då respondenterna förklarar att detta skulle kräva alldeles för 

mycket tid och energi. För att vara en så kreativ bransch så använder sig samtliga 

respondenter av mindre kreativa marknadsföringsmetoder. Den tvådelade meningen skulle 

därför kunna förklaras genom att företagen inte riktigt vågar röra sig utanför boxen och göra 

något annorlunda då de anser att de inte har den kunskap som krävs för att göra detta. Alltså 

ser vi att många av de okonventionella metoderna är riskfyllda och därmed kanske inte så 

attraktiva för ett early stage-företag. Återigen kommer detta tillbaka till bristande kunskap, 

medvetenhet eller mod.  

 
         Dock ser vi att den okonventionella metoden word-of-mouth var något som de allra 

flesta arbetade med. Företagen i fråga såg det däremot inte som något de kunde påverka eller 

som en typ av marknadsföring på det sätt som vi fått ta del av i teorin. Word-of-mouth 

förklaras alltså i det teoretiska kapitlet som en innovativ marknadsföringsmetod som används 

i stor utsträckning av både nöjda och inte så nöjda kunder, med uppgiften att föra budskapet 

och informationen vidare till människor i sin omgivning. Samtliga av respondenterna 

använder sig alltså av denna metod på ett eller annat sätt, i olika grader. Då dessa företag även 

utnyttjar Instagram och Facebook till max kan man även se word-of-mouth på ett annat sätt. 

Delningar och likes fungerar på ett liknande sätt nu mer och kan även noteras av fler 

människor. Det dina vänner gillar på Instagram syns tydligt för folk runt omkring, och 

fungerar ungefär på samma sätt som om de hade berättat det för dig personligen. Som 

konsument hittar du alltså enkelt nya produkter och företag om du har intresset. Ligger 

ansvaret idag hos kunden istället för hos företaget så som det till största delen sett ut tidigare? 

Även Facebook har blivit ett slags diskussionsforum där användarna delar ut ris och ros 

kontinuerligt. Frågan är om då företagen inte känner att de behöver de ”fysiska” miljöerna för 
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att kommunicera med sina kunder, utan att det räcker att göra det via sociala medier. Och då 

kommer vi till ytterligare en fråga, vad känner kunderna? 

          En annan aspekt när det gäller okonventionell marknadsföring generellt är de nackdelar 

som kan finnas. Det är viktigt att tänka på att det alltid finns två sidor av varje mynt. Cecilia 

Norlander på konsumentverket förklarar i en intervju med Ung konsument (2014) det som 

förbjudet att använda sig av dold marknadsföring i alla medier eftersom uppfattningen av 

olika marknadsföring skiljer sig för olika människor. I empirin ser vi dock att dold 

marknadsföring är något som används eller önskas användas, än om i liten del. Detta främst 

genom bloggare eller andra sociala medier, som då tar emot produkter och för att sedan 

nämna denna produkt i sin blogg. Kan detta i vissa fall handla om okunskap hos företagen för 

vilka regler som gäller?  

 

          Vi har tidigare talat om word-of-mouth metoden där konsumenter sprider ordet vidare 

om företaget, både i god och i sämre ton. Detta gör detta alternativet till en aktiv nackdel hos 

de företag som begår misstag och inte uppfyller de krav som konsumenten förväntar sig. Detta 

är även en metod som företagen i liten mån kan påverka då det synliga resultatet för en 

konsument i de allra flesta fall diskuteras aktivt med personer i omgivningen. Andra 

nackdelar med dessa marknadsföringsmetoder kan ha att göra med att det utförda arbetet skett 

i en så kallad gråzon. I en gråzon är det oklart vad som är tillåtet och inte. Än så länge finns 

inte tillräckligt många regler att följa då kunskap och erfarenhet är något som ännu saknas 

inom denna kategori. Ofta leder detta till att konsumenter kan känna sig lurade i och med 

avsaknaden på att kunna urskilja reklam då den förekommer i olika nya, okonventionella 

former (Ung konsument, 2014).  
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6.	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion	  
 
 
Syftet är att undersöka hur ett nyetablerat svenskt modeföretag med begränsade ekonomiska 

resurser, kan så effektivt som möjligt, utnyttja kreativ marknadsföring.  I slutsatsen kommer vi 

att besvara vårt syfte genom våra problemställningar samt presentera de slutsatser vi kommit 

fram till då den teoretiska referensramen och empirin i denna uppsats ställts mot varandra. 

Vi redovisar även de erfarenheter studien gett oss samt ger förslag på fortsatt forskning inom 

området.  

 
	  
Hur	  sker	  marknadsföring	  idag	  hos	  ett	  nystartat	  svenskt	  modeföretag?	  	  

 

      Hos större delen av respondenterna sker marknadsföringen internt. Det är ofta grundarna 

själva som sköter den här biten i företaget, trots otillräcklig kunskap inom området. Den 

främsta metoden för marknadsföring hos våra respondenter sker idag via sociala medier. Detta 

är en marknadsföringsmetod som blir allt vanligare för varje år som går. Instagram, Twitter 

och Facebook används av de flesta företag för att kommunicera med sina kunder då denna 

metod är gratis, enkel att använda samt når en bredare publik. Det sker även kommunikation 

genom företagens egna bloggar och hemsidor. 

        Pop up-butiker är något som de flesta av våra respondenter testat själva eller är villiga att 

testa på. Dessa metoder skapar även en närmare kundrelation då budskapet lättare 

kommuniceras direkt till sina kunder. Många metoder de använder anser de inte själva tillhöra 

marknadsföring så som word-of-mouth då detta sker genom delningar och likes samt via mun-

till-mun. Det råder även okunskap inom denna viktiga del i ett företags uppstart bland 

designers i respektive företag. Det använder sig även mycket av bloggar där de skickar sina 

produkter till respektive bloggare/bloggerska eller blir kontaktade av blogginnehavare som 

själva önskar marknadsföra varumärket. En slutsats vi kan dra utifrån detta är att 

användningen av sociala medier till största dels används på grund av företagens okunskap 

inom området. Att det är en så pass lättanvänd och kostnadseffektiv metod gör också denna 

metod till en av de mest populära. 
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Kan	  marknadsföringen	   effektiviseras	   och	   varumärket	   stärkas	   inom	  en	   begränsad	   budget	  

för	  företaget?	  	  

 

         Samtliga av våra respondenter är eller har nyligen varit i early stage-fasen av sin 

uppstart och har därför en relativt snäv, eller i vissa fall obefintlig, budget att röra sig med. 

Majoriteten av företagen finansierade sin uppstart genom att använda sig av eget sparat 

kapital medan de andra tog lån och fick check-kredit från banken. I och med detta samt 

bristfällig kunskap om marknadsföring och ekonomi hade majoriteten ingen erkänd budget till 

just detta. Detta har lett till att marknadsföringen inte har prioriterats hos företagen. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att marknadsföring inte är en prioritering för kapitalanvändning, vilket i 

sin tur resulterar i knappt märkbar marknadsföring. Den generella attityden till 

marknadsföring har genom uttryck så som ” man aldrig vet vad som slår igenom i denna 

bransch”, att de med andra ord inte vill slänga pengarna i sjön utan vill ha någon form av 

säkerhet att marknadsföringen genererar i vinst.  

 

        PR-byråer kan hjälpa företag att förmedla företagets varumärke ut till publiken, i hopp 

om att locka till sig redan befintliga samt framtida kunder. Samtliga av våra respondenter har 

dock inte kapitalet som krävs för att anställa en byrå kontinuerligt men ser denna traditionella 

marknadsföringsmetod som den viktigaste och mest effektiva. Samtidigt kan utifrån våra 

respondenters svar konstateras att denna metodens användning inte haft så stor 

genomslagskraft rent vinstmässigt, vilket kan tyda på att kunderna har tröttnat på traditionell 

marknadsföring så som annonseringar i tidningar och liknande. Trots detta hoppas samtliga av 

våra intervjuade respondenter kunna anlita en PR-byrå kontinuerligt i framtiden.  

           I och med early stage-företags limiterade budget finns det inte utrymme och resurser 

att anlita PR-byråer. Däremot finns det andra lösningar som kräver mer tid, tankar och energi, 

men som samtidigt kan ge publiken en större upplevelse och därmed visa mer effektivitet. 

Dessa okonventionella marknadsföringsmetoder kan utföras genom att man anordnar olika 

typer av event för att locka kunder och skapa en fysisk och närmare kundrelation. Även pop 

up-butiker kan vara ett bra alternativ då fasta kostnader för lokal och personal inte existerar. 

Gerillamarknadsföring är det ingen av intervjuobjekten som använt sig av då kunskapen är låg 

inom detta område. Genom denna metod kan man på ett innovativt, spännande och intensivt 

sätt nå sin valda målgrupp. Detta kan vara genom att klä in en busskur i tyg, utföra en 

oannonserad modevisning etc. Kunderna överraskas av företagets budskap och varumärket 

blir på så sätt förknippat med något innovativt.  Samtidigt är all typ av marknadsföring som på 



	   56	  

något sätt når ut till målgruppen effektiv, då detta kan leda till att varumärket blir mer välkänt 

på marknaden. En slutsats vi kan dra är att marknadsföringen inte är prioriterad hos dessa 

företag, gentemot vad de kanske borde. Detta med tanke på hur liten kundkrets några av 

företagen har. 

