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Abstract 
Consumers are daily, unknowingly, exposed to advertising from brands through multiple 
channels and today brands require something extra to make an impact. That is where the 
story, a narrative or so-called storytelling, enters as a powerful tool within brand 
communication. A consumer identifies oneself more easily in a story, it is therefore necessary 
for companies to work on how they portray themselves and build their message. 
 
To succeed within storytelling it is crucial that you tell the right story. The content needs to be 
interesting, relevant and engaging. Human beings have always been captivated by news 
therefore contemporary events within stories affect and engage consumers. If the 
contemporaneity within storytelling is promoted, the involvement by the customer will 
increase and the hope is a value generating customer. We have highlighted criteria for 
communication channels and developed conclusions on how fashion companies can 
incorporate contemporaneity within storytelling to engage consumers.  
 
The purpose of our study was to investigate how storytelling is used and if contemporaneity 
has any influence on storytelling’s potential to create consumer engagement within the 
fashion industry.  
 
Our study is based on a qualitative method with a multiple-case design. The data collection 
was conducted through semi-structured interviews with selected fashion companies and PR 
agencies with analysis based on our theoretical framework in a thematic order. We have 
chosen these two types of company types to get different perspectives incorporated in our 
business perspective. Our study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Konsumenter utsätts dagligen omedvetet av reklam från varumärken via flera kanaler och 
idag krävs det något extra för att varumärket ska ge genomslag. Där kommer berättelsen, ett 
narrativ eller så kallad storytelling, in som ett mäktigt verktyg inom 
varumärkeskommunikation. En konsument identifierar sig lättare i en berättelse, det är 
därmed viktigt hur företaget porträtterar sig och bygger sitt budskap. 
 
För att lyckas med storytelling krävs det att man berättar rätt historia. Innehållet ska vara 
intressant, relevant och engagerande. Aktuella händelser i berättelser berör och engagerar då 
människan alltid fängslats av nyheter. Främjas aktualiteten i storytelling finns möjlighet till 
ökat engagemang från kunden. Vi har lyft fram kriterier för kommunikationskanaler och 
dragit slutsatser för hur modeföretag kan använda aktualitet inom storytelling för att främja 
konsumentengagemang.  
 
Studiens syfte var att undersöka hur storytelling används och om aktualiteten influerar 
storytellingens potential att skapa engagemang hos konsumenter i modebranschen.  
 
Vår studie grundas i en kvalitativ metod med en flerfallsdesign. Datainsamlingen har 
genomförts via semi-strukturerade intervjuer hos utvalda modeföretag och PR-byråer. Vi har 
valt dessa två företagstyper för att få fler vinklar i vårt företagsperspektiv. Analysen har gjorts 
utifrån vår teoretiska referensram i en tematisk indelning.  
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1 Introduktion 
Modebranschen är ständigt i förändring, Van de Peer (2014) uttrycker det som att kläder kan 
’uppstå och dö’ i samma ögonblick för att de så snabbt blir omoderna. Holt (2004) menar att 
konsumenten uppskattar produkten lika mycket för vad den gör som vad den står för. I den 
konkurrensutsatta modebranschen skapas ett problem att differentiera sig och vara attraktiv 
för konsumenten och ha ett kraftfullt varumärke. Relationsmarknadsföringsteorin betonar 
betydelsen av en långsiktig relation mellan köpare och säljare (Heide 1994) vilket är 
annorlunda från transaktionsmarknadsföringsteorin där transaktionen är oberoende av ett 
socialt sammanhang (Webster 1992). Hängivenhet och engagemang spelar därför en större 
roll inom marknadsföring för att företag ska få lojala kunder som ökar det långsiktiga 
ekonomiska resultatet (Eriksson & Sharma 2007).  

Storytelling är ett begrepp inom marknadskommunikation som betyder att företag 
kommunicerar sitt varumärke via en berättelse vilket gör att konsumenten speglar sig i 
värderingar associerade till varumärket (Dennisdotter 2008; Dennisdotter & Axelbrandt 2008; 
Denning 2006). Googlar man orden “storytelling” och “brand” får man närmare 23 miljoner 
träffar vilket visar att det finns mycket information kring begreppet. Företag kan med hjälp av 
storytelling skapa mening och ett mervärde kring produkten, eftersom att en berättelse 
presenterar mer än bara en fysisk produkt. Kring produkten skapas en miljö, persona eller 
livsstil där produkten utgör en funktion som konsumenten lättare anammar och välkomnar.  

Forskning av Rees-Roberts (2015) tar upp ett exempel på hur varumärken inom mode tar in 
samtida faktorer som influenser i sin storytelling för att väcka reaktioner hos publiken. 
Designern Raf Simons hämtar influenser från samtiden i sin design och kommunikation. 
Uttrycket i Simons varumärke har ofta tolkats som en reflektion på det som händer i samtiden, 
där både antiterrorism och social osäkerhet har funnits som teman. Hans höst/vinter kollektion 
år 2001 hette “Riot Riot Riot” och i samband med vår/sommar kollektionen 2002 gjordes en 
video; “Safe”, som innehöll politiska slogans som symboliserade en social ångest som Simons 
tyckte speglade det han såg i samhället. Detta exempel beskriver hur han lyckas skildra det 
aktuella i samhället och bevara det inom ramarna för varumärkets värderingar som handlar 
om rebellisk ungdomskultur (Raf Simons u.å.). 

Ämnen som blir omtalade är ofta de som är aktuella och har nyhetsvärde då det är sådant som 
berör människor emotionellt, såsom i Raf Simons fall. Nyheter och aktuella händelser är 
något som alltid har fascinerat samt engagerat människan (Larsson 2016). Detta är något som 
stöds av den lista som Facebook har tagit fram över de mest omdiskuterade ämnena under 
2015 utifrån hur ofta ett ämne nämndes i användarnas Facebook-inlägg. De ämnen som 
toppade listan var orättvisor och jämställdhet i äktenskapet, som blivit omdiskuterade på 
grund av händelser som hänt under året (Year in review Facebook 2016). Listan indikerar hur 
kommunikation naturligt kretsar kring aktuella händelser och engagerar människor.  

I vår studie har vi valt att använda begreppet aktualitet för att beskriva hur modeföretag kan 
använda sig av aktuella faktorer i sin varumärkeskommunikation, som i vårt fall är med hjälp 
av storytelling. Vi har utgått från relationsmarknadsföringsteorin för att undersöka om 
storytelling och aktualitet har inverkan på konsumentens engagemang. 
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1.1 Forskningsöversikt 
 
I nedan stycken kommer vi att presentera varumärkeskommunikationens förutsättningar i 
modebranschen, storytelling som begrepp, dess relation till varumärke, modebranschen och 
kommunikation samt risker med verktyget.  
 

1.1.1 Varumärkeskommunikation i modebranschen 
 
I vardagliga situationer bedöms mode utifrån tid och aktuell relevans, en produkt kan vara 
modern eller omodern. Van de Peer (2014) menar på att vi fördömer det fashionabla genom 
att använda ord om det förflutna, och bekräftar och hyllar det genom att frammana 
föreställningar om det nuvarande och aktuella. Mode är enligt (Van de Peer 2014) ett 
maktfullt kulturellt fenomen för att det har inflytande att bestämma om produkter, dess bärare 
samt producenter är moderna eller omoderna. Mode som begrepp betyder enligt 
Nationalencyklopedin “uttryck för tidsandan och dess ideal, och förändras ständigt i större 
eller mindre omfattning allt efter samhällets förändrade värderingar och villkor, exempelvis 
dess politik, estetik och etik.” (Nationalencyklopedin u.å. b). Att modeföretag arbetar i 
symbios med sin samtid är därför något väsentligt med tanke på att branschen är så pass 
föränderlig.  
 
Modebranschen har blivit en alltmer konkurrensutsatt marknad. På grund av att många företag 
erbjuder likvärdiga produkter krävs det mer än ett lågt pris och design som konkurrensmedel, 
därmed blir varumärket en viktig förutsättning för differentiering. Konkurrensen har lett till 
att det har skett en förändring inom vad som är kärnaktiviteten hos många företag (Salzer-
Mörling & Stannegård 2004). Från att ha varit produktionen av fysiska produkter till 
produktion av narrativ och visuella medel. Idag kan man inte längre säga att en bra produkt 
talar för sig själv (Salzer-Mörling & Stannegård 2004). Holt (2004) skriver att konsumenter 
värderar produkter lika mycket för vad de gör som vad de står för och håller därför med 
Salzer-Mörlings och Stannegårds (2004) argument om varumärkets betydelse.  
 
Varumärket kommuniceras via kommunikationskanaler. Idag finns fler och nya 
kommunikationskanaler att använda för att kommunicera sin berättelse (Scolari 2009). Hinder 
i egenskap av ökad mängd reklam och cynism hotar de traditionella metoderna för 
varumärkeskommunikation inom modebranschen (Carrol 2009). Idag kretsar stor mängd 
annonser som innehåller uttryck av varumärkeskommunikation runt konsumenten, vilket har 
lett till viss cynism och en tendens att konsumenten sållar bort reklam. Konsumenten har idag 
erfarenhet av reklamexponering och det har lett till kunskap i hur reklam ska tolkas och leder 
till att konsumenten distanserar sig från reklamen och influeras därmed inte. Därmed har det 
blivit svårt för varumärken att vara säkra på att deras innehåll överförs framgångsrikt via 
reklam.  
 
Både Gromark och Melin (2011) och Lounsbury och Glynn (2001) drar slutsatser om ett 
positivt ekonomiskt samband med att jobba varumärkesbyggande inom företaget. Faktorer 
som företag jobbar mer eller mindre med sitt varumärke är implementering, mål och 
uppföljning, relationer, registrering och skydd av varumärke, ledningens inställning och 
ansvar och roller. Enligt Gromark och Melin (2011) har de företag som arbetar mycket med 
att interagera varumärkesbyggande i företaget dubbelt så hög finansiellt resultat än de som 
jobbar lite med det. Detta påvisar ekonomiska vinster hos de företag som jobbar hårt med 
varumärkeskommunikation.  
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1.1.2 Storytelling som begrepp 
 
Storytelling kallas också berättande narrativ paradigm teori och är enligt Barker och Gower 
(2010) ett verktyg för utbyte av information som är värdeladdad på ett sätt som är välbekant 
för mottagaren. Berättelser är minnesvärda, lätta att förstå och skapar trovärdighet. De hjälper 
oss både kognitivt och emotionellt att förstå erfarenheter och världsbilder (Barker & Gower 
2010). Människan har från tidig ålder utvecklats för att reagera på narrativ via religion, 
skvaller, familjehistorier och ritualer (Kent 2015). Mossberg (2015) förklarar hur storytelling 
kommunicerar kunskap, roar, bidrar till uppmärksamhet och skapar en relation mellan företag 
och konsument.  
 