           

6.1	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning/	  Insikter	  från	  studien	  
 
        I och med att ämnet vi valt är så pass omfattande så skulle samtliga områden inom 

studien kunna fördjupas för ytterligare förståelse. Ett förslag är att möjligen jämföra 

modebranschen med någon annan bransch och se hur eventuella skillnader ter sig.  

Att se till hur de stora modehusen arbetat med marknadsföring i uppstarten hade även det varit 

en spännande vinkel på detta område. Innovativ marknadsföring är något som är i ständig 

rörelse efter nya idéer och möjligheter. Därför skulle det vara en intressant studie att ta reda 

på vad som blir nästa trend inom innovativ marknadsföring? Hur ser en liknande studies 

resultat ut om man utgår från konsumentens perspektiv? 

 

         Under uppsatsarbetets gång har vi fått djupare förståelse för området marknadsföring 

samt hur det går till att starta upp ett eget modeföretag. Genom uppsatsens kvalitativa 

intervjuer har vi fått ta del av information som företagen förmodligen inte hade delat med sig 

av om vi inte var studenter, vilket vi ser som en enorm fördel i framtiden.  

          I och med områdets bredd så har vi haft svårt att smalna av vår teoretiska referensram 

då det är många faktorer påverkan och spelar en stor roll i det resultat vi fått fram. Samtidigt 

hade vi velat ha fler referenser till vår empiri för att höja uppsatsens validitet. Dock tycker vi 

att vi med de resurser och den tid vi haft på oss, skapat en intressant uppsats med hög 

validitet. Vi tycker även att vårt ämne ligger rätt i tiden och vi tror att det kommer finnas ett 

stort intresse för nya företagare att se över vår uppsats. Det skapar rum för nya diskussioner 

och en utökad vidare forskning. 
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8.	  Bilagor	  
 

8.1	  Personlig	  intervju	  med	  Local	  Fashionmob	  
 
Personlig intervju med Maria, VD på Local Fashionmob 
 
Tidigare arbetat för företag som MQ och Ellos och varit nominerad på Global Fashion 
Awards. 
 

1. Vad är Local Fashionmob? 
 
 

Kort: Det är ett varumärke som i första hand ett skandinaviskt varumärke, stilmässigt 
ett skandinaviskt varumärke med feminina detaljer och lite mer attityd. Tanken bakom 
företaget är att skapa attraktiva plagg till de stunder du är påväg någonstans och ska 
möta människor och ska se snygg ut. Vilket kan vara ett ganska brett spektra där du 
tex ska ut och ta ett glas vin med tjejkompisen eller kanske gå ut på nattklubb och 
festa. Kan även vara på jobbet för den delen, där du också behöver vara presentabel. 
Ålder på våran målgrupp är allt från 13-63 år. Fashionmob följer inte 
massmodetrenderna, utan försöker skapa ett mer långsiktigt varumärke som är mer 
hållbart. Hållbart blir det eftersom vi gör egna stories för våra kollektioner varje 
säsong istället för att följa samma som alla andra, vilket gör att trenden inte dör efter 
varje säsong och du kan använda plaggen under en längre period. Vi lägger även mer 
fokus på kvalitet och passform än vad som är normalt i branschen, för vi vill att våra 
plagg ska hålla längre.  
 

2. Hur uppkom idén med företaget?  
 
Eftersom det produktkoncept och det värde som fashionmob står för saknades på 
marknaden. 
Det finns mkt lågprismode, och de är riktigt duktiga så de vill Maria på Fashionmob 
inte konkurrera med. På högkvalitetsnivån fanns det ett dåligt utbud, då det mesta här 
är jättedyrt. Hon valde att istället nå ut till många människor med kvalitetsplagg som 
inte ligger i högprisklassen. 

 
 

3. Vad är din position i företaget?  
 
Jag är ägare och VD för Local Fashionmob. 
 

4. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  
 
Det finns inga fasta anställda i nuläget, bara Maria. Fler engagerade, men det är endast 
Maria som designar och köper in och som även har startat det och driver det. Det dom 
inte Maria hinner med ”hyr” hon in andra att ta hand om så som ekonomi och 
administration. Sedan har hon en del assistenter/praktikanter. Ekonomi administration, 
assistenter inköp/design.  
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5. Vilka distributionskanaler har ni idag? 
 
Huvudförsäljningskanalen är försäljning mot återförsäljare, alltså butiker som säljer 
många varumärken bland annat Fashionmob. De försöker begränsa sig till ca en butik 
per stad för att få en exklusiv känsla. Den andra största försäljningskanalen är 
Fashionmobs egen webbshop. De säljer även i egen butik i Fashion Gallery på Textile 
fashion center i Borås, via pop-up stores och events. Just nu finns de i en pop-up store 
i Kungens kurva i Stockholm. 
 

6. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 
 
Brand manager, designansvarig på MQ, avdelningarna ung trend och dressad dam. 
Designchef på Ellos, avdelning ung dam. På Ellos gjorde jag om 
varumärkesprofileringen helt, och fick väldigt bra respons på detta. Bland annat 
genom nomineringen på Global Fashion Awards i New York. 
Idag är jag även med i styrelsen för ModeInkubatorn i Borås, då jag har stor kunskap 
om hur man bygger framträdande varumärken hos nystartade företag och därmed kan 
hjälpa dessa företag att komma igång.  
 

7. När startades företaget? 
 
Första kollektion lanserades i oktober 2012. 
 
 

8. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 
 
Till en början hade Maria velat blanda in fler folk via sociala medier, som någon slags 
modemaffia, och här låta folk vara med och bidra till ett varumärke. Jag har inte släppt 
denna idén ännu heller, och kommer förmodligen utveckla detta till en lite mindre idé 
än tidigare tänkt, men jag jobbar mycket med sociala medier och bjuder in folk och 
frågar vad de vill ha. Via instagram och Facebook. 
 

9. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av Instagram? 
 
Nej det gör vi inte, men indirekt så bygger det upp varumärket och gör att vi får fler 
följare på instagram och vetskapen om företaget sprider sig. 
Däremot om någon av våra återförsäljare, som säljer våra plagg, lägger upp en bild 
med någon av våra produkter så säljer det jättebra och därmed ökar försäljningen i 
vissa fall av användandet av instagram.  

 
 

10. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 
 
Jag fick förfrågan från många investerare men valde att starta själv. Dels för att jag 
inte ville att företaget skulle växa för fort, som det finns risk för när man blandar in 
investerare. Jag sålde in min idé till banken så pass bra att jag fick väldigt bra kredit. 
Eftersom jag jobbat mycket med varumärkesbyggande och kollektionsbyggande på 
hög nivå på stora företag innan så jag bevisade för banken att jag är duktig och gör 
saker som säljer, vilket jag fick presentera så att de kände sig trygga med mig och få 
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deras förtroende. 
 

11. Vi har läst att det främst är familj och vänner som hjälper till med kapitalinsats i 
uppstarten. Är detta något ni har fått erfara?  
 
Nej, det behövdes inte då jag fick så god kredit. 

 
 

12. Har ni fått genomgå stora motgångar? Hur/Vad? 
 
Den konstanta motgången för mig är likviditetsmässigt. Eftersom man alltid ligger ute 
med pengar är det svårt att hinna ikapp ibland, då det ibland dröjer länge innan man 
får tillbaks pengarna. Den största motgången efter 1-2 år, om det går bra för företaget, 
så är det en tuff fas organisatoriskt. Eftersom du kanske behöver fler folk men kanske 
samtidigt ändå inte vill/kan anställa. 

 
 

13. Hur kommuniceras Local Fashionmob med era kunder? 
 
Till en början skedde marknadsföring endast via sociala medier så som facebook och 
bloggare. Jag har blivit kontaktad av många bloggare som vill ha med mina produkter 
på sina bloggar, och som sedan kan visa upp dessa plagg för sina läsare eller eventuellt 
göra någon form av tävling om dessa plagg på sin bloggssida. Hittar man en bra blogg 
så händer det att jag kontaktar dem själv och försöker göra ett samarbete.  
Vi håller även på med instagram, där vi har en egen ”sida”. 

 
 

14. Vad är din vision för Local Fashionmob? 
 
Jag vill först och främst växa mer i Skandinavien, för att sedan öka verksamheten i 
Europa och sedan USA är tanken. Sedan övriga världen. 
Jag vill bli jättestor och växa till stort företag, men inom de närmsta åren är min tanke 
att anställa mellan 5-7 personer till att börja med. Just nu jobbar jag ju både med 
website och varumärke, och just varumärket känner jag har stor potential faktiskt. Så 
jag vill försöka satsa på detta, sedan är min framtidsvision att bredda varumärket så att 
det kan finnas fler produkter. Då är det bra att hitta bröd & smör-produkter och sedan 
bygga på med lite mer fina produkter. 
  