1.1.3 Storytelling inom varumärkeskommunikation  
 
Att skapa, uppmuntra och sprida berättelser på ett produktivt sätt skapar ett budskap vilket 
inom marknadsföringen benämns som verktyget storytelling (Denning 2006; Dennisdotter 
2008; Mossberg 2015). Storytelling kan användas för att marknadsföra samt sälja en produkt, 
att stärka ett varumärke eller skapa förståelse och motivation (Mossberg 2015). Storytelling 
uttrycker ett varumärke med hjälp av karaktärer, teman och estetisk stil i en sann eller fiktiv 
uppsättning. Denna uppsättning av tydliga attribut kan enligt Scolari (2009) översättas till 
olika språk och kanaler.  
 
Verktyget storytelling antar att människor som lyssnare använder rationalitet och logik för att 
tolka berättelser och återskapa en verklighet utifrån vad som presenteras för dem. Detta 
uttrycks som mervärde för konsumenten (Dennisdotter 2008; Dennisdotter & Axelbrandt 
2008). Storytelling kan utöver att förmedla en känsla eller en emotionell upplevelse användas 
för att påskynda och ändra en image. Mening och mervärde innebär att konsumenten ser en 
djupare innebörd i produkten. Företag kan med en produkt eller produktlinje få konsumenten 
att identifiera sig i värderingar inom exempelvis feminism, anti-rasism, miljö, hållbarhet och 
så vidare. 
 
En berättelse måste ha ett tydligt budskap och inte bara skapas för skapandets skull, budskapet 
ska stämma överens med företagets mål och vision (Fog, Budtz & Yakaboylu 2005; Herman 
2009; Denning 2006). Denning (2006) menar även att företags användning av storytelling 
måste leda till aktiv åtgärd från konsumenten. Företagets storytelling ska vara formulerad så 
att den uppmuntrar till handling, enligt Denning (2006) gör strävan efter att uppnå ideal att 
konsumenten vill köpa specifika produkter. 
 
Forskning (Lundqvist, Liljander, Gummerus & Van Riel 2013) har undersökt hur 
varumärkesupplevelse hos två testgrupper kan skilja. En grupp var utsatt för storytelling och 
en utan. Gruppen vars presentation inkluderade narrativ visade en mer positiv inställning till 
varumärket, upplevd kvalitet och dess produkt. Välförmedlade berättelser har potential att 
påverka konsumentens varumärkesupplevelse vilket kan leda till god varumärkesassociation 
(Lundqvist et al. 2013).  
 
 



 

- 4 - 
 

1.1.4 Risker med storytelling inom varumärkeskommunikation 
 
Risker med storytelling handlar till stor del om att modeföretag inte lyckas hantera ett aktuellt 
värde och innehåll i sin berättelse eller att de försöker öka aktualiteten på ett sätt som frångår 
varumärkets ramar. 
 
En berättelse som känns omodern, berättar samma innehåll om och om igen och som saknar 
ett samband med samtida kontext har svårt att mottas positivt på marknaden. Såväl som att 
marknaden utvecklas bör berättelsen göra detsamma. Blir berättelsen förutsägbar tappar 
konsumenten intresset (Holt 2004).  
 
Tvärtemot förnyelse inom storytelling finns riskerna att hoppa på flyktiga trender samt synas 
på fel sätt. Kommunikationskanaler, sponsring och samarbeten kan inte väljas utefter trender 
eller vem som bidrar med flest klickfrekvens så som en stor kommersiell bloggare. Det är 
nödvändigt att kanalen reflekterar företagets värderingar och vision (Denning 2006). Aaker 
(1996) poängterar att ett varumärke inte ska synas generellt, det måste kommuniceras inom 
rätt kretsar. Risken blir att konsumenten inte förstår budskapet i berättelsen och att 
varumärkets storytelling tappar trovärdighet.  
 

1.2 Problematisering 
 
Modebranschen är föränderlig, den är väldigt influerad och beroende av trender och 
modeföretag behöver kontinuerligt se över hur varumärket kommuniceras för att inte företaget 
ska uppfattas som omodernt och bli bortvalda av kunden (Van de Peer 2014). Van de Peer 
(2014) beskriver att så fort något är skapat är det redan gammalt och därmed uppstår problem 
i att inte vara aktuell. Branschen är också mycket konkurrensutsatt där allt fler företag 
erbjuder likartade produkter, därför är varumärket en viktig del för att differentiera sig. Ur ett 
företagsperspektiv är varumärkeskommunikation inte bara en assisterande funktion, utan är 
numera en väsentlig del av produkten i sig (Salzer-Mörling & Stannegård 2004). 
Konsumenten har en tendens att sålla bort varumärken som uppfattas som omoderna (Van de 
Peer 2014). Hinder såsom cynism och ökad reklam hotar traditionella metoder för 
varumärkeskommunikation (Carrol 2009). 
 
Enligt studier finns risker med att använda storytelling. Dessa är att inte lyckas skapa ett syfte 
med berättelsen så att den inte korrelerar med företagets vision och mål, samt att berättelsen 
blir statisk, oföränderlig och därigenom omodern. Denning (2006) menar även på att 
användandet av storytelling bör grundas i en vilja att skapa aktiv handling hos konsumenten, 
uteblir handling blir storytelling inte relevant.  
 
Företag inom modebranschen har en balansgång mellan att de måste hålla sig uppdaterade 
kring trender och vad som är aktuellt samtidigt som berättelsen måste överensstämma med 
vision och mål. De kanaler som väljs för att kommunicera varumärket måste därför vara 
aktuella samtidigt som de måste vara relevanta för att förmedla företagets vision på ett 
trovärdigt sätt.  
 
Det finns behov av kännedom kring ämnet då marknadsföring finns överallt och då 
varumärkens motiv med kommunikation är att vinna striden om kundlojalitet. Vi ser en 
avsaknad i studier kring hur aktualitet och storytelling relaterar och en avsaknad i studier som 
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påvisar vilka kommunikationskanaler som är lämpade för just storytelling, hur de är lämpade 
och varför.  
 

1.3 Problem & Syfte 
 
Syftet med vår flerfallsstudie är att undersöka hur storytelling fungerar och kan användas 
inom varumärkeskommunikation i modebranschen för att engagera konsumenten och vilken 
roll aktualitet har för verktyget.  
 
Vår forskningsfråga är:  

• Influerar aktualitet storytellingens potential till att skapa konsumentengagemang? 
 

1.4 Begreppsdefinitioner  
 
Storytelling 
Storytelling är ett verktyg inom varumärkeskommunikation som uttrycker ett varumärke med 
hjälp av karaktärer, teman och estetisk stil i en sann eller fiktiv uppsättning (Mossberg 2015).  
 
Aktualitet 
Aktualitet innebär enligt Nationalencyklopedin att vara aktuell (Nationalencyklopedin u.å. a). 
Att vara aktuell innebär att förstå och återspegla sin samtid (Eyre & Littleton 2012).  
 
Engagemang 
Konsumentengagemang definieras enligt Hollebeek (2011) som konsumentens 
varumärkesrelaterade aktiviteter i varumärkesinteraktioner. I vår studie använder vi ordet 
engagemang enligt definitionen av konsumentengagemang.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi avgränsat oss till ett företagsperspektiv och kommer inte att beröra 
konsumentperspektivet på grund av tidsram och metod. Studien berör storytelling inom 
varumärkeskommunikation hos företag inom modebranschen.   
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2 Metod 
 
Här presenteras vår metod i vår kvalitativa studie med flerfallsanalys. I slutet av metodkapitlet 
presenterar vi hur vi har hanterat de kvalitativa begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering samt en presentation av källkritik.  
 

2.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden inom forskning. Vi har en 
flerfallsdesign med semi-strukturerade intervjuer. Detta då studien behandlar multipla 
modeföretags användning av storytelling med varierade budskap och kommunikationskanaler 
med ytterligare perspektiv från PR-byråer. En kvalitativ metod ger oss en djupare insikt i 
företagens motiv då den strategin fokuserar på kvaliteten av dataunderlaget, inte på kvantitet 
och siffror (Bryman & Bell 2015).  
 
Studien har en deduktiv ansats då förvalda teorier styr studien och vi stödjer teorin med 
empiri (Bryman & Bell 2015). De befintliga teorierna inom utvalda områden har stärkts med 
vårt empiriska material där vi intervjuat och studerat hur modeföretag arbetar med 
storytelling.  

2.2 Urval  
 
Vi har avgränsat oss till företag inom modebranschen med kriteriet att de arbetar med 
kommunikationsverktyget storytelling. Urvalet var ändamålsenligt då de utvalda företagen 
matchar syftet med studien samt att företagen behövt uppfylla vissa kriterier för att ingå i vårt 
urval (Bryman & Bell 2015). Denna ändamålsenliga urvalsstrategi är ett icke-
sannolikhetsurval som innebär att vi valde ut urvalet specifikt, därmed är det inte baserat på 
slumpen. Vi valde även att intervjua två PR-byråer utöver att intervjua modeföretag för att 
addera ett ytterligare perspektiv som inte grundar sig i företagens interna miljö och för att 
addera kunskap. Dessa byråer är med i urvalet för att bidra med generella trender och risker 
inom storytelling. De generella aspekterna används inte som expertutlåtanden, men tillför ett 
aktuellt marknadsperspektiv. I presentationen av empirin presenteras information om både 
modeföretagen och PR-byråerna. 
 
Vi valde medvetet modeföretag som skiljer sig åt i produktsegment men samtliga använder 
storytelling i sin varumärkeskommunikation. Skillnaden i produktsegment har gett oss en bred 
studie med flera perspektiv. Vi ser att oavsett produktsegment inom modebranschen så 
används storytelling av företagen av samma anledning. Modeföretagen har kunnat jämföras 
tack vare likvärdigt syfte och värdekedja. Företagen har möjlighet att använda likvärdig 
kommunikation som exempel sociala medier och paketering. Syftet med studien är att se till 
storytelling som verktyg inom kommunikation, inte för en specifik produkt.  
 
Vi har eftersträvat att intervjua informanter som besitter en hög position då vi anser att denna 
informant är representativ genom att vara insatt i större och fler ansvarsfulla delar av 
organisationen samt inneha längre arbetserfarenhet. En stor majoritet av informanterna 
besitter en chefsposition. Informanterna presenteras i tabell 1 nedan.  
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Företagstyp Företag Segment Informantens position 

PR-Byrå  IBEYO Blandat  PR Konsult 

PR-Byrå Pretto PR Blandat  PR Konsult 

Modeföretag Eton Kläder (Herr) Marknadsassistent 

Modeföretag Filippa K Kläder 
(Herr/Dam) 

Kreativ chef 

Modeföretag New Black Kläder 
(Herr/Dam) 

Grundare/Designchef & 
Grundare/Marknadschef 

Modeföretag Sandqvist Väskor Grundare & 
Delägare/Marknadschef 

Modeföretag Axel Arigato Skor Marknadschef 

Modeföretag TRIWA Klockor Delägare/Kreativ chef 

Modeföretag Corniche Klockor Delägare/Marknadschef  

Figur 1: Informanterna 
(Företagen beskrivs mer ingående under empiri.) 
 