15. Hur ser en lyckad Brandingstrategi ut enligt er?  
Varumärkesuppbyggnad/Kommunikation 
 
Det är oerhört viktigt med en tydlig BVP- brand value positionings. Positionering på 
marknaden viktigt! Hur du bygger kollektionen är också otroligt viktigt, att hålla koll 
så att man inte bara gör ”gottebitarna”, utan även tänker business-tänk och kan se vad 
som säljer och inte bara producerar extravaganta produkter som är svårsålda. 
Tänk Core-business. à Triangeln, du måste ha basplagg samt några spetsplagg. 
Jag gjorde om BVP:n på Ellos. Här finns varumärkets grundvärderingar och vad det 
står för. Det som är viktigt är att när du satt dessa grundpelare eller grundregler för ett 
varumärke ska du hålla kvar vid dessa och ej ”rucka” på dem. Håll ut och kämpa på, 
det lönar sig. 
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Det bästa är att skriva en tydlig plan och följa den. Rent brandingmässigt så måste du 
försöka identifiera vilken person eller kund du vill nå, åldersgrupp, relation, jobb och 
utefter detta finns olika behov. Sätt gärna in bilder på dessa personer som visar deras 
stil, vad de gör och vilken typ av person han eller hon är. Var tydlig! Gör en 
grundläggande SWOT analys, för marknaden och företagen runt omkring. Titta noga 
på vem din förebild är, och vem är din fiende? 

 
16. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder använder 

ni?  
 
Nej, idag endast sociala medier som inte har så stora kostnader. Instagram är gratis, 
Facebook tar en mindre kostnad för företagskonton, Modevisningar, annars inte så 
stora kostnader. 
 

17. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköter ni det själva 
internt? 
 
Jag för dialoger med några PR-byråer, och hoppas kunna använda det i framtiden. Det 
är sällan plan 1 hos nystartade företag att använda sig av PR-byråer på grund av de 
höga kostnaderna, om det inte finns någon byrå som skulle kunna göra ett ”pro-bono-
fall” med ditt företag så som exempelvis Patriksson i Stockholm. 
 

18. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni någon skillnad på 
försäljningssiffror? 
 
Nej inte direkt, men däremot märkte jag att varumärket nådde ut till fler folk. 
 

19. Ser du något samband mellan marknadsföring och branding? Hur? 
 
Tror ni att marknadsföring kan hjälpa ett företags utveckling? Ja jag ser ett jättestort 
samband! För om vi tar Ellos som ett exempel, så säljer du bara på bild. Det spelar 
ingen om du lyckas ta fram ett jättefint plagg och en bra tanke, om det hamnar helt fel 
fotat på helt fel modell. Då faller hela konceptet om det inte kan kommunicera rätt 
saker ut till konsumenten. Eftersom jag jobbat mycket med bild och webb så ser jag ett 
stort samband mellan dessa två delar. Det som kallas kommunikation anser jag vara 
väldigt viktigt för ”brandbuilding”. Enkelt sagt: en bra bild säljer, en dålig bild säljer 
inte. 
 

20. Har ni någon förebild, något företag med goda strategier eller god 
varumärkeskommunikation? 
 
Nej, egentligen inte då jag har gått sin helt egna väg. Tyckte att detta saknades! 
Designen inspireras från bland annat av TV-serier och film, kläddesign. Då jag valde 
att hoppa av trendtåget, och inte vill följa nulägets alla trender på en hög trendgrad så 
har jag bara min egen trendteori och följer ingen annans spår. 
 

21. Tror du på transparens inom modemarknadsföring?  
Främjar det en god relation mellan konsument och företag? 
 
Jag jobbar mycket mot konsumenten, och försöker via sociala medier bjuda in folk att 
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delta i designarbetet. Detta främjar absolut en god relation enligt mig.  
Sen försöker jag även att bjuda in bakom kulisserna, när vi till exempel fotar en 
katalog, en vanlig dag på kontoret, eller bjuder in till kontoret där konsumenten till 
och med kan få se nästa säsongs kollektion. Detta för att visa ”såhär jobbar vi en 
vanlig dag på kontoret”. Här viker man ju nästan ut sig själv, eftersom man bjuder in 
och visar allt i princip. Men detta har varit väldigt uppskattat från våra kunder och jag 
tror absolut att detta kan vara en grundpelare till god relation mellan konsument och 
företag. Mitt mission är att bygga vidare på detta och bjuda in konsument för mer 
deltagande i framtiden. 
 

22. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring?  
 
Vi har testat pop-up stores ett par gånger. Sedan har vi även en annan rolig grej, 
nämligen en fashionmob-tablettask som vi delar ut till kunder. Det kallas VIP 
CANDY, och på denna ask finns det en kod för att få 20% på hemsidan. Men jag 
skulle gärna vilja testa fler okonventionella sätt att marknadsföra mig.  
Sedan har jag dessutom vid vissa tillfällen promotat en eventbyrå med kläder. Jag har 
då promotat event-tjejer, med att låta dem bära likadana klänningar från Fashionmob, 
så de ser proffsiga ut och att detta uppmärksammas från utomstående, men vet 
samtidigt inte om detta skulle kallas marknadsföring. Sedan glömde jag berätta att vi 
på hemsidan har en engelsk DJ, som är kopplad till Fashionmob men som även 
kopplas till soundcloud. Så detta har också fått oss att få fler följare på grund av att 
han gör riktigt bra spellistor som folk från via fashionmob varje månad. Denna Dj 
skapar väldigt mycket följare, som kommer från många olika länder, som i alla fall 
skapar fler följare och får fler folk att uppmärksamma företaget. 
I framtiden skulle jag gärna vilja utföra någon slags ”gerilla-modevisning”. 
 

23. Tror du att ett starkt varumärke skulle kunna formas av okonventionell 
marknadsföring? 
 
Ja, till viss del. 
 
 

24. Vad är viktigast för er när det gäller marknadsföring- Kapital eller kreativitet? 
 
Detta beror ju såklart på din budget. Men jag tror att om du är kreativ och hittar en bra 
kanal att nå ut genom bruset så tror jag inte det krävs så stort kapital. Eftersom det är 
det enda det handlar om – att nå ut! Ibland kan det handla om att du har rätt produkt 
som efterfrågas eller att rätt person använder din produkt. Det handlar nog mycket om 
att själv vara väldigt uppdaterad på vad som händer inom media, och vara lite på för 
att det ska hända någonting.  Hade man haft en större budget så är det självklart att jag 
hade annonserat mer, men nu som nystartat företag så finns inte alltid de 
möjligheterna. 
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8.2	  Personlig	  intervju	  med	  Cotton	  &	  Button	  
 
Personlig intervju med Charlotta Persson på Cotton & Button 
 

25. Vad är C&B? 
 
Cotton & Button är ett svenskt varumärke med sov/mysplagg, skapade för barn i 
åldrarna 0 till 8 år. Vi gör sovplagg till barn, gjorda av 100 % ekologisk bomull och 
finns i en neutral färgskala. Skandinavisk enkelhet i kombination med hög kvalitet, 
skön passform och stilren design, är genomgående i hela kollektionen.  
 

26. Hur uppkom idén med företaget?  
 
Det startade när jag var mammaledig. Ville starta eget och kände eftersom jag själv 
har barn så behövdes det bra ekologiska mjukis/mys-plagg för barn. Mkt entreprenörer 
runtomkring i familj och släkt som drev på och stöttade mig.. Startade tillsammans 
med vännen Anna  "Vi kunde inte hitta mjuka sovplagg i hög kvalitet som inte hade en 
massa tryck i starka färger till våra barn, så vi bestämde oss för att skapa vårt eget 
varumärke och så föddes Cotton & Button." 

 
 

27. Vad är din position i företaget?  
 
VD, ägare. Men gör det mesta, går på mässor, träffar kunder etc.  

 
 

28. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  
 
Anna Allén, som är grafiker. Det var med henne jag startade företaget. 
Sedan har vi idag även en praktikant, som hjälper till med det mesta. 
 

29. Vilka distributionskanaler har ni idag? 
 
Återförsäljare samt webbshop. Ibland håller vi öppet vår egen pop-up store.  
Trogna återförsäljare, även om de inte levererat så mkt på senaste. De tror starkt på 
oss. 
 

30. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 
 
Inte av att starta eget, men jag har erfarenhet ifrån textilbranschen. 
Började karriären inom textilbranschen då jag jobbade på en elgrossist på deras 
klädavdelning, fick upp ögonen på inköp. Fick börja med detta redan då. Sedan läst 
textilekonom. 
Hamnade på Joy i 3 år – Köpande assistent. Vilket var roligt eftersom man fick vara 
med mycket i alla processer och fick lära sig mycket hur allting fungerar. 
Sedan hamnade jag på JC i 6,5 år, och sedan fick jag mitt första barn. Började tänka på 
att starta eget. Började egentligen med att jag tog fram och sydde linnelakan, vilket 
gav positiv feedback men ändå tillslut blev för dyrt. Fick barn nr 2 à Gled in på 
”pyjamasspåret” och startade C&B 2011 tillsammans med Anna Allén, då båda var 
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mammalediga. 
 

31. När startades företaget? 
 
2011. 
 

32. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 
 
Vi valde att visa upp oss på mässor i början, Formex till exempel. Sedan fick vi vara 
med i både MAMA och Family Living, där de skrev om oss som nytt företag. Även 
varit med i GP – vilket gav lite mer uppmärksam till oss.  
Detta var ingenting vi betalade för så det var gratis marknadsföring.  
Vi har också försett bloggar med kläder så att de ska omnämna oss i bloggar och få 
folk att uppmärksamma oss. Bla. Pernilla Wahlgren. Synd bara i denna branschen att 
det är så svårt att veta vad som slår. 
Eftersom vi har fotat allt själva och gjort allting från grund så har vårt varumärke på 
något sätt blivit genomgående av en speciell känsla och utstrålning. En våg som vi valt 
att rida vidare på eftersom den uppnådde precis den känslan vi eftersökte. Lyckats få 
varumärket att utstråla det man vill = positivt. 
 
 

33. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av sociala medier (fb, 
instagram, twitter?) 
 
Ser ett ökat intresse och ökad medvetenhet om att vi finns. Men inte märks så speciellt 
annars. Instagram ger snabb respons och lättare att använda och få folk att upptäcka 
ens företag, än på Facebook. 

 
 

34. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 
 
Vi fick en bra check-kredit av banken plus lite eget kapital. Sedan har jag levt på att 
inte ta ut någon lön. 
 
 

35. Vi har läst att det främst är familj och vänner som hjälper till med kapitalinsats i 
uppstarten. Är detta något ni har fått erfara?  
 
Nej, eftersom vi fick så pass god check-kredit och sedan hade jag en del eget kapital 
vid start. 

 
 

36. Har ni fått genomgå stora motgångar? Hur/Vad? 
 
Leverantören som vi arbetade med och som vi hade en väldigt god relation med, 
ändrade sina villkor och krävde högre minimikvantitet för vad jag är kapabel att 
beställa. 
Kedjorna tar över med sina sovplagg till barn, som ej är ekologiskt producerade. Så ett 
problem är att vi ska ha större debatt om just gifter i kläder och få folk mer 
uppmärksamma och kommer närmare konsumenterna. Skulle behöva mer kunder som 
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bryr sig och tycker det är viktigt med ekologiskt samt kunna lägga de pengar som 
krävs på det. Sedan har ju alla olika sovvanor, svårt att få det till ett så pass stort behov 
hos alla. 
 

37. Hur kommuniceras C&B med era kunder? 
 
Via Instagram, mässor, pop up store samt hos återförsäljare. 
Måste bli bättre på att visa det ekologiska i våra plagg, eftersom vi nu är GOTS-
certifierade. 
 

38. Vad är din vision för C&B? 
 
God sömn och lyckliga barn. Planerar att bredda sortimentet för att kunna växa på 
marknaden.  
Otur med sin leverantör. Jobbar med Polarn och Pyret. Minikvantitet är så pass hög, 
fungerar inte riktigt på ett litet företag. Blev pengastyrt från leverantören. 
Man måste ha någon som tror på en tillräckligt mkt. Kontakten med kontaktpersonen, 
försvann och drog ner företaget. Producerar i Litauen. à Lång återhämtnings process. 
Nu finns produktion i Turkiet, (och Portugal). 
 

39. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder använder 
ni?  
 
Ingen budget i nuläget för marknadsföring. Borde ha det men jag har inte kommit dit 
ännu. Har inte riktigt hittat rätt form ännu. Idag använder vi Instagram aktivt samt 
ibland vår pop-up store eller bloggare som dyker upp ibland. Nu ska de göra film, kan 
lägga på hemsidan och skicka till återförsäljare för att fresta konsumenten mer och 
kunna visa den rätta känslan.. 
 

40. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköter ni det själva 
internt? 
 
Nej, vi sköter det internt. Vi var inne på det, men det blir för stor utgift för att kunna få 
det att rulla runt. Eftersom vi inte har budget för detta så har vi ingen möjlighet att 
förbinda oss. 
 

41. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni någon skillnad på 
försäljningssiffror? 
 
Ja det har vi, och vi såg en ökning i försäljning men svårt att se exakta siffror. 
Det blev lite eftersatt, då det var mkt på gång under just denna tiden.. 
Kommer ca 2-5 personer, som handlar mycket. Hade varit bra att kunna få lite fler 
sådana här kunder. 
 

42. Har ni någon förebild, något företag med goda strategier eller god 
varumärkeskommunikation? 
 
Det skulle väl vara I dig denim och Grey Label. Som båda kommunicerar sina 
varumärken på ett gott sätt. Dessa två företag har dock vuxit och blivit stora via 
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Facebook och Instagram. De båda har ett tydligt formspråk, enkelt att känna igen sig. 
Man får rätt känsla från deras kommunikation.  

 
43. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring? 

(Något som utmärker sig..) 
 
Pop-up butik, vid sitt kontor. Julpyssel i pop up butiken, vilket skapade mkt fokus till 
butiken och fick folk att få upp ögonen för Cotton & Button…. Ska göra en film, och 
lägga på hemsidan och övriga forum för att kunna få fram den mjuka goa känslan som 
går på film. Det jag hade velat lägga ner pengar på är att ligga högt på Google 
adwords, så att fler sökare kommer till hemsidan. à Ger mer besök och mer 
försäljning. 

 

8.3	  Telefonintervju	  med	  By	  Malina	  
 
Telefonintervju med Frida Åberg på BY MALINA 
 

1. Vad är By Malina? 
 
Det är ett modeföretag som startades av Malin Andrén, 2009. Hon tyckte att det fattades 
långklänningar med bra kvalitet till fackliga tillfällen som bröllop och sådant. Började 
med siden långklänningar. Idag har vi en moderiktig kollektion som kommer ut varje 
säsong med mer moderiktiga plagg. Sen har vi även en bröllopskollektion som är ganska 
ny med bröllopsklänningar och tärnklänningar. Inte bara längre om sidenlångklänningar. 
Huvudmaterial är siden.  
 
2. Hur uppkom idén med företaget?  

 
Saknades som sagt fina siden långklänningar på marknaden från första början men har 
utökats nu.  
 
3. Vad är din position i företaget?  

 
Jag ansvarar för webbshopen och ordrarna som kommer in där. Marknadskoordinator kan 
man väl säga, bredare titel. 

 
4. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  

 
Väldigt litet företag och är nu Malin och jag som startade företaget, men Malin är på 
mammaledighet. Har även en kollega som heter Lina samt en praktikant, så man gör ju lite 
allt möjligt eftersom det är såpass litet.   

 
5. Vilka distributionskanaler har ni idag? 

 
Har då en webbshop, ingen egen butik utan återförsäljare runt om i Sverige och lite i 
Europa. Vi har även en nätbutik i New York som fokuserar på skandinaviska märken. Vi 
har dock inga planer på att starta egen butik. 
  
6. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 



	   69	  

 
Jag pluggade fashion merchandising i Miami och då jobbade jag på vogue på den 
mexikanska upplagan. Har även jobbat på ett företag som heter Richmond som arbetar 
med Café. Alltid modeintresserad.  

 
7. När startades företaget? 

 
2009. 

 
8. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 

 
Lite svårt för mig att svara på då jag bara har varit här sen augusti. Fick väldigt mycket 
Word-of- mouth. Kungafamiljen har använt kläderna från starten samt kändisar. Väldigt 
bra press redan från början men även nu. Handlar mycket om Word-of-mouth och sociala 
medier och väldigt mycket sånt. 

 
9. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av sociala medier (fb, 

instagram, twitter?) 
 
Absolut, märker direkt när vi lägger upp bild på plagg att folk vill ha plagget och får 
många mail om plagget osv. 

 
10. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 

 
Det vet inte riktigt jag då det var Malin som startade det. Vet att vi inte har investerare 
utan Malin äger företaget. Men har tyvärr ingen koll på om hon tagit lån eller så. 

 
 

11. Har ni fått genomgå stora motgångar? Hur/Vad? 
 

Problem skulle jag inte säga men man vill ju komma ut i så många butiker som möjligt 
i rätt forum. Det kan alltid vara svårt att få en butik att förstå att de ska köpa in redan 
från början. Åhléns har vi alltid velat ska köpa in våra kläder och nu har de äntligen 
fattat att de ska göra det. Vi har en shop-in-shop där nu. Det händer ju efter en tid och 
handlar mycket om tålamod. Motgång i början. 
 

12. Hur kommuniceras By Malina med era kunder? 
 

Vi skickar ut nyhetsbrev titt som tätt till de som shoppar på hemsidan som då 
automatiskt får nyhetsbreven på mailen. Pop up-stores lite då och då och 
utförsäljningar en per säsong som är väldigt populära. Och som sagt sociala medier.  
 

13. Vad är visionen för By Malina? 
 

Det är ju att växa mer och mer och speciellt utomlands. Vi har en del butiker i London 
nu och blir nog mer där men även över andra delar i Europa i de butiker vi har. USA 
är också en het marknad men dock rätt svår. 
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14. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder använder 
ni?  
 
Det är ju mest sociala medier och nyhetsbrev. Men vi har ej någon betald annonsering. 
Främst Word-of mouth, kändisar och fokus på press. Det är ju inte traditionella 
marknadsföringsmetoder. Det är klart att det är viktigt och att det är många som 
använder det men vi ser inte att vi behöver göra det just nu i alla fall.   
 

15. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköter ni det själva 
internt? 
 
Det har vi gjort fram tills nu som haft hand om press. Men sedan januari har vi skött 
marknadsföringen In house. Vilket fungerar väldigt bra för tillfälligt. Vi har även 
lokaler nu med showroom och där vi kan ha möten och så.  
 

16. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni någon skillnad på 
försäljningssiffror? 
 
Ja, absolut. Ökar försäljningen. Provkollektioner och gamla kollektioner på lager som 
kunder vill lägga händerna på, som vi ändå inte kan göra mer än att sälja ut dem. 
Utförsäljningen vi hade för några månader sedan var det 30 meters kö på gatan utanför 
så går verkligen hur bra som helst.  
 

17. Ser du något samband mellan marknadsföring och branding? Hur? 
Tror ni att marknadsföring kan hjälpa ett företags utveckling? 

 
Ja, absolut. Marknadsföring är ju hur viktigt som helst. Genom press och så. 

 
18. Har ni någon förebild, något företag med goda strategier eller god 

varumärkeskommunikation? 
 

Inte någon som jag kan komma på på rak arm. Lite inspiration från olika företag hur 
ofta de skickar ut nyhetsbrev och sådant och vilka material de använder etc. 
 

19. Tror du på transparens inom modemarknadsföring?  
Främjar det en god relation mellan konsument och företag? 

 
Absolut, vi har ju leverantörer i Hong Kong vilket vi är öppna med. Är för oss viktigt 
med bra arbetsvillkor osv. Det är vi öppna med. Vi har ju licens på pälsar så det går 
rätt till. Sen kan vi ibland avslöja lite backstage-bilder på Instagram om vi gör 
plåtningar och ge kunderna en inblick i fotostudion etc.  
Men inte hela tiden heller. Vi är ju ett starkt varumärke i Sverige så de flesta känner ju 
till märket och vad vi gör och vad de kan förvänta sig av oss.  
 

20. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring? 
(Något som utmärker sig..) 
 
Främst pop up-stores som är väldigt effektiva och social medier såklart. Nja, inte 
direkt. Vi skickar ju med kataloger och grejer när vi skickar ut ordrar. Man delar med 
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sig med kompisar. Word of mouth. Har ibland event så som Christmas shop där 
kunderna får 20 % på sortimentet.  
 

21. Vad är viktigast för er när det gäller marknadsföring- Kapital eller kreativitet? 
 

Kreativa absolut! 
 

8.4	  Telefonintervju	  med	  I	  dig	  denim	  
	  
Telefonintervju med Erika Wettre Westdahl på I dig denim 
 

1. Vad är I dig denim? 
 
I dig Denim är ett Göteborgsbaserat denim-företag som riktar sig till barn mellan 2 och 
15 år. För oss är det viktigt att du känner dig bekväm i det du har på dig, samt att i dig 
denims plagg reflekterar din personlighet. Idag finns i dig denim i 15 länder, och 
hösten 2012 adderades en damkollektion – i dig denim women. 
I dig denim förmedlar och står för det naturliga coola. 
 

2. Hur uppkom idén med företaget?  
 

Hanna upplevde en avsaknad av schyssta jeans och kläder till sina barn. Hon letade 
efter plagg med bättre passform och kvalitet hos barnkläder.  

 
3. Vad är din position i företaget?  

 
  VD.  

 
4. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  

 
Idag endast Hanna och Erika. Hyrt in övriga kompetenser på timmar, för de aktiviteter 
som de inte hinner med. 

 
5. Vilka distributionskanaler har ni idag? 

 
  Återförsäljare, webbshop 
 
6. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 

 
Jag har inte arbetat i modebranschen tidigare. Har arbetat som 
marknadskommunikationschef på ett börsnoterat bolag i en industri. 
Så jag är egentligen här för att jag har jobbat med organisation och struktur och 
budgetar och ekonomi och kan den biten med hur man ska lägga upp ett företag. Så 
mitt uppdrag är att möjliggör en tillväxt för i dig denim. Tillsammans i företaget kan vi 
nå tillväxt. 
 

7. När startades företaget? 
 

 2009 
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8. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 

 
Hanna gick mycket på magkänsla, och trodde verkligen på sitt varumärke! Hon har 
även utgått ifrån det hon gillar och vill ha, det hon tror på. 
Hanna tänkte mycket på vad hon ville förmedla och hur hon skulle kommunicera sitt 
varumärke. Detaljer är viktiga så som namn och logotyp etc eftersom de bygger den 
känsla som vill förmedlas. I uppstarten hade de hjälp av en reklambyrå som stöttade 
henne och hjälpte till med rådgivning. 

 
9. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av sociala medier (fb, 

instagram, twitter?) 
 

Här kan vi nog inte mäta en direkt försäljning, men vi märker av fler förfrågningar. 
Framför allt från utlandet. Vår styrka är bilderna, likes, connection. 

 
 
10. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 

 
Hanna hade sparat in till ett eget kapital, och eftersom hon arbetade med andra 
verksamheter samtidigt så fick hon in tillräckligt med pengar för det hon gjorde med i 
dig denim. De andra verksamheterna är hennes egna, som hon alltså arbetat med för att 
kunna försörja i dig denim i början. 
 

11. Har ni fått genomgå stora motgångar? Hur/Vad? 
 

Hanna hade det väldigt tufft till en början, främst med produktionen. Och eftersom 
hon var ensam så fick hon arbeta extra mycket när hon stötte på problem, men gjorde 
detta väldigt bra. Hon lyckades på något sätt ändå behålla förtroendet hon fått hos de 
kunder som hon under en tid inte kunde leverera sina produkter till.  
Detta ledde till att hon hittade andra samarbetspartners, och en annan producent. 
Sedan ett konstant problem är de fasta kostnaderna som man hela tiden står med. 
 

12. Hur kommuniceras I dig denim med era kunder? 
 

Vi har tyvärr inte resurser att lägga på stora kampanjer för i dig denim eller skapa 
någon större hype via media. Så vi har inte råd med en massa mediautrymme i 
dagsläget. Pull and push. Vi försöker med mun mot mun, eftersom det är en effektiv 
kanal när man gör något bra. Erbjuder man bra service, bra produkter, bra information 
så får man lättare en bra relation med sina kunder – vem det än är. 
Sedan jobbar vi mycket med vår blogg, facebook och instagram. 
Vi vill även lyfta fram våra återförsäljare för att få dem att dra till sig fler kunder då 
detta skulle generera i bättre försäljning hos oss. 
 

13. Vad är visionen för i dig denim? 
 

Vi vill bli större internationellt och synas på fler marknader. Vi vill att återförsäljarna 
ska sälja det vi har just nu, sedan kanske i framtiden skaffa en egen butik.  

 
14. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder används? 
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Inte mkt alls. Det vi lägger pengar på är främst fotograferingar och mässor.  
Det är i princip bara här vi marknadsför oss.. 

 
15. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköts det internt?  

 
Nej det gör vi inte. Vi använder ett showroom i Stockholm, för att bjuda in press! 
Lånar ut plagg dit. Vilket ger uppmärksamhet. 

 
16. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni någon skillnad på 

       försäljningssiffror? 
 

 Nej, det har vi inte. Det vill vi gärna testa. Gillar idén. 
 
17. Ser du något samband mellan marknadsföring och branding? Hur? 

 Tror ni att marknadsföring kan hjälpa ett företags utveckling? 
 

Jag tillhör kategorin som tycker att du bygger ett varumärke med allt du gör, inte bara 
marknadsföring. Allt jag gör eller visar ska gynna varumärkesuppbyggandet. Som nytt 
företag har du små resurser och därför måste du göra det bra. Har du en extremt bra 
produkt så hjälper den sig själv lite, men annars måste du tänka smartare och jobba lite 
hårdare. 

 
18. Har ni någon förebild, med goda strategier eller god varumärkeskommunikation? 

 
Det finns många företag med god vm-kommunikation.. Men några jag tänker extra 
mycket på är såklart Nudie. Det syns att de haft kul under tiden de arbetat med detta. 
De har verkligen hållit fast vid sin känsla som är genomgående i alla deras plagg, 
vilket har lett till att de lyckats så bra. Man behöver en bra produkt och få ut den 
ordentligt på marknaden. 
 

19. Tror du på transparens inom modemarknadsföring? Främjar det en god relation               
mellan konsument och företag? 

 
För vår del så tycker jag bara att det är kul att kunna visa kunderna hur det ser ut 
bakom kulisserna. Och om man har byggt upp en relation med konsumenten så tycker 
de att det är kul att se vad som händer – bara positivt att ge kunden detta. Detta hjälper 
absolut till en bättre relation mellan företag och konsument. 

 
20. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring?  

 
Nej det har vi tyvärr inte, jag har ingen erfarenhet av detta. Det är inget vi har planerat 
in, men dyker det upp ett tillfälle där man får visa upp sig eller sin produkt så gör vi 
gärna det. Jag gillar alla okonventionella typer av kommunikation, så länge det känns 
bra och de fyller sitt syfte. 

  I framtiden är det inte omöjligt att vi vill arbeta med bloggar om vi hittar rätt person. 
 