2.3 Inför intervjuer och design av intervjuguider 
 
Efter att syfte och frågeställning formulerats och tidigare forskning samt teorier studerats så 
upprättade vi intervjuguider. En intervjuguide för PR-byråerna samt en för modeföretagen, 
detta för att dessa två grupper haft olika perspektiv inom studien. Intervjuguiderna upprättades 
för att ge oss riktlinjer kring vad vi behövde få fram för att besvara forskningsfrågorna och är 
enligt Bryman och Bell (2015) ett hjälpsamt verktyg för att kunna jämföra relevant data från 
olika intervjuer. Intervjuguiderna tog upp ett antal teman. Temaområdena berörde 
företagsinformation, företagets storytelling (modeföretagens intervjuguide) / storytelling (PR-
byråernas intervjuguide), kommunikation och motivation. Dessa teman har vidrörts vid 
samtliga intervjuer. Intervjuguiderna presenteras i bilaga 1 och 2.  
 
Vi har också studerat modeföretagens offentliga information från deras hemsidor samt sociala 
medier. Detta för att skapa oss en uppfattning om företagens nuvarande kommunikation och 
vi har därmed varit pålästa inför intervjuerna vilket har främjat tolkningen och förståelsen av 
data. Intervjuerna har använts för att få djupare vetskap kring meningsskapande och motiv.  
 

2.4 Datainsamling - genomförande av intervjuer 
 
Data har samlats in kontinuerligt under flera tillfällen, ett tillfälle per företag. Samtliga 
informanter togs kontakt med via mail, redan i det initiala mailet förklarade vi studiens 
upplägg, syfte och tidsaspekter. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer med totalt elva 
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informanter. Vardera intervju tog cirka en timma och varje intervju spelades in och väsentliga 
delar för studien har transkriberats efteråt som arbetsmaterial. För att besvara syftet med 
studien ansåg vi att det var väsentligt att utföra personliga intervjuer istället för telefon- eller 
mailintervjuer för att kunna tolka meningen i det som sades samt ställa följfrågor. Intervjuerna 
har genomförts på vederbörande företags kontor då det uttryckts önskemål om detta från 
informanterna. Vi såg detta som en fördel då vederbörande därmed haft tillgång till att 
presentera interna dokument. En potentiell nackdel med att utföra intervjuerna på respektive 
kontor var eventuella störningar från pågående arbetsuppgifter eller kollegor. Vi hade turen att 
inte stöta på liknande som kunnat påverka informanten eller efterkommande transkribering 
negativt. 
 
Vi ansåg att kvaliteten av datainsamlingen och för studien skulle höjas om samtliga intervjuer 
utfördes likadant. Vi båda deltog vid samtliga intervjuer. En av oss fungerade som intervjuare 
och stämde av frågor med intervjuguiderna samt skrev ner anteckningar. Den andra fyllde i 
med följdfrågor där det behövdes. Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av 
studiens syfte och upplägg för att påminna om detta. Informanten informerades om att 
transkribering skedde och att hen är anonym i studien. Intervjuerna var flexibla på så sätt att 
frågorna till viss mån varit av öppen karaktär och ställdes utan vidare ordning vilket även 
framkallade följdfrågor. Den semi-strukturerade formen vid intervjuerna bidrog till att 
empirin såg olika ut företagen emellan, beroende på svar och diskussion kring 
intervjufrågorna presenterades olika aspekter vilket har varit väsentligt i vår flerfallsanalys. 
 
Utöver den empiriska datainsamlingen har vi sökt data från databaserna vid Högskolan i 
Borås hemsida från skolans lokaler. Databaserna vi använt är Summon, Scopus och Business 
Source Premier. Denna datainsamling har hämtat teori samt aktuell forskning. Med hjälp av 
funktioner i databaserna så som referensgranskning har vi kunnat säkerställa att dessa data är 
av akademisk karaktär. 
 

2.5 Dataanalys – analys och bearbetning av intervjuerna 
 
Vi har utfört en flerfallsanalys med narrativ analysmetod av våra empiriska data. Analysen är 
gjord för att ta reda på hur multipla modeföretag arbetar med storytelling. Den narrativa 
metoden har framkallat berättelser genom att intervjuerna strukturerats för att locka fram en 
berättelse och att vi som författare har studerat historier och processer (Bryman & Bell 2015) 
för att senare analysera empirin. Modeföretagens svar och handlingar har setts som delar av 
berättelsen och varumärkets meningsskapande. Det empiriska materialet har främst varit den 
data som vi analyserat då denna källa gett oss rik kvalitativ dataunderlag. Analysen har utförts 
genom att vi jämfört utvalda teman bland modeföretagen.  
 
Dataanalysen i vår kvalitativa studie har inspirerats av ansatsen grundad teori som är ett 
förhållningssätt vid analys av kvalitativ data (Bryman & Bell 2015). Vi har analyserat 
kvalitativ data där vi gick igenom innehållet från intervjuerna för att finna kategorier och 
dimensioner. Analysen har haft en öppen kodning som syftat till att vi kategoriserat 
datamaterialet efter begrepp och kategorier som passar vår studie (Bryman & Bell 2015) 
vilket har varit väsentligt för att skapa mening av en stor mängd data. Vår studie är inte helt i 
linje med ansatsen grundad teori då kategorierna även härleder ur teori och inte enbart empiri. 
Vår teoretiska referensram har hjälpt oss analysera det empiriska materialet.  
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2.6  Metodreflektion  
 
För att lyckas med studien och dess tidsram diskuterade vi fram en övergripande tidsplan över 
de veckor kursen omfattade. Tidsplanen inkluderade steg som var avgörande för studien så 
som intervjubokningar och deadlines. Vardera vecka satte vi upp nya veckovisa mål för att 
hjälpa oss arbeta framåt i en väsentlig takt för att bli klara. Vi valde att sätta upp veckovisa 
mål allt eftersom och inte för samtliga veckor i förhand då vi förstod att vissa moment skulle 
ta längre tid än andra och då vi ville genomföra majoriteten av intervjuerna så tidigt som 
möjligt.  
 
Vi tvekade inte över att uppsatsen krävde en kvalitativ metod då vi initialt förstod att vi 
behövde djup och bred data för att besvara syfte och frågeställning. Eftersom att vi har utfört 
en kvalitativ undersökning har vi valt att avvika ifrån de kriterier och begrepp som signalerar 
trovärdighet, validitet och reliabilitet, för att istället fokusera på dem alternativa kvalitativa 
kriterierna som framförs i Bryman och Bell (2015). Nedan presenteras kriterier för hur vi 
utvärderat kvaliteten i vår kvalitativa studie.  
 

2.6.1 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering  
 
Tillförlitlighet handlar om hur väl studien speglar verkligheten. Vår studie förlitar sig på det 
data vi fått under intervjuerna som utförts i person. En stor majoritet av informanterna på 
modeföretagen valdes då dess position var kreativ- eller marknadschef eller ägare vilket 
innebär att hen har det huvudsakliga ansvaret över hur varumärket ska kommuniceras och 
uppfattas. Utan det empiriska materialet hade arbetet saknat tillförlitlighet på grund av en 
sämre inblick i företagen. Vi har använt triangulering vilket innebär att vi använt flera typer 
av källor så som informanter, offentlig information och befintlig forskning vilket stärkt 
tillförlitligheten i studien. Vi har också tidigt säkerställt att vår studie utförts inom de ramar 
och regler som finns.  
 
Överförbarhet är ett kriterium som beskriver om man kan överföra de resultat vi fått fram till 
andra utanför vald kontext och valt område. Vi har i och med en kvalitativ studie sökt en 
djupare insikt i ämnet och därmed fokuserade vi på ett utvalt antal modeföretag som har 
medverkat för att kunna göra en jämförelse. Studien är inte framtagen för att generalisera då 
den tenderar att ha ett mindre urval med för litet omfång, detta är vanligt för kvalitativa 
studier (Bryman & Bell 2015).    
 
Pålitlighetsgraden i studien försäkras genom att vi tydligt presenterat vad vi undersökt och hur 
processen sett ut. Vi som författare har satt fokus och syfte gemensamt och har kontinuerligt 
diskuterat processer och metod för att uppmuntra vår objektivitet. En granskning av studien 
har skett av handledare. 
 
Kriteriet konfirmering belyser att vi som författarna tar eget ansvar för subjektiviteten 
gällande informanterna och dess företag. Vi har gemensamt diskuterat metod och uppträtt så 
objektivt som möjligt, vi tar dock hänsyn till att vi har en liten mån av subjektivitet i och med 
att vi studerar en utbildning i linje med modebranschen och har personlig erfarenhet inom 
modebranschen. Genom att vi utformade en intervjuguide så har frågorna ställts så att 
informanterna fått förmedla företagets egen version. Detta innebär att vi kunnat undvika vår 
eventuella förutfattade syn vilket eventuellt hade kunnat ske med strukturerade intervjuer där 
mindre utrymme ges till informanterna att prata fritt. 
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2.7 Källkritik 
 
Nackdelen med datainsamlingens kvalitativa strategi har varit att de senare intervjuernas 
informanter tagit upp nya intressanta delar som vi inte diskuterat med tidigare informanter och 
därmed inte fått till nog relevant data för att ta upp detta i studien. Den semi-strukturerade 
formen gör att varje intervju blivit unik, och beroende på informant så har mer eller mindre 
nya intressanta delar uppkommit.  
 
I och med att empirin baseras på data från intervjuer med företagen så ökar studien i 
kredibilitet då data är tagen ur verkliga handlingar istället för sekundära källor.  
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3 Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel beskriver teorier som är väsentliga för vår studie. Vår teoretiska referensram 
har utgått från relationsmarknadsföringsteorin och tar upp storytelling och aktualitet i relation 
till detta samt hur modeföretag kommunicerar innehållet.  
 

3.1 Relationsmarknadsföring 
 

Relationsmarknadsföring är en central forskningsparadigm inom marknadsföringslitteratur 
och innebär en förändring från transaktionsmarknadsföring (Webster 1992; Heide 1994). I 
transaktionsmarknadsföring är utbytet; alltså transaktionen, oberoende av historiska och 
sociala kontext. Enligt transaktionsmarknadsteorin påverkas inte köpet av relationen mellan 
köparen och säljaren, köpet består enbart av utbytet av ägarskap av en produkt eller service.  
 
Relationsmarknadsföringsteorin värderar relationer inom affärsmannaskap och fokuserar på 
att hantera strategiska partnerskap i syfte att erbjuda mer värde till konsumenten i jämförelse 
till konkurrenter (Webster 1992). Relationsmarknadsföringsteorin handlar enligt Bonoma 
(1976) om ett två-sidigt maktsystem, vilket betyder att individuella mål uppnås genom en 
gemensam prestation. Köparen och säljaren bryr sig om och tar hänsyn till den långsiktiga 
nyttan som köpet innebär och det gör att de undviker egoistiska tendenser till att drivas av 
eget vinstintresse (Heide 1994). Målet för att utveckla en relation mellan köpare och säljare 
har definierats som förmågan att attrahera och behålla kunder och främja kundrelationer 
(Berry 2002). Enligt Anderson och Weitz (1992) betyder en relation en serie av transaktioner.  
 