21. Vad är viktigast för er när det gäller marknadsföring- Kapital eller kreativitet?	  
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Både och, men man får tänka till lite extra när man inte har resurserna. Detta kan bli 
lite tyngre men kanske ändå mer effektivt. Jag säger kreativitet, även om det kan ge 
både glädje och frustration.	  

	  
	  

8.5	  Telefonintervju	  med	  Army	  Of	  Me	  
 
Telefonintervju med Daniel Wahlberg på Army Of Me 
 

1. Vad är Army Of Me? 
 
Vi är ett herrmärke som gör både accessoarer, kläder och skor. Men det största fokus 
ligger på att vara nyskapande och hitta nya lösningar.  
 

2. Hur uppkom idén med företaget?  
 

Det skedde rätt spontant då jag och Richard bodde i Shanghai och var trötta på våra 
jobb. Idén kläcktes över en öl och vi valde att starta upp varumärket där.  Det finns 
även mycket möjligheter i Kina så var hyfsat lätt att komma igång. Det hela började 
som ett litet projekt men utvecklades rätt snabbt till heltid och blev mer och mer 
seriöst.   

 
3. Vad är din position i företaget?  

 
Äger företaget tillsammans med Richard.  

 
4. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  
 

Det är bara vi två. Sen har vi självklart folk inom produktion osv men inga. Inga 
anställda förutom oss. 
 

5. Vilka distributionskanaler har ni idag? 
 

Vi har ju framförallt vår webshop. Sen har vi återförsäljare i både Sverige, Holland, 
Italien, Tyskland och England. Men inte någon egen butik.  
 

6. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 
 
Vi jobbade på ett engelskt företag med hälsoförsäkringar innan så helt annorlunda än 
det vi gör nu. Men ville testa något nytt och det var ett intresse typ som vi valde att 
göra något av. Två första åren så gick det segt också men man har lärt sig att allt tar 
tid.  

 
7. När startades företaget? 

 
2008 

 
8. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 
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Inget varumärkesuppbyggande alls i början. Vi hade en generell idé vad vi ville göra 
som är samma som nu egentligen. Men det var främst när vi flyttade till Sverige efter 
de tre fyra första åren som vi fick mer det tänket. Men inga generella idéer i övrigt då 
vi startade detta som ett hobbyprojekt. Då var det kul om det någon gång skulle säljas i 
butik och försökte bygga upp varumärket genom dem då. Vi har inte arbetat särskilt 
mycket med varumärkesbyggandet utan mer dem som gör det åt oss. Sociala medier 
spelar ju in en del också då det är gratis och når väldigt mycket folk. Så den biten 
sköter vi själva.  

 
9. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av sociala medier (fb, 

instagram, twitter?) 
 

Social medier når mycket folk så det sköter vi själva. Men inte så mycket ökad 
försäljning men många frågar frågor om plaggen vi postar på Instagram och antingen 
har vi det då på lager eller så hänvisar vi dem till våra återförsäljare som har i lager. 

 
10. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 

 
Det var ju en enorm fördel att vi bodde i Kina. Där krävs det inte samma personliga 
kapital för att överleva heller utan man kan ta ut ganska låga löner, utan kunde 
investera rätt mycket i företaget i början. Vilket hjälpte jättemycket. Vi tog sparpengar 
bara och gjorde de första proverna och den första lilla produktionen var ju inga 
jättestora kvantiteter så det var ju inte jättedyrt. Sen hade vi ju pre-orders så man tar ju 
inte jättemycket risker heller utan man vet att man kommer sälja av det liksom. Och 
när vi ligger ute med kapital så har vi andra lösningar idag då. 
 

11. Har ni fått genomgå stora motgångar? Hur/Vad? 
 
Ja, det är motgångar precis hela tiden. Även om vissa är små så är det alltid problem. 
Det kan vara att återförsäljare inte betalar, fabrik gör misstag och  bristande kvalitet 
och så vidare men det är sådana problem som jag tror att alla har. Det största som har 
hänt är väl att vi för några år sedan började jobba med en distributionsfirma i England 
som tog in ganska höga ordrar från massa butiker och lär vi levererar ut i butikerna så 
tog det kanske en månad efter det så gick dem i konkurs så vi fick inga betalningar in 
för den leveransen och förlorade en halv miljon i detta som vi hade budgeterat med. 
Då fick vi stoppa in lite pengar själv för att kunna fortsätta driva företaget vidare. 
 

12. Hur kommuniceras Army of Me med era kunder? 
 

Nästan bara sociala medier med kunder. Vi hade en del events ibland och ett event i 
Stockholm för kollektions-release där vi bjudit in lite folk och så där och bjöd på öl. I 
sommar kommer vi åka runt till ett par tre butiker i Sverige och gör event för att 
promota kläderna. Så det är lite smågrejer men det är mest för butikerna och inte så 
mycket för oss egentligen.  
 

13. Vad är visionen för Army of Me? 
 
Har egentligen inte någon specifik vision. Är väl att fortsätta att växa såklart som är 
det viktigaste. Typ lyckas placera märket hos viktiga återförsäljare i Europa som bra 
skyltfönster gentemot många fler återförsäljare. Då åker vi till mässor och så där i 
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Paris i slutet av juni och då får man stå där och via upp kollektionerna och hoppas på 
att bra butiker nappar. Bli mer recognized på marknaden. 

 
14. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder använder 

ni?  
 
Nej, det är väl i så fall marknadsföring gentemot affärerna och återförsäljarna som är 
det viktigaste för oss sen sköter butikerna sin egen marknadsföring gentemot sina 
kunder själva. Då är det ju visningar och mässor också och det är ju inte gratis. Men 
kanske gå på 100 000 kr per säsong. Inga jättesummor men har inte extremt hög 
budget för PR heller.  
 

15. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköter ni det själva 
internt? 
 
Då vi haft events har vi anlitat PR-byrå men ej kontinuerligt. Nu behövs det inte lika 
mycket, är dyrt och sociala medier finns. Vi hoppas ju att varumärket ska vara så pass 
starkt så att det inte ska behövas. Det är ju ytterligare fasta kostnader som är tunga. 
 

16. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni någon skillnad på 
försäljningssiffror? 
 
Vi har varit med i andras pop up- stores men har inte riktigt gett de resultat vi hoppats 
på så har inte gjort det på ganska lång tid nu. Inte jättestor skillnad. Ligger i planerna 
att öppna upp någon form av koncept-butik förr eller senare, så till hösten kanske. 
Kapital och möjlighet att investera i det som bestämmer hur det blir. 
 

17. Ser du något samband mellan marknadsföring och branding? Hur? 
Tror ni att marknadsföring kan hjälpa ett företags utveckling? 

            Absolut.. 
 

18. Har ni någon förebild, något företag med goda strategier eller god 
varumärkeskommunikation? 

 
Nej, ingen specifik men finns vissa varumärken som vi respekterar mer än andra och 
målet är väl att hamna där själv. Vårt mål har alltid varit från början att bli förknippade 
med varumärken som ligger högt i prisklass medan vi ligger på en prisklass som är 
väldigt human som de flesta kan ha råd med. Vi vill bli förknippade med high-fashion 
men ändå inte vara så dyrt.  
 

19. Tror du på transparens inom modemarknadsföring?  
Främjar det en god relation mellan konsument och företag? 

 
Ja det är viktigt, framförallt att vara öppen gentemot kunderna. Genom Instagram visar 
vi kunderna bilder bakom kulisserna, på fabrikerna och hur saker och ting byggs upp. 
Men även att ha en dialog med folk som tycker om vårt varumärke som vi är väldigt 
öppna med. En del folk har ju varit och hälsat på på vårt lager och tittat lite på 
kollektioner som ligger kvar och får handla direkt från oss. Men sen kanske vi är lite 
försiktiga med att visa vilka producenter vi använder oss av.  
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20. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring? 
(Något som utmärker sig..) 
 
Nja, kommer tillbaka hela tiden till word-of-mouth som går hand i hand med sociala 
medier via delningar och likes och så vidare. Men annars har vi väl inte gjort så 
jättemycket. Goodiebags har vi väl delat ut i samband med events men ingenting rent 
spontant.  
 
 

21. Vad är viktigast för er när det gäller marknadsföring- Kapital eller kreativitet? 
 

Kreativitet är det viktigaste och är också det mest intressanta. När vi postar något på 
Instagram så slänger vi inte bara upp något strunt utan det är viktigt att bilden fyller ett 
syfte och skapar ett intresse hos kunderna. Sen är det verkligen inget som är gratis så 
om vi hade pengar att lägga 10-20 000 kr i månaden på en PR-byrå som hade hjälpt 
oss med annonser så hade vi säkert gjort det. Men vet inte riktigt hur mycket det 
egentligen hade gynnat oss nu.   
Sverige är ju ett ganska litet land nu också så att det inte känns riktigt som det behövs 
här. Vi satsar väl med internationellt och tycker det är viktigt. Så i Sverige känns det 
som att det räcker med sociala medier för tillfället i alla fall.   
Och att skapa en egen konceptbutik blir ju egentligen som egen PR genom att bara ha 
en egen butik och ha produkter tillgängligt och displaya produkter så som man själv 
vill, är ju egentligen lika mycket PR-syfte som att starta en egen butik också. Framstår 
också som mer seriöst och så vidare och hur varumärkes upplevs så tycker att det går 
under samma kategori som PR faktiskt.   