Att utveckla en relation innebär bland annat att engagera sig i kommunikation, samarbete och 
ömsesidigt beroende (Anderson & Narus 1990) där båda parterna är hängivna och lojala till 
viss mån (Anderson & Weitz 1992). För att utveckla relationen anstränger sig säljaren för att 
förstå konsumentens kontext och situationen anpassas efter relationens specifika behov 
(Anderson & Weitz 1992). Målet är att vara överlägsen gentemot konkurrenter och erbjuda 
mer värde till konsumenten, detta åstadkoms genom att utveckla företagets kapacitet att vara 
nyskapande och svara på konsumentens behov (Eriksson & Sharma 2007). Genom att svara 
på konsumentens behov skapas en nöjd kund och marknadsföringslitteratur har erkänt 
förhållandet mellan en nöjd kund och kundlojalitet. Konsumentens lojalitet har visat sig öka 
det långsiktiga ekonomiska resultatet för företaget och förhindra konsumenten från att 
attraheras av konkurrenters erbjudanden (Eriksson & Sharma 2007).  
 

3.2 Engagemang inom varumärkeskommunikation  
 
För att uppnå relationsmarknadsföringens mål ska företag hitta innovativa och nyskapande 
sätt att svara på konsumentens behov (Eriksson & Sharma 2007) genom att engagera sig i 
kommunikation, samarbete och ömsesidigt beroende (Anderson & Narus 1990) där båda 
parter är hängivna (Anderson & Weitz 1992). För att få engagerade och lojala konsumenter är 
det bra att förstå vad som engagerar människan. Socialt engagemang definieras som 
“initiativförmåga, engagemang och respons på sociala stimuli, deltagande i sociala aktiviteter 
och interaktion med andra” (Hollebeek 2011). Inom varumärkeskommunikation, som är en 
del av marknadsföring, definieras konsumentengagemang som “konsumentens 
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varumärkesrelaterande, kontextberoende och motiverande sinnestillstånd, som kännetecknas 
av specifika nivåer av kognitiva, emotionella och beteenderelaterade aktiviteter i 
varumärkesinteraktioner." (Hollebeek 2011). Enligt båda definitionerna tar sig engagemang 
till uttryck i interaktion och aktivitet. Företaget tjänar på att konsumenten blir engagerad i 
varumärket då detta leder till lojala värdegenererande kunder (Hollebeek 2011; Eriksson & 
Sharma 2007). 
 
Med hjälp av en berättelse engageras konsumenten i varumärket på en nivå där konsumenten 
påverkas både emotionellt och kognitivt för att sedan återskapa en verklighet samt identifiera 
sig själv utifrån det presenterade innehållet (Barker & Gower 2010). 
Marknadsföringsverktyget storytelling behandlar hur varumärket kan kommuniceras på ett 
värdeladdat sätt (Barker & Gower 2010). Människan är utvecklad för att reagera på berättelser 
(Kent 2015) och företag kan skapa en relation till konsumenten genom att bli 
uppmärksammade via storytelling (Mossberg 2015).  
 

3.3 Aktualitet bidrar till engagemang 
 
Aktualitet betyder att vara aktuell och förmedla samtida händelser. Nedan kommer vi att 
beskriva hur aktuella händelser är engagerande för människan och vilken inverkan internet 
har på aktualitet. Rubriken avslutas med ett exempel på hur ett modevarumärke kan använda 
sig av aktualitet.  
 
Larsson (2016) beskriver människan som en konsument av nyheter, man har alltid interagerat 
kring aktuella händelser med de medier som varit tillgängliga. Journalistik har varit “den 
dominerande kraften inom vad som enligt allmän erfarenhet och sunt förnuft ses som verkligt 
och viktigt” (Hermida, Fletcher, Korell & Logan 2012). Att dela och diskutera nyheter med 
familjen vid middagsbordet eller med arbetskollegor i uppehållsrummet har varit en 
fundamental del av upprätthållandet av det moderna samhället (Larsson 2016). Såsom 
Hollebeek (2011) beskriver viljan att interagera med andra som engagemang är det tydligt att 
förstå hur aktuella händelser alltid har varit engagerande för människan. I dagens samhälle 
sker mycket av interaktionen på moderna kommunikationskanaler så som sociala medier, 
utöver samtal med familjen vid middagsbordet. En studie har visat att nyhetsartiklar är ett 
vanligt samtalsämne på sociala medier där 55 % av användarna på Twitter delar länkar till 
nyhetsartiklar (Hermida et al. 2012). Eyre och Littleton (2012) beskriver hur företag behöver 
förstå samt engagera sig i lokala konversationer för att återspegla samtiden.  
 
Enligt Dennisdotter (2008) möjliggör internet en konstant uppkoppling för konsumenten. I 
dagens internetera och digitalisering finns tillgång till teknik som gör det möjligt för 
konsumenten att kräva en kontinuerlig uppdatering om aktuella händelser, nyheter, teman och 
trender via notifikationer. Aktualitet har även visat sig vara viktigt inom mode. Van de Peer 
(2014) beskriver hur mode bedöms utifrån en aspekt av tid, det sätts in i ett tidssammanhang 
och värdesätts utifrån modernitet. Tillfälligheter och korta livscyklar är även något som 
karaktäriserar mode. Flera gånger har människor uttryckt sig som att ‘så fort en produkt är 
skapad så är det något ur det förflutna’ (Van de Peer 2014). Att uppnå aktualitet är därför flera 
gånger svårt och krävande.  
 
Rees-Roberts (2015) exempel på hur ett modeföretag kan arbeta med aktualitet och förstå 
samt engagera sig i lokala konversationer är mycket tydligt. Forskningen beskriver hur 
modedesignern Raf Simons hämtar influenser från samtiden i sin design och kommunikation. 



 

- 13 - 
 

Exemplet visar hur ett modeföretag både förstår och engagerar sig i aktuella händelser. Att 
hämta influenser från samtiden på detta vis ökar aktualiteten. 
 

3.4 Beståndsdelar i en berättelse  
 
Inom ramen för storytelling visar studier på olika principer för vad som ingår i en bra 
berättelse. Holt (2004) såväl som Fog, Budtz och Yakaboylu (2005) har vardera tagit fram 
fyra element för vad en bra berättelse behöver innehålla. Vikten av beståndsdelarna stödjer vi 
även med argument från andra forskare för att göra det mer trovärdigt. I vår studie har vi valt 
att fokusera på de beståndsdelar som kan appliceras inom modebranschen och passar 
diskussionen för aktualitet. 
 

3.4.1 Konflikt och samtid 
 
Varumärken ska enligt Holt (2004), Herman (2009) och Fog, Budtz och Yakaboylu (2005) ta 
upp samtida frågor som deras målgrupp upplever och ställs inför. En berättelse ska innehålla 
eller vidröra en konflikt för att spegla obesvarade frågor och problem som finns i 
målgruppens omvärld (Herman 2009). Människor störs av obesvarade frågor med nära och 
kära, kollegor eller en själv och strävar efter att lösa dessa. För att berättelsen ska engagera 
konsument på ett personligt plan är det viktigt att konsumenten känner igen sig i problemet 
för att spegla personlig utveckling. Konflikter skapar en strävan efter att ta aktiv handling 
(Fog, Budtz & Yakaboylu 2005). Detta bidrar till konsumentens köpbeslut, om konsumenten 
känner tillräckligt engagemang för att köpa ett varumärkes produkt framför en annan.  
 
Motivet till att använda verktyget bör vara att förändra konsumentens beteende så att det 
överensstämmer med företagets mål (Denning 2006). Konsumenten ska bli övertygad om att 
företaget är bättre än konkurrenterna och uppmuntra till en åtgärd och därmed köpbeslut. 
Modeföretaget Nike har lyckats väl med sin storytelling för att den överensstämmer med 
företagets mål och värderingar som är “Sprida inspiration och innovation till varje idrottsman 
i världen. Har du en kropp är du en idrottsman” (Nike u.å.). Denning (2006) menar att lyckad 
storytelling är när konsumenten tolkar företagets berättelse i sin egen kontext och formar en 
anledning till att vilja vidta åtgärder; i Nikes fall projicerar Nike att konsumenten är en 
idrottsman. Konsumenten ser tydligt värdefulla ideal genom denna berättelsetyp då 
konsumenten kan spegla sig i scenariot och associera positiva känslor till Nikes varumärke. 
Denning (2006) menar att strävan efter att nå idealen gör att konsumenten vill ha företagets 
produkter.  

3.4.2 Populärkultur och samtid 
 
Populärkultur tar ofta upp samtida frågor som konsumenten upplever i sin vardag. När 
varumärken tar in influenser från populärkultur i sin berättelse återberättas varumärket i 
samma kontext som samtida frågor och varumärket får aktualitet (Holt 2004). Använder sig 
ett företag av exempelvis en artist som förmedlar samtida frågor i sina låttexter associeras 
varumärket med dessa värderingar. Konsumenter som vill identifiera sig med värderingarna 
som förmedlas vill därför köpa varumärkets produkter. Företaget bör vara uppmärksamt på 
populärkultur som passar berättelsen som de vill förmedla, och sätta in det i en miljö som blir 
trovärdigt för det som varumärket vill belysa. Aaker (1996) menar att de starkaste 
varumärkena jobbar med varumärkesmedvetenhet genom att bli igenkända inom rätt kretsar, 
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och inte endast igenkända generellt. För att det ska göras trovärdigt är det även viktigt att 
varumärkets berättelse kan använda populärkulturen i en egen tolkning. Detta kan exempelvis 
innebära relevant sponsring och produktplacering.  
 

3.4.3 Ständig förnyelse 
 
Allt eftersom marknaden utvecklas så kommer företagets berättelse att bli mer och mer 
förutsägbar och mindre engagerande om den inte utmanar dess gränser. Det är viktigt att 
företaget kan ligga ett steg före kunden så att åskådaren inte är beredd på vad som kommer att 
komma, annars kommer berättelsen att förlora trovärdighet (Holt 2004) och konsumenten 
förlora intresset. Det är dock viktigt att det som adderas fortfarande anspelar på den initiala 
grundpelaren i varumärkets berättelse; företagets vision. Det är viktigt att företaget vet varför 
de använder storytelling, berättelsens innebörd blir vag om den inte tydligt speglar företagets 
värderingar (Fog, Budtz & Yakaboylu 2005; Denning 2006; Holt2004).  
 
Inom modebranschen är ständig förnyelse högst relevant enligt hur definitionen på mode 
lyder; i ständig förändring efter samhällets värderingar (Nationalencyklopedin u.å. b). Van de 
Peer (2014) menar att mode inte skulle ha existerat om det inte vore för nedvärderandet av det 
förflutna och upphöjandet av det förändliga och nuvarande. Mode är modernt för att det 
“föreskriver vad som är ‘rätt’ för ‘nu’”, vilket gör att mode förväntas avvika från sin egen 
historia (Van de Peer 2014). Modeföretag behöver alltså alltid förnya sig för att inte bli en del 
av historien.  
 

3.5 Kommunikationskanalers innebörd för 
varumärkeskommunikation och digitaliseringens fördelar 

 
Kommunikationskanaler används för att förmedla ett budskap, bland annat genom att sprida 
en berättelse (Carrol 2009). Enligt Holt (2004) skapas varumärken genom narrativ som 
berättas och återberättas genom företag, kulturindustrin, kritiker, säljare samt konsumenter 
tills de så småningom ses som en väletablerad sanning. Berättelsen stöds därmed av externa 
parter via olika kommunikationskanaler som främjar aktualitet. I uppsatsen kommer vi att ta 
upp vilka kommunikationskanaler och medel som kan användas inom storytelling, dessa 
inkluderar fysiska såväl som digitala.  
 
Idag erbjuds ett brett urval kommunikationskanaler. De traditionella kanalerna inom 
marknadsföring är exempelvis TV-reklam, tidningsannonser, direktreklam och 
marknadsföringsdagar, medan de nya kanalerna är internetforum, webbsidor och sociala 
medier såsom Facebook och Instagram (Dennisdotter 2008; Press & Arnould 2014).  
 
Digitala kommunikationskanaler har en väsentlig fördel för både företagen och konsumenten 
då fenomenet internet har tillfört oerhört mycket för kommunikationen (Barreda, Bilgihan, 
Nusair, & Okumus 2015; Petrov, Zubak & Milojevicet 2015; Dennisdotter 2008). En fördel 
som påverkar båda parterna är att informationssökningsprocessen minskar i både tid och 
kostnad (Dennisdotter 2008). Scolari (2009) ser att den nya generationens konsumenter har 
utvecklat en bred kunskap och vana kring att hantera flödet av information och 
informationssökningsprocessen. Digitaliseringen möjliggör även en större flexibilitet genom 
att berättelser kan uppmärksammas av mottagaren via hemsidor, mobiltelefonen, i hemmet, på 
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mässan eller i mötesrummet (Dennisdotter 2008). En fördel för konsumenten är att hen kan 
förbli uppkopplad, och därigenom vara uppmärksam på aktuella händelser.  
 
Ytterligare fördel är en möjlighet till interaktion mellan båda parterna, och därigenom 
relationsbyggande. Enligt Press och Arnould (2014) är det väsentligt för företag att ha en 
dialog med sin kund då det bidrar till transparens, öppenhet och engagemang. De digitala 
kommunikationskanalerna, så som sociala medier, är ofta i dialogform tack vare uppkoppling 
och respons i realtid. Parterna behöver inte invänta att innehållet ska färdas och mottas, 
innehållet offentliggörs idag med bara ett klick. Sociala medier är lättillgängligt med många 
användare och används för varumärkeskommunikation, de sociala plattformarna är idag en 
absolut nödvändighet och ett extremt viktigt verktyg inom kommunikation (Petrov, Zubak & 
Milojevic 2015; Barreda et al. 2015). Digitaliseringen främjar interaktion mellan företag och 
kund och omdefinierar förväntningarna på traditionell företagskommunikation (Press & 
Arnould 2014). Med dagens utbud av digitala kanaler så ökar chansen till träffar, engagemang 
och klickfrekvens, och blir därmed en fördel. De visuella samt interaktiva funktionerna är 
centrala bitar som kommer bli viktigare i och med digitalisering (Dennisdotter 2008). Barreda 
et al. (2015) belyser att digitaliseringen påverkar varumärken på så vis att det sker en ökning i 
trafik mellan kommunikationskanalerna, detta ökar varumärkeskännedomen hos 
konsumenten. Men konsumenten kräver därmed också att informationsflödet är uppdaterat 
och aktuellt. Internet bidrar med teknik som möjliggör att både dirigera trafiken men också 
följa och mäta företagens webbaserade kommunikations framgång genom att se hur många 
som tagit del av innehållet genom klick och delningar (Larsson 2016).  
 
Utöver de digitala kommunikationskanalerna kvarstår de traditionella och fysiska kanalerna. 
Varumärken kan likväl påvisa aktualitet genom att kommunicera visuellt i en tidning eller 
skapa en dialog och interaktion fysiskt via evenemang i butik.  
 
Det finns en uppsjö av kommunikationskanaler som dagligen förmedlar budskap till 
konsumenten. Konsumenten behöver därmed filtrera och sortera information från multipla 
källor och plattformar för att utgöra vilka varumärken som lockar. För varumärken inom 
modebranschen är det väsentligt att förhålla sig till det aktuella och att förnya sig (Van de 
Peer 2014). Aktualitet är därför ett centralt begrepp för företag att arbeta med idag, då 
konsumenten kommer att sortera ut det som är mest väsentligt och aktuellt via de olika 
kommunikationskanalerna.  



 

- 16 - 
 

4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras informanterna mer noggrant och vi har här sammanställt materialet 
från våra intervjuer. Empirin presenteras utifrån en tematisk indelning bestående av Holts 
(2004) och Fog, Budtz och Yakaboylu (2005) beståndsdelar för en bra berättelse inom 
storytelling, samt temat kommunikationskanaler. Begreppet aktualitet är ett grundläggande 
tema i studien och genomsyrar empirin. Kapitlet presenterar inte varje intervju för sig utan 
inkluderar informanternas bidrag löpande i texten genom våra utvalda teman.  
 
Vi valde att presentera informanterna mer ingående i detta kapitel för att göra det enkelt för 
läsare att koppla undersökningen till varje informants utgångspunkt. Vi valde att citera det 
material som varit relevant för vårt syfte, vilket har lett till att vissa informanter fått mer plats 
än andra i detta kapitel. Vi valde ändå att inkludera samtliga informanter i studien för att de 
stödjer och påvisar likheter till varandra. 
 

4.1 Presentation av informanter 
 
Axel Arigato - Marknadschef 
Axel Arigato är ett modeföretag som designar och säljer skor. Deras affärsidé är att erbjuda 
högkvalitativa skor till ett bra pris. Företagets storytelling handlar om en japansk minimalism 
som kommuniceras via japanska tecken, formspråk, asiatisk kultur och konst. Till en början 
fanns personan “Axel Arigato” som en central punkt i företagets berättelse, men de har valt att 
fasa ut personan.   
 
Eton - Marknadsassistent 
Eton är ett familjeägt modeföretag som designar och säljer skjortor. Företaget startades 1928 
av makarna Annie och David Petterson i Gånghester strax utanför Borås, där de har sitt 
huvudkontor även idag. Deras affärsidé är att erbjuda premium skjortor till en global 
marknad, de vill bli “The shirt maker in the world” och till 2018 täcka av alla tillfällen en 
skjorta används. Etons storytelling är deras svenska arv och grundidén från 1928 att skapa 
exklusiva skjortor som de själva är 100 % nöjda med. Berättelsen anspelar mycket på att 
företaget nu är globala men fortfarande står kvar i sina rötter och har en lång erfarenhet. 
 
New Black - Grundare/Designchef & Grundare/Marknadschef 
New Black är ett modeföretag som designar och säljer streetwear. Deras affärsidé är att 
producera streetwear som tilltalar tjejer och killar på samma sätt. New Blacks storytelling går 
ut på att varumärket ska associeras till de mest aktuella kändisarna, klubbarna och festerna. 
 
Filippa K - Kreativ chef 
Filippa K är ett modeföretag som designar och säljer kläder, skor och accessoarer. Deras 
affärsidé är att producera högkvalitativa produkter som håller länge i design och kvalitet med 
ett fokus på passform. Hållbarhet är en central del av företaget och ses som en möjlighet 
snarare än ett hinder, det syns i både produkt och affärsmodell. Affärsmodellen innehåller stor 
transparens om hur produkterna produceras samt alternativa sätt att konsumera, det går att 
hyra produkterna samt de har en egen second hand butik. Filippa Ks storytelling är baserad på 
deras koncept och de ser att deras kund är intelligent och delar företagets värderingar. 
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Sandqvist - Grundare & Delägare/Marknadschef 
Sandqvist är ett modeföretag som designar och säljer väskor. Deras affärsidé är att göra 
klassiska, snygga, hållbara väskor i skandinavisk enkelhet till hela världen. Sandqvists 
storytelling kommer ur hur grundaren Anton Sandqvist sydde sin första väska hemma i 
källaren. Berättelsen handlar mycket om ägarna Anton, Sebastian och Daniels intresse att vara 
ute i den svenska naturen där funktion och enkelhet finns som nyckelord. 
 
TRIWA - Delägare/Kreativ chef 
Triwa är ett modeföretag som designar och säljer klockor och accessoarer. Deras affärsidé är 
att sälja klockor och accessoarer med hög varumärkesgrad till ett bra pris. Namnet Triwa står 
för Transforming the Industry of Watches vilket betyder att företaget önskar att avdramatisera 
klockan och göra den mer tillgänglig då den annars kan vara associerad till en lyxmarknad. 
Företagets storytelling handlar om att förmedla sin svenska bakgrund och framförallt 
Stockholm i design och minimalism. 
 
Corniche - Delägare/Marknadschef 
Corniche är ett företag som designar och säljer klockor. Företagets affärsidé är att göra 
klockor som känns lyxiga och klassiska till ett bra pris. Namnet Corniche betyder klippväg 
och kommer från en gata med samma namn på franska Rivieran där grundarna spenderade 
somrarna som barn. Deras storytelling handlar just om livsstilen på franska Rivieran, med 
vackra miljöer, avslappnad tid med familjen och en gammal lyx. 
 
Ibeyo - PR konsult 
Ibeyostudio är en PR och event byrå som har mode och destinationskunder. Byrån arbetar 
med storytelling i majoriteten av sina projekt, gärna i alla. 
 
Pretto - PR konsult 
Pretto PR är en PR och kommunikationsbyrå med livsstilsfokus. De har kunder inom mode, 
skönhet, accessoarer och dryck. Byrån arbetar med storytelling i majoriteten av sina projekt, 
de föreslår storytelling i alla projekt som är möjliga. 
 

4.2 Hur samtida konflikter lyfts fram inom storytelling 
 
Inom denna rubrik har vi valt att samla de empiriska data som handlar om hur modeföretagen 
beskrev hur de arbetar med samtida ämnen i sin storytelling. Med samtida ämnen menar vi 
samhällets aktuella värderingar och villkor, exempelvis politik och etik. 
 
Vi frågade PR-konsulterna om de uppfattat några trender inom vilka ämnen som är vanliga 
för varumärken att förmedla idag, och enligt båda konsulterna vill varumärken idag vara 
inkluderande och stå för ett jämlikt samhälle inom kön, sexuell läggning, politik, ålder och 
hållbarhetsfrågor. Detta är några av de ämnen som figurerar i samhället i stort, utanför 
konsumtionen, och visar att många företag vill grunda sin berättelse i de frågor som är 
samhällsaktuella. Enligt en PR-konsult på Pretto är det många företag som vill göra skillnad i 
samhället och visa att de står för sunda värderingar.   
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Filippa K bygger sin berättelse på kvalitet och hållbarhet som är en trend i samhället som 
båda PR-konsulterna tyckte var aktuellt. Vi frågade den kreativa chefen på Filippa K varför 
hållbarhet är viktigt för dem. 
 