 
 

8.6	  Telefonintervju	  med	  L’Homme	  Rouge	  
 
Telefonintervju med John-Ruben Holtback på L’Homme Rouge 
 

1. Vad är L’HR? 
 
Ett klädmärke för herr, som startade 2010 av bröderna John-Ruben och Carl-Johan. 
L’homme Rouge står för den den röde mannen, den passionerade mannen. Mannen 
med stort hjärta. För oss handlar det om att vi har passion för design och vår produkt 
och speglar i princip allt vi gör. Sedan har vi hjärta för våra medmänniskor och med 
det vi gör vill vi gärna se till att hjälpa andra. Passion and Compassion, vill inte bara 
tjäna pengar utan även arbeta med passion och compassion för våra medmänniskor. 
 
 

2. Hur uppkom idén med företaget? 
 
Det var en idé som uppkom när jag fortfarande pluggade på universitetet. Jag var 
sugen på att göra något eget när det kom till att söka sommarjobb. Behövde till en 
början inte ha med kläder att göra, men det blev en mössa tillslut som vi sålde för en 
hundralapp. Det var en produkt som vi inte riktigt såg fanns. Klassisk enkel och sedan 
till ett bra pris. Det var en idé som spred sig snabbt och som via kompisar ledde till att 
vi såg en framtid inom det här. 
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Hade ganska bra flyt första tiden med mössan, då det var en ovanligt kall höst då de 
flesta ville bära mössa. 
 Efter den första idén och första produkten, när de insåg att det fanns något att bygga 
vidare på så tog de hjälp av utomstående för att bolla sina idéer och prata mer om 
varumärkesbyggandet. 

 
3. Vad är din position i företaget? 

 
JR är grundare av företaget, och även han som kom med första idén. Sköter det mesta 
idag, är med på mässor, besöker kunder etc. 
 

4. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  
 
Brodern Carl-Johan kom in nästan direkt i bilden efter första idén och är nu med och 
leder företaget. Vännen Axel kom in senare i bilden och visade stort intresse för vad 
killarna höll på med och blev efter en tid en självklar kollega till CJ & JR. Jonathan – 
designer som de fick kontakt med efter ett tag joinade företaget efter designstudier i 
Stockholm och Köpenhamn. 
 

5. Vilka distributionskanaler har ni idag? 
Webbshop, återförsäljare där vi satsar mest. Många independent stores runt om i 
Europa och bra återförsäljare som NK och Aplace i Stockholm. 
 

6. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 
 
Nej inte alls. Vi är båda ekonomer i botten och har aldrig drivit eget innan L’HR. 
 

7. När startades företaget? 
 

Vintern 2010. 
 

8. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 
 
Det började som ett sidoprojekt som vi tänkte att vi kunde hålla på med ett tag. Men i 
januari 2014 började vi satsa mer rejält på företaget och att kunna ta ut löner och 
liknande. vintern. Det var ganska förutsättningslöst i början, och kändes mest roligt att 
arbeta med varumärket. Allt från att sätta namn på det till att göra resten. Vi bollade 
mycket idéer med folk runt omkring. Identiteten för L’HR har varit under utveckling 
ända sedan uppstarten. I början ville vi använda hållbarhet som kärnvärde, men insåg 
att det blir för svårt att uppnå just hållbarhet gentemot alla andra varumärken som 
också arbetar med hållbarhet. Vi vill mer fokusera på att hjälpa våra medmänniskor 
och att må bra när man går och lägger sig på kvällen och inte bara tänka pengastyrt 
hela tiden. Sedan en tid tillbaka har vi även haft kontakt med Modeinkubatorn i Borås, 
där vi fått tillgång till rådgivning när det gäller alla olika bitar av branschen och även 
branding.  

 
9. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av sociala medier? 

- 
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10. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 
 
Just i början var det ju ett sidoprojekt och här krävdes inte så mycket. Vi tog ju inte ut 
några löner eller så, så då körde vi på eget kapital. Vi köpte in en produkt billigt och 
sålde och tjänade inte jättemycket, men nu när vi börjar satsa stort på företaget så 
kostar det mer att utveckla nya kollektioner. Här har vi fått hjälp av min och CJs 
föräldrar som har stöttat. Men de sitter på ett investmentbolag och får ändå göra 
ordentliga redovisningar om vart pengarna går och hur det ser ut kapitalmässigt i 
företaget. Vi jobbar mycket med detta och vill om ett halvår kunna gå till banken och 
låna allting därifrån istället. 
 

11. Har ni fått genomgå stora motgångar? Hur/Vad? 
 

Absolut, det har vi. Det kommer nya hela tiden men det känns som att man får räkna 
med det. Även stora företag genomgår sådant, men har kanske ett bättre skyddsnät och 
en större budget att röra sig mer. Vi hade mycket motgångar i början då våran 
kunskapsnivå för just klädbranschen var väldigt låg och vi inte hade någon erfarenhet. 
Sedan har vi haft tur vissa gånger också när vi fått hem leveranser som vi inte varit 
nöjda med, så har vi kunnat förhandla med producenten och inte behövt betala för det. 
Man behöver båda sidor av kunskap och kreativitet när man driver sitt företag. 
 

12. Hur kommuniceras L’HR med era kunder? 
Mycket sociala medier, funkar väldigt bra med Facebook, Instagram och twitter. Även 
mailutskick till kunder samt pop-up butiker.  
Vi jobbar mycket mot återförsäljaren, att få dem att promota varumärket i butiken. Vi 
tror att en god kommunikation handlar om var man syns och tillsammans med vilka 
andra varumärken, och att man kan bygga associationer därifrån. Sedan vill vi även 
leda mer uppmärksamhet till vår hemsida, eftersom webbshop är en så pass bra kanal.  
 

13. Vad är visionen för L’HR? 
- 

 
14. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder använder 

ni?  
 
I nuläget lägger vi inte ner alls mycket pengar på marknadsföring, då vi främst 
använder oss av sociala medier vilket är gratis. Sedan är det klart att det kostar lite då 
vi väljer att ha en pop-up butik, men annars inte så mycket. I dagsläget ingen fast 
kostnad.  
 

15. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköter ni det själva 
internt? 
 
Vi diskuterar nu om att anlita PR-byrå i framtiden, men det kostar mycket pengar så 
det är det enda problemet. Om man vill arbeta med de bästa så kostar det tyvärr väldigt 
mycket. JR tror på att nya aktiviteter föder nya aktiviteter, som tillexempel att de efter 
en jämn tillväxt föder nya aktiviteter så som ex PR. 
 

16. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni någon skillnad på 
försäljningssiffror? 
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Svårt för oss eftersom vi är så pass små fortfarande, men vi tror att folk köper mer på 
varumärket. Positiv känsla kopplas till varumärket, och folk köper gärna från samma 
varumärke, så det är svårt att se någon ökning.  

 
17. Ser du något samband mellan marknadsföring och branding? Hur? 

Tror ni att marknadsföring kan hjälpa ett företags utveckling? 
 
Jag tror absolut det eftersom det viktigaste är att synas. Sedan är det viktigt att ladda 
ditt varumärke med vissa värden som du vill förmedla, och allt detta blir lättare att 
förmedla känslan via marknadsföringen. Inbound och outbound marketing.  
 

18. Har ni någon förebild, något företag med goda strategier eller god 
varumärkeskommunikation? 
- 
 

19. Tror du på transparens inom modemarknadsföring?  
Främjar det en god relation mellan konsument och företag? 
 
Jag tror generellt att varumärke kanske inte har samma trovärdighet som en bloggare, 
eller någon annan som skriver med personligt.  
Vi har valt att via instagram vara med personliga och visa lite mer hur de arbetar 
bakom kulisserna.. Facebook försöker vi hålla mer till en företagssida och inte så 
privat. 
 

20. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring?  
 
Bloggar, bra exponering och en billig produkt så som en mössa. Får många 
förfrågningar så man blir tvungen att solla bland dem. Man vill ju helst att bloggaren i 
fråga har rätt L’HR-anda.  
Annars har vi bjudit in våra vänner till After-work där vi visar upp våra plagg och 
visar vad vi håller på med. Vi lägger mycket energi på våra lookbooks som vi erbjuder 
återförsäljare. Sedan vid vissa tillfällen så lånar vi ut plagg till användning i 
musikvideor och liknande, vilket också kan ses som en okonventionell kanal att visa 
sig i. 
 

21. Vad är viktigast för er när det gäller marknadsföring- Kapital eller kreativitet? 
 
Jag tror väldigt mycket på det där med sociala medier, då det är gratis och 
lättillgängligt för alla konsumenter. Det finns många saker man kan göra med inte allt 
för stor budget. Vi har inte heller lagt jättemycket pengar på marknadsföring. Men jag 
tror att så länge det är lättillgängligt på nätet så är det bäst för företaget och kunna 
skapa sig en egen uppfattning från kundens perspektiv. Svårt att säga vad som är 
viktigast för oss då vi inte testat båda delarna.   
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8.7	  Telefonintervju	  med	  Leopold	  &	  Livia	  
 

1. Vad är Leopold & Livia? 
 
Ett svenskt klädmärke för barn 2-12 år, baserat i Göteborg. Vi gör tidlösa plagg i 
väldigt bra kvalitet, för flickor. Chic, elegans och stark känsla av femininitet är 
kärnvärden hos Leopold & Livia.  
 