Vi har alltid haft ett fokus på att det vi gör ska hålla över tid [...] Men det vi har gjort 
nu är att öka kommunikationen om det. Vi har haft en tydlig riktning, vi måste vara en 
del av vår samtid där den här typen av frågor är väldigt mycket mer uppe på bordet än 
vad det har varit. (Kreativ chef Filippa K) 

 
Under intervjun med New Black, dök jämställdhet upp inom vad som är grunden i deras 
varumärke. Grundare/designchefen på New Black uttrycker att det är viktigt för deras 
varumärke att tjejer och killar behandlas lika. 
 

Väldigt mycket av streetwear, speciellt den som kommer från Kalifornien är väldigt 
pubertal, och det är väldigt mycket halvnakna tjejer i deras kommunikation [...] För 
oss handlar det väldigt mycket om vad vi väljer att inte göra, vi vill inte vara ett sånt 
streetwear märke [...] Vi vill rikta oss till tjejkunden precis på samma sätt som 
killkunden. (Grundare/designchef New Black) 

 

4.3 Hur samtida populärkulturella referenser används av 
modeföretag 

 
Nedan kommer vi belysa hur modeföretagen använder populärkulturella referenser i sitt 
arbete med storytelling för att spegla aktualitet. Populärkulturen behandlar ofta samtida 
ämnen, exempelvis artister tar upp ämnen i sina låttexter. Vi ville därför undersöka hur de 
modeföretag som vi intervjuat använder sig av populärkulturella referenser för att vara 
aktuella. 
 
Vårt empiriska material visar att aktuella profiler inom populärkulturen, exempelvis 
inflytelserika personer så som musiker, konstnärer och andra personer som har en koppling 
till företagets målgrupp, används för att kommunicera modeföretagens berättelse. Detta kan 
ske via sponsring som enligt Nationalencyklopedin innebär att personen i fråga får företagets 
produkter i utbyte mot att produkten syns i reklam eller PR (Nationalencyklopedin u.å. c). 
Både Ibeyo och Pretto beskriver sponsring som vanligt idag. Personen i en berättelse gör att 
konsumenten har möjlighet att spegla sig själv och identifiera sig med värderingar som 
associeras med hjälp av personen till varumärket. Grundaren/designchefen på New Black 
säger att deras varumärke har gått ifrån att kommunicera en berättelse med varje t-shirt som 
de gjort förut till att de idag använder sig av kända personer, ofta samtida artister, som kan 
förmedla deras storytelling. 
 

Nu behöver vi inte den form av storytelling på samma sätt utan nu blir det mer våra 
ambassadörer som sköter den biten. Våra kunder väljer vem av de som bär våra kläder 
som de vill identifiera sig med. Några kollar på Rebecca och Fiona och vill ha våra 
kläder därför och någon kollar på Nääk och Nimo och så vidare.  
(Grundare/designchef New Black) 

 
Det empiriska materialet framhåller att populärkulturella referenser hjälper modeföretagen att 
vara aktuella, att belysa vad som händer i deras omvärld. Under intervjuerna berättar 
Sandqvist att de har samarbetat med musikkollektivet RMH (Respect My Hustle), Filippa K 
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berättar att de har gjort ett samarbete med konstnären Malin Gabriella Nordin och Triwa säger 
att de sponsrar artisten Sabina Ddumba. Den kreativa chefen på Triwa och marknadschefen på 
Axel Arigato poängterar att det är viktigt att personen som de samarbetar med passar 
företagets målgrupp, för att konsumenten ska kunna identifiera sig själv. 
Grundaren/marknadschefen på New Black beskriver hur varumärket behöver synas inom rätt 
kretsar med rätt personer, varumärket blir inte framgångsrikt av att bara synas generellt. New 
Black funderar många varv angående vem de jobbar med och varför. 
 

Varumärket ska associeras med det absolut bästa hela tiden, när vi jobbar med fester 
så är det bara inbjudna coola kändisar, vi har inte en öppen dörr policy, vårt varumärke 
ska vara förknippat med de bästa kändisarna och bästa festerna, synas på det bästa tv 
programmet. Vi nekar majoriteten som frågar om vi inte tycker de speglar våra 
värderingar eller är tillräckligt stora. (Grundare/marknadschef New Black) 

 
Enligt empirin är det vanligt att använda sig av influenser av populärkultur externt, precis som 
beskrivet med företagens sponsring. Att använda influenser av populärkultur fysiskt i 
produkten är enligt grundaren/designchefen på New Black inte trendigt för dem idag. I deras 
första två kollektioner gjorde de uteslutande tryck på kläderna med en kombination av en 
populär tv-serie och en populär snabbmatskedja. 
 

Det var väldigt mycket den typen av print och då hade varje t-shirt och varje print en 
egen story, men det där har vi gått bort från, mycket för att den typen av print inte är i 
modebilden inom streetwear längre, så man måste följa det kunden vill ha. 
(Grundare/designchef New Black) 

 
Sandqvist och Filippa K är exempel på modeföretag som fortfarande ser aktualitet i att 
använda populärkulturella referenser i den fysiska produkten, detta uttrycks tydligt i och med 
samarbeten. Filippa K har tillsammans med en konstnär skapat en sjal som explicit 
exemplifierar hur populärkulturen ingår i produkten. 
 

Samarbetet med denna internationellt uppmärksammade tjej har skapat en produkt 
som på något sätt hamnar i gränslandet mellan konst och något att bära [...] Detta 
samarbete ger uttryck i hur våra världar har mötts och skapar ett ökat värde.  
(Kreativ chef Filippa K) 
 

Den kreativa chefen på Filippa K betonar att samarbetet med konstnären varit väldigt 
spännande för varumärket då konst är en del av populärkulturen som de inte samarbetat med 
tidigare. Delägare/marknadschefen på Sandqvist poängterar även han hur populärkulturen kan 
användas. Tillsammans med musikkollektivet RMH utvecklade Sandqvist en serie väskor 
med handskrivna budskap. Viktigt för Sandqvist är att personerna som de sponsrar eller har 
samarbeten med ska vara enligt vad Sandqvist är, framförallt i ett samarbete som visar sig i en 
fysisk produkt. Detta då deras berättelse presenteras på ett nytt sätt med uppdaterat innehåll, 
säger grundaren på Sandqvist. 
 

Ett samarbete måste alltid fokusera på att matcha vad Sandqvist står för. Jag tror på att 
samarbetet vi gjorde med RMH var ett sätt att få ut content på ett nytt sätt via 
populärkulturen. (Delägare/marknadschef Sandqvist) 

 



 

- 20 - 
 

4.4 Hur modeföretag förnyar sig  
 
Inom modebranschen är det väsentligt att arbeta med uppdatering och framförallt förnyelse. 
Förnyelse är viktigt för att överraska och engagera kunden. Företagen bör förnya sig inom 
berättelsens ramar för att inte förlora varumärkets identitet. Modeföretagen berättar nedan hur 
de på olika sätt förnyar sig samt är medvetna om förnyelsens betydelse. 
 
Sandqvist har breddat utseendet på sina väskor sedan starten, grundaren av Sandqvist säger att 
det är viktigt för dem att förnya sig för att de vill vara det naturliga valet för kunden av idag. 
Han poängterar dock att igenkänningsfaktorn, att se att det är en Sandqvist väska, är väldigt 
viktig när de gör ny design. 
 

Vi vill inte vara de trendigaste, men vi vill inte vara långt efter heller. Vårt fokus 
kommer alltid vara inom Sandqvist-ramen; enkelhet, funktion och stil med visst 
utrymme för förnyelse. (Grundare Sandqvist) 
 

Delägaren/marknadschefen på Sandqvist säger att företaget vill vara bäst på väskor och då 
måste de alltid utmana sig själva med nya material och lösningar. Även marknadsassistenten 
på Eton säger att förnyelse är viktigt för att Eton ska lyckas klassas som “The shirt maker in 
the world”. Han menar på att uppdateringen som genomförts i år inom deras butikskoncept 
gör att de når en större målgrupp. 
 
Grundaren/designchefen på New Black tycker att en risk med storytelling är att inte lyckas 
förnya sig, utan fastna i samma berättelse. Han beskriver att företag som berättar samma 
innehåll år efter år inte lyckas behålla relevansen. Antingen så har konsumenten hört 
berättelsen hundra gånger eller så hör hen den för första gången men då är innehållet inte lika 
spännande längre för att samhället har förändrats. Det är jättebra att ha en berättelse men den 
måste utvecklas säger han och exemplifierar detta genom att berätta om ett företag inom app 
branschen. 
 

Företaget som gjorde den första appen någonsin kan inte leva på att de gjorde den 
första appen, folk bryr sig inte om det efter 10 år, folk vill ha en ny app. 
(Grundare/designchef New Black) 
 

Grundaren/designchefen säger att det är viktigt att New Black förnyar sig för att inte förlora 
deras målgrupp. Det kräver att företaget exempelvis inte bokar samma DJs till sina fester om 
och om igen, detta för att de ska få med sig den nya 22-åringen och inte bli ett trött 
gubbmärke som han uttrycker det. De behöver ha koll på vilka människor som är ute och 
klubbar ofta, klär sig bra och spelar bra musik, för att veta vilka de ska jobba tillsammans 
med. En marknadsassistent på Eton, vars storytelling handlar om ett arv, reflekterar också 
över det som grundaren/designchefen på New Black pratar om. Det är viktigt för Eton att inte 
fastna i sin historia säger han, för då väcks frågetecken hos konsumenten, 
 

Det väcks frågetecken att du inte har någon framtidstro. Är produkterna sämre idag 
eller varför pratar ni inte om produkterna ni har idag? [...] Det kan vara spännande att 
höra men om jag ska köpa en skjorta idag så är det ju egentligen ointressant hur den 
skjortan såg ut 1970 när jag vill köpa den 2016. (Marknadsassistent Eton) 
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4.5 Aktuella kommunikationskanaler inom storytelling för 
modeföretag 

 
Sättet att använda sig av kommunikationskanaler är något som förändras i takt med ny teknik 
och nya trender. Den nya generationen har utvecklat en utbredd kunskap i att hantera 
information samt digitaliseringen har gjort att information sprids effektivt och enkelt. Under 
intervjuerna beskrev modeföretagen hur de märkt av denna trend inom 
marknadskommunikation, och nedan presenteras gemensamma teman för vilka 
kommunikationskanaler som var vanligare versus ovanligare att använda sig av och hur de 
används av modeföretagen. 
 
Enligt båda PR-konsulterna är den fortsatta digitaliseringen en gemensam nämnare inom 
aktuella kommunikationskanaler. Båda förutspår att Instagram kommer att fortsätta dominera 
som den viktigaste kanalen, med nya uppdateringar, och de tror även att Snapchat kommer att 
utvecklas. Triwas delägare/kreativ chef poängterade att tidsbrist är något som konsumenten 
upplever i sin vardag idag, konsumenten har inte tid att läsa en text och därför är Instagram 
samt Youtube, Vimeo eller Snapchat tacksamma kommunikationskanaler. Även Corniche 
belyser att foto och film är väsentligt idag. 
 

Genom foto och film går det att förmedla ett budskap och stort innehåll på ett mer 
komprimerat sätt än via text. (Delägare/kreativ chef Triwa) 

 
Twitter kommer försvinna som kommunikationskanal för storytelling då en berättelse 
är svår att förmedla via text. De visuella bitarna är extremt viktiga för vår storytelling, 
och kommunikation generellt. (Delägare/marknadschef Corniche) 

 
Under intervjun med den kreativa chefen på Filippa K pratar även hon om hur innehållet i 
digital kommunikation påverkas av tid. Instagram är en kommunikationskanal där innehållet 
som produceras går väldigt snabbt och enkelt, hon menar på att det alltid är en risk med snabb 
kommunikation om innehållet inte blir tillräckligt bra. Hon betonar att man ska vara noggrann 
med det som kommuniceras så att det finns ett syfte bakom och det ska vara inom ramarna för 
berättelsen. Det är något som en PR-konsult på Ibeyo håller med om. 
 

Det är viktigt att företag skapar en igenkänningsfaktor på sina sociala medier, så att 
det finns en röd tråd i det som kommuniceras mot konsumenten. (PR-konsult Ibeyo) 

 
I flera intervjuer framkommer det att modeföretagen jobbar med evenemang som en 
kommunikationskanal av sin storytelling. Enligt den kreativa chefen på Filippa K är det idag 
viktigt att skapa en fysisk dialog med konsumenten och då fungerar evenemang väldigt bra. 
 

Hela branschen funkar så för att engagera både press och konsument, det handlar om 
att skapa en upplevelse. Direktkommunikation med konsumenten känns viktigare och 
viktigare. (Kreativ chef Filippa K) 
 

Det är aktuellt att skapa möten mellan konsument och företag och det är en genomgående 
trend för modebranschen vilket även lyfts fram av New Black, Axel Arigato och Sandqvist. 
Med hjälp av evenemang skapas en upplevelse där konsumenten får en inblick i berättelsen 
och blir engagerad i varumärket. 
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Utöver evenemang finns butiken som en fysisk kanal. Både den kreativa chefen på Filippa K 
och Sandqvists grundare nämner att deras butiker är en av de viktigaste 
kommunikationskanalerna för att förmedla deras storytelling. För Filippa K är den fysiska 
kanalen viktig då konsumenten i butik får chansen att uppleva produkten och dess egenskaper 
på bäst sätt. Båda informanterna beskriver hur butiken på ett genomgående sätt kan förmedla 
varumärkets värderingar genom inredning, butikspersonal och fysisk produkt. Grundaren på 
Sandqvist berättar hur deras butik har blivit en destination för internationella kunder som 
gärna vill ta bilder tillsammans med personalen. 
 
Förutom typen av kommunikationskanal berättar modeföretagen Corniche, Eton och Axel 
Arigato vikten av att vara konsekvent och trovärdig med att innehållet i samtliga 
kommunikationskanaler ska spegla berättelsen. Delägaren/marknadschefen på klockföretaget 
Corniche förklarar att alla deras kommunikationskanaler tydligt ska belysa någon av 
berättelsens element för att tydliggöra för konsumenten vad deras storytelling är och för att 
öka trovärdigheten i berättelsen. 
 

Vår klockask som klockorna levereras i är i pianolackerat trä och i stil med en 
klockask tillhörande en klocka av värdet 20.000kr och uppåt. Alla kanaler kring vår 
klocka anspelar på storytellingen, inget runtikring påvisar något slags budgetsegment, 
tvärtemot vill vi att samtliga kanaler ska förtydliga bilden kring den livsstil vår 
storytelling innebär. (Delägare/marknadschef Corniche) 
 

En marknadsassistent på Eton belyser också hur trovärdigheten ökar i deras berättelse om det 
finns tydliga inslag av Sverige i alla använda kommunikationskanaler. Eton utför därför alla 
sina fotograferingar av bildmaterial i Sverige för att placera hemland och arvet i fokus säger 
han. Utvalda lookbooks inkluderar även stilleben av svenska symboler som exempelvis en 
dalahäst eller en tub Kalles Kaviar. Axel Arigato betonar liknande exempel genom att 
inkludera ett par japanska matpinnar i paketeringen. 
 

Utskicket stärker den japanska delen av vår storytelling på ett enkelt och spännande 
sätt. (Marknadschef Axel Arigato) 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi vad det empiriska materialet presenterade för vardera  
beståndsdel med återkoppling till teori. Detta ligger till grund för att i nästa kapitel presentera 
slutsatser. 
 

5.1 Främja konsumentengagemang genom att lösa samtida 
konflikter 

 
Vi har i den teoretiska referensramen beskrivit att storytelling är ett effektivt sätt att ta upp 
frågor och konflikter som människan möter i sin omvärld. Fog, Budtz och Yakaboylu (2005) 
menar på att människor gärna vill lösa konflikter som hen möter i sin omvärld. Denning 
(2006) har beskrivit att målet med storytelling bör vara att skapa en aktiv handling hos 
konsumenten genom att locka konsumenten till att uppnå eftersträvansvärda ideal. Vi har även 
beskrivit att aktuella ämnen är något som engagerar och fascinerar människan (Larsson 2016). 
Facebooks lista över de mest omdiskuterade ämnena visar att människor blir engagerade av 
samhällsaktuella ämnen då deras studie gjorts genom att undersöka hur ofta specifika aktuella 
händelser omnämnts i inlägg gjorda på Facebook. Enligt (Hollebeek 2011) visar interaktion i 
sociala aktiviteter på engagemang, vilket kan motsvaras i deltagande på interaktionsmediet 
Facebook. Genom att använda samtida ämnen som korrelerar med företagets storytelling, så 
kan konsumentengagemang och aktiv handling uppnås och modeföretaget differentierar sig på 
marknaden. 
 
Hållbarhet och jämställdhet är båda exempel på samhällsaktuella ämnen som skapar debatt 
och därigenom en konflikt för människor angående ställningstagande i frågan. Genom att som 
konsument köpa Filippa Ks eller New Blacks produkter kan detta bli ett sätt att reagera på 
konflikter som konsumenten uppfattar som samhällsaktuella. Exempelvis om konsumenten 
väljer Filippa Ks produkter som har fokus på hållbarhet framför andra varumärkens produkter, 
påvisar hen för omvärlden att hen identifierar sig med värderingar om hållbarhet. På samma 
sätt kan konsumenten skapa en personlig image om att vara engagerad gällande jämställdhet 
genom att köpa New Blacks produkter. Produkterna och varumärkets storytelling blir 
därigenom ett tillgängligt sätt att lösa konfliken så som Fog, Budtz och Yakaboylu (2005) 
uttrycker det, och bidrar till köpbeslut. Aktuella ämnen kan hjälpa konsumenten att svara på 
debatter och därigenom lösa konflikter. 
 

5.2 Aktuella populärkulturella referenser inom storytelling för att 
främja aktualitet 

 
De allra flesta profiler som nämnts i det empiriska materialet är sådana som blivit kända runt 
2010-talet. Exempel på detta är samtida popduon Rebecca och Fiona från år 2007, 
musikkollektivet RMH från 2014, sångerskan Sabina Ddumba från 2014 och konstnären 
Malin Gabriella Nordin från 2011. Detta visar tydligt hur populärkulturella referenser ingår 
som en del av företagets storytelling för att göra varumärket mer aktuellt. Att använda sig av 
personer som varit kända under ett tidigare årtionde betyder både att de får mindre press då 
nyhetsvärdet är mindre, men också att varumärket känns bakåtsträvande. Larsson (2016) 
beskriver människan som en konsument av nyheter, i kombination med detta möjliggör 
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digitaliseringen att konsumenter kräver uppdatering om aktuella händelser och nyheter 
(Dennisdotter 2008). Van de Peer (2014) förklarar även hur mode bedöms utifrån en 
tidsaspekt där modernitet hyllas och omodernitet fördöms. Det är därför tydligt att profiler 
som inte har nyhetsvärde kan bli ointressanta för konsumenten och påverka varumärket 
negativt.  
 
Populärkulturella referenser bidrar med såväl ett aktuellt värde som hjälp till identifiering. 
Modeföretaget New Black beskriver att det är betydelsefullt för deras varumärke att deras 
berättelse förmedlas med hjälp av populärkulturen. Genom att använda populärkultur i form 
av karaktärer, exempelvis artister, så länkas varumärkets berättelse samman med vad artisten 
står för samt förmedlar i sina låttexter (Holt 2004). Kända personer, populärkulturella 
referenser, uppmärksammar även värderingar som kan bidra till att konsumenten kan eller vill 
identifiera sig i liknande. Enligt empiri gör detta att konsumenten väljer att köpa företagets 
produkt. Enligt Denning (2006) så strävar konsumentens efter att uppnå ideal och enligt 
empiri så identifierar sig konsumenten med kända personer som bär produkten. En känd 
person står för och förmedlar ofta värderingar så som ideal och det blir något positivt att 
identifiera sig med.  
 
Samtliga informanter i empirin har poängterat att populärkultur som de använder sig av måste 
stämma överens med företagets värderingar och därigenom storytelling. Utvalda exempel ur 
det empiriska materialet har dock inte gett en explicit förklaring om hur väl de går ihop. 
Exempelvis, Sandqvists storytelling handlar om stil, enkelhet och funktion medan 
musikkollektivet RMH står för värderingar inom jämställdhet och antirasism. Det är ett tydligt 
exempel på hur populärkulturen som Sandqvist har valt inte är i linje med deras berättelse. 
Används populärkulturella referenser utan överensstämmelse med berättelsen kan 
trovärdigheten minska. Gör konsumenten en vidare reflektion kan hen inse att det inte finns 
någon korrelation mellan vad varumärket står för och vad den populärkulturella profilen 
faktiskt bidrar med, eller inte bidrar med. Holt (2004) beskriver hur referenser från 
populärkultur gör att varumärket återberättas i samma kontext som den specifika referensen. I 
Sandqvists fall återberättas varumärket genom att associeras med värderingar om jämställdhet 
och antirasism, vilket adderar många element till de grundläggande värderingarna om stil, 
enkelhet och funktion. Det betyder inte att Sandqvist inte värdesätter jämställdhet eller 
antirasism men dessa element ingår inte i deras initiala grundvärderingar. Det gör att 
varumärket blir spretigt, konsumenten har svårare att uppfatta en röd tråd eller tydligt syfte, 
vilket enligt forskare är negativt då berättelsen blir vag (Fog, Budtz & Yakaboylu 2005; 
Denning 2006). Minskar trovärdigheten hos varumärket kan även engagemanget minska från 
konsumentens sida, då valet av kommunikation inte legitimeras. 
 

5.3 Bevara intresset för varumärket genom ständig förnyelse  
 
Ständig förnyelse är väsentligt inom modebranschen då definitionen av mode lyfter fram att 
vara i ständig förändring (Nationalencyklopedin u.å. b). Inom storytelling är det betydelsefullt 
att förändringen är parallell med grundvärderingarna i varumärkets berättelse (Holt 2004). 
Vår empiri visar att företagen ser positivt på förnyelse men att det är en svår balans att förnya 
sig inom berättelsens ramar. Modeföretagen påvisade medvetenhet kring att förnyelse är 
väsentligt inom just deras bransch och hur det kan påverka dem, men beskrev också dilemman 
kring arbetet med att förnya deras berättelse. I Etons fall handlade det om att lära sig att 
förnya berättelsen så att konsumenten fortfarande tycker att den är intressant. Berättelsen 
grundar sig på en arvshistoria, vilket medför problemet med att berätta samma historia om och 
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om igen. Om Eton inte lyckas ta fram nya intresseväckande sidor av sin storytelling kommer 
den att bli mindre engagerande för konsumenten som endast ser en gammeldags produkt. I 
enighet lyfter Van de Peer (2014) upp vikten av att mode nedvärderas om det ses som 
gammeldags och omodernt. Likväl beskriver New Black ett problem med förnyelse. Deras 
dilemma ligger i att alltid synas i de nya och spännande kanalerna för att vara så aktuella som 
möjligt för sin trendsäkra målgrupp. Deras varumärke kräver att de ständigt förmedlar en 
livsstil med puls och uteliv. Van de Peer (2014) menar att mode kan ‘uppstå och dö’ i samma 
ögonblick, hon säger att vi ibland upplever tillfälligheten i mode genom att det fashionabla 
endast existerar under en mycket kort tid. Dilemmat uppstår för New Black då det är tids- och 
resurskrävande att alltid vara uppmärksam på förändring när det ibland handlar om att 
uppfatta en bråkdel av tid.  
 
Eriksson och Sharma (2007) tar upp att företag behöver finna nya innovativa och nyskapande 
sätt att svara på konsumentens behov vilket är betydelsefullt inom relationsmarknadsföring. 
Enligt Holt (2004) är det viktigt att ligga ett steg före kunden så att konsumenten inte kan 
förutse vad som kommer att presenteras. Ur empirin kunde vi inte uppfatta några större 
åtgärder för att lyckas överraska konsumenten genom förnyelse. Modeföretagen visar hur man 
är i linje med utvecklingen och trender, men att man på grund av diverse dilemman inte 
kommer steget före och överraskar marknaden, och blir därmed en slags följare i 
utvecklingen. Det är centralt för företag att arbeta med överraskningsmoment inom ramen för 
deras storytelling för att behålla intresset hos konsumenten (Fog, Budtz & Yakaboylu 2005; 
Denning 2006; Holt 2004). Ett alternativ för att utmana sig och företagets kunder kan vara att 
associera sig med nya populärkulturella referenser som utmanar det som konsumenten 
vanligtvis förväntar sig ska associeras med varumärket men som matchar berättelsens 
budskap. De överraskande populärkulturella referenserna kan skapa ett nyhetsvärde runt 
varumärket som gör att konsumenten engageras. Enligt Larssons (2016) och Hermidas et al. 
(2012) resonemang är nyheter något som engagerar människan. Vår analys av empirin visar 
endast ett exempel där ett modeföretag överraskar kunden med val av populärkulturell 
referens. Filippa K har under 2016 skapat ett samarbete med en konstnär vars profil inte 
förväntas associeras med varumärket, men som går i linje med det som Filippa K står för. 
Detta bevisar hur modeföretaget förnyat sig på ett intresseväckande vis. Det resterande 
empiriska materialet visar inte på några exempel där modeföretagen överraskar konsumenten 
utan beskriver istället hur modeföretag följer marknaden i sitt förnyelsearbete. 
 

5.4 Kommunikationskanaler inom storytelling för modeföretag 
 
För att en kommunikationskanal ska vara aktuell för varumärkets storytelling krävs planering 
och syfte, innehållet i kommunikationen ska höra ihop med varumärkets berättelse och ska 
enligt Carrol (2009) kunna sprida en berättelse. Konsumenten har en tendens att sålla undan 
information på grund av kunskap, mängd och cynism och har en tendens att distansera sig om 
innehållet inte kommuniceras på rätt vis (Carrol 2009). Det empiriska materialet har beskrivit 
att den visuella och den fysiska aspekten är effektfull för just kommunikationsverktyget 
storytelling genom att kommunicera berättelsen på ett attraktivt, tydligt och lättmottagligt vis. 
En grundpunkt inom storytelling handlar om att skapa något minnesvärt och trovärdigt 
(Barker & Gower 2010). Vi ser att vårt empiriska material belyser att kvantiteten på 
kommunikationskanalerna inte är en främjande effekt för storytelling, här spelar kvalitet och 
syfte stor roll för att kommunikationen bidrag i slutändan ska lyckas med meningsskapande. 
Modeföretaget Corniche förklarar hur de valt kommunikationskanaler utifrån möjligheten att 
kommunicera storytelling. Företaget berättar att antalet kommunikationskanaler inte främjar 
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deras varumärke, exempelvis berättar företaget att de kommer sluta använda Twitter då denna 
plattform inte förmedlar berättelsen lika väl som andra. 
 
Empirin framhåller skilda meningar kring vilken typ av kommunikationskanal som är 
viktigast för att lyckas kommunicera sin storytelling. Några företag förklarar att Instagram är 
den kommunikationskanal som är central för deras storytelling, argumenten är att det är en 
kanal där man kommunicerar visuellt, men också att det är en kanal som är väldigt interaktiv 
mellan konsument och företag. Dennisdotter (2008) påpekar även hon att de visuella samt 
interaktiva funktionerna är centrala inom kommunikation. Interaktion bidrar till att utveckla 
en relation, vilket är centralt inom relationsmarknadsföring för att uppnå kundlojalitet. På 
motsvarande sätt belyser Press och Arnould (2014) väsentligheten kring att företag interagerar 
i dialogform med konsumenten för att främja transperens, öppenhet och engagemang. Även 
Hollebeek (2011) påpekar att engagemang tar sig uttryck i interaktion och aktivitet från 
konsumentens sida. Några av modeföretagen har betonat att evenemang samt butik är eller 
kommer att bli viktigare och mer aktuellt som kommunikationskanaler. Denna typ av 
kommunikationskanal innebär att interaktionen är en central funktion. 
 

5.5 Gemensamma teman inom aktualitet  
 
Vår studie har lett fram till gemensamma teman, som kan liknas vid kriterier, gällande 
innehållet i kommunikationskanalerna för modeföretagen. Dessa teman kopplas till de behov 
och förutsättningar som enligt vår empiri är aktuella för modeföretag idag. Våra tre teman är 
1) Relevans, 2) Lättillgänglighet, 3) Visuell aspekt. 
 
Relevansen i en berättelse är betydelsefull för hur konsumenten kommer att reagera på 
kommunikationen. Det bör finnas en relevans i innehållet, uttryckt i att innehållet speglar 
varumärkets syfte och värderingar (Fog, Budtz & Yakaboylu 2005; Herman 2009; Denning 
2006). Axel Arigato och Corniche är företag som aktivt arbetar med relevanta detaljer i sina 
kommunikationskanaler. Deras paketeringsutskick gör det tydligt för konsumenten att förstå 
budskapet i berättelsen på ett relevant vis. Detta ökar förståelsen kring vad varumärket speglar 
och främjar reaktion hos konsumenten.  
 
Relevansen uttrycktes även utifrån att det som kommuniceras ska vara rätt och ha ett syfte 
framför att ha en stor mängd. Filippa K betonar att det finns en risk med snabb 
kommunikation, ofta digital, med att förlora den röda tråden. Press och Arnould (2014) 
förklarar att konsumenten ständigt är uppkopplad samt att digital kommunikation möjliggör 
respons i realtid, detta innebär att innehållet offentliggörs med endast ett klick. Det medför 
enligt empirin påtryckningar för företag att tillhandahålla mycket kommunikation snabbt, 
vilket medför risken att innehållet tappar relevans. Filippa K menar att när sättet att 
kommunicera blir enkel finns risken att kvantitet kommer före kvalitet. 
 
Likväl ska det finnas en relevans i kommunikationskanalernas syfte för att berättelsen ska 
kommuniceras trovärdigt. Sponsring är en kommunikationskanal där personen representerar 
en bild av vad varumärket står för och värderingar som konsumenten kan associera 
varumärket med. I empirin beskrev företagen att personer som de sponsrar eller samarbetar 
med måste vara relevanta för företagets vision. För att personerna ska vara relevanta 
reflekterade vi även över att det är viktigt att de är aktuella för att de ska kunna bidra med 
reklam och PR för varumärket. 
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De resterande två kriterierna, lättillgänglighet och visuell aspekt, belyser hur innehållet 
behöver anpassas till konsumentens samtida behov. Tidsbrist och tillgång till mycket 
information är faktorer som konsumenten lever med idag (Dennisdotter 2008; Scolari 2009), 
och påverkar hur modeföretagen använder kanaler för att bemöta och beröra marknaden 
lättillgängligt. Lättillgängligheten speglas i hur resurseffektivt det blir för konsumenten, hen 
ska kunna ta in mycket information anpassat till hur mycket tid hen vill lägga på aktiviteten. 
Enligt relationsmarknadsföringsteorin är det väsentligt att företagen förstår och anpassar sig 
enligt relationens specifika behov (Anderson & Weitz 1992). Efter att ha analyserat 
intervjuerna har vi kommit fram till exempel som visar att modeföretagen väljer 
kommunikationskanaler efter hur resurseffektivt det blir för konsumenten, och anpassar sig 
därför enligt de behov som relationen innebär. Modeföretagen beskriver att bilder är mer 
effektivt än text när det gäller snabb vardaglig kommunikation medan evenemang och fysisk 
butik är effektivt när det gäller att skapa en upplevelse som innefattar mycket information. 
Triwa och Corniche förklarade att visuell kommunikation valdes för att det är lättare för 
konsumenten att motta. Filippa K och Sandqvist använder evenemang i en butik för att samla 
information om produkter, personerna bakom varumärket och värderingar och därför blir det 
lättillgängligt och resurseffektivt för konsumenten. 
 
Konsumentengagemang sker enligt definition genom interaktion (Hollebeek 2011) och genom 
interaktion finns möjlighet till att skapa en relation. Marknadsföringsteorier tar upp att 
relationer skapas genom en serie transaktioner (Anderson & Weitz 1992). Inom 
relationsmarknadsföringsteorin belyses även att relationen präglas av en två-sidig hängivenhet 
(Bonoma 1976) och att säljaren bryr sig om konsumentens situation (Anderson & Weitz 
1992). I och med detta får den sociala kontexten som köpet innebär en större betydelse och 
både kommunikationens innehåll och kanal får inflytande på relationen. I motsats till 
transaktionsmarknadsföringsteorin så innebär inte köpet enbart ett utbyte av ägarskap