2. Hur uppkom idén med företaget? 
  
Efter att jag fått barn så blev jag väldigt intresserad av just barnkläder. Och eftersom 
båda barnen var flickor blev det just flickkläder. Jag tyckte inte det fanns så mycket 
fina kläder med en sådan god kvalitet som vi efterfrågar. Diskuterade mycket med min 
man och kom fram till att vi skulle starta bolag. 
En månad innan jag födde min andra dotter registrerade jag och min man bolaget.  
 
Vi såg från början en brist på denna typ av kläder. Mer exklusiv känsla, bättre kvalitet. 
Vi tänker mkt på hur kläderna ser ut inuti, med sömmar och allting. 
Vi såg en brist, men trodde nog inte att behovet var så stort. 

 
3. Vad är din position i företaget? 

  
Grundare. Jag gör allt i företaget från mönster, graderingar, design till allt annat som 
har med kläderna att göra. 

 
4. Vilka fler nyckelpersoner finns i nuläget i företaget?  

 
Min man är med och hjälper till med det administrativa. Sedan har vi en PR-tjej i 
Stockholm som vi har kontakt med och som hjälper oss.  
 

5. Vilka distributionskanaler har ni idag? 
 
Webbshop samt återförsäljare. Sedan har vi agenter i vissa länder som arbetar med att 
sälja våra kollektioner vidare till butiker. 
 

6. Har du tidigare erfarenhet av liknande projekt/verksamheter? 
 
Jag har studerat design i London och sedan jobbat mycket inom branschen. 
 

7. När startades företaget? 
 
Vi startade 2012 

 
8. Hur såg uppstarten och varumärkesuppbyggandet ut för er? 

 
Eftersom vi eftersträvar ett lite mer exklusivt klädmärke med bra sömmar och god 
kvalitet så försökte vi hitta den rätta känslan. Vi koncentrerade oss mest på utlandet 
eftersom vi trodde att det var det rätta forumet och där denna typen av kläder 
efterfrågades mest. Vi gick på mässor och visade upp oss, och insåg då att ett ökat 
intresse för denna typ av kläder fanns även i Norden. Norge visade stort intresse. 
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När vi startade så hittade vi snabbt en bra återförsäljare i Stockholm, som 
kommunicerar väldigt mycket med sina kunder och med kändisar. Hon skrev väldigt 
mycket om oss och detta ledde till att vi blev kontaktade av både bloggare och andra 
intressenter. Annars gjorde vi inte så mycket i början. Sedan hoppades vi på word-of-
mouth metoden då folk som handlat av oss och som är nöjda, pratar vidare till sina 
umgängen.  
 
När det gäller bloggar så är vi måna om att veta att det kommer leda till någonting om 
vi skulle dela ut plagg till en bloggare, annars är det främst bloggare som handlat 
själva eller som bara skriver om produkten som gör att folk uppmärksammar oss mer. 
Första kollektionen var endast upp till 8 år, men var så stort tryck att vi ökade till 12 
år. 
Nyligen skaffade en PR-tjej i Sthlm.  

 
9. Ser du någon ökad försäljning via exempelvis användning av sociala medier (fb, 

instagram, twitter?) 
 
Det vi märker är att vi får fler följare och fler likes, vilket leder till mer 
uppmärksamhet och som förhoppningsvis kommer leda till högre försäljning i 
framtiden. Vi lägger inte upp så mycket, kanske en bild varje eller varannan dag. 

 
10. Hur överlevde ni den första tiden som nytt företag? Investerare? Banklån? 

 
Vi hade sparade investeringar själva och sedan tog vi lite banklån. 
Många banker är inte så pigga på att investera i en sådan här business, då denna 
branschen är så pass osäker. Inte så lätt att få investerare i denna bransch.  
Tar flera säsonger innan du kan leva på ett sådant här företag och ta ut en rimlig lön. 
Så det var tur att min man har ett annat företag, och att vi alltså inte bara arbetar med 
L&L.  
 

11. Har ni fått genomgå några större motgångar? Hur/Vad? Leverantörer etc? 
 
Leverantörer. Vissa länder är svårare att arbeta med. 
Ja det har vi.. Det har varit svårt att hitta bra leverantörer. Och att kunna hitta 
producenter som når upp till den kvaliteten vi vill ha. Ibland uppstår även svårigheter 
när det gäller kommunikation mellan företag och producent. I vissa stunder tappar 
man sin kreativitet när det bara går emot en hela tiden. En gång fick vi byta leverantör 
mitt i en kollektion.. Tuff period. Sedan är ju vissa länder svårare att arbeta med. 
Idag producerar vi i Kina och i Portugal. Tidigare även Indien, fick avsluta då deras 
kvalitet inte nådde upp till våra kriterier. Problem med Kina, är att de helst vill tjäna 
mycket pengar och jobba med stora volymer. När man som litet företag vill ha en bra 
fabrik där så blir man sist prioriterad. Vi vill inte växa för fort heller eller stöta på fler 
motgångar, så därför säljer vi idag bara till butiker som vi vet är bra och känner oss 
säkra med. 
 

12. Hur kommuniceras L&L med era kunder? 
 
Instagram, facebook, bloggare. Lite av varje. Fotograferingar: Vi vill förmedla 
nostalgi, exklusivare känsla. Drömma sig bort. Hennes bilder talar mycket. Det vill vi 



	   83	  

få fram. Carolina Henke. Gillar att arbeta med mindre företag, och hon tycker det är 
kul och känner att hon kan utvecklas genom detta. 
 
 

13. Vad är visionen för L&L? 
 
Att kunna erbjuda tidlösa plagg. I framtiden, om några säsonger, även till baby och 
pojke. Att växa i jämn takt.  

 
14. Lägger ni ner stora summor pengar på att marknadsföra er? Vilka metoder använder 

ni?  
 
Det är inte så himla mycket idag för vår del. Betalar PR-tjejen och sedan gör vi kanske 
något inlägg på Facebook. Instagram använder vi mer och känner att det är enklare 
och mer effektivt. Sedan ställer vi ut på mässor då, eller så arbetar våra agenter i 
utlandet med marknadsföring. I början arbetade vi mer med marknadsföring och lade 
ner mer energi och pengar på det. Vi valde fina montrar på mässorna där vi syntes, 
istället för att som många andra små företag ta en liten monter i hörnet. Detta gav 
mycket uppmärksamhet, och främst utomlands. Idag föredrar vi att ta det lite lugnt, då 
vi inte vill växa för fort. 

  
 

15. Använder ni er av PR-byrå för att sköta marknadsföring eller sköter ni det själva 
internt? 
 
Vi har precis skaffat en PR-tjej i Stockholm som arbetar med vårat showroom, där hon 
visar upp våra kläder för press, bloggare, stylister, tidningar. Detta är relativt nytt, men 
kommer fortsätta kontinuerligt. Än så länge har vi inte märkt av någon ökad 
försäljning, men mer folk som skriver om en. Instagram är väldigt stort.  
 

16. Har ni någon gång haft pop-up butik? Märkte ni isf någon skillnad på 
försäljningssiffror? 
 
Nej inte haft någon ännu, men vi planerar att öppna en i Göteborg snart. Genom detta 
vill vi sälja ut gamla provkollektioner, och genom detta både tjäna pengar och få 
uppmärksamhet.  
 

17. Ser du något samband mellan marknadsföring och branding? Hur? 
Tror ni att marknadsföring kan hjälpa ett företags utveckling? 
 
Ja det tror jag absolut. Marknadsföring är det viktigaste! Syns du inte så finns du inte.. 
Och sen tycker jag att all marknadsföring är bra marknadsföring då det ger 
uppmärksamhet.  

 
18. Tror du på transparens inom modemarknadsföring? (Att man är öppen som företag 

och visar konsumenterna bakom kulisserna..) 
 
Främjar det en god relation mellan konsument och företag? 
 
Personligen gillar jag inte att synas så mycket.. Men vi har gjort filmer för företaget 
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och även visat upp bakom kulisserna både från filmen och från fotograferingar. Sedan 
har vi gjort en intervju med en modell som vi lagt ut för våra kunder att ta del av.  
 

19. Har ni någon gång använt er av någon form av okonventionell marknadsföring? 
(Gerillamarknadsföring/Något som utmärker sig..) 
 
Nej det har vi inte, förutom sociala medier. Men vi planerar in en pop-up butik. Sedan 
ska vi snart medverka i modepodden, då de kontaktade oss. Så vi hoppas att detta ska 
ge oss mer uppmärksamhet. 

 
 

20. Vad är viktigast för er när det gäller marknadsföring- Kapital eller kreativitet?	  
 
De båda går väl hand i hand. Men kapital är nog ändå det viktigaste när du vill 
marknadsföra dig. Det är oftast plaggen som talar för sig själva, men vägen dit är 
svår.. Men lite av både och tror jag, om du vill synas och köpa. 
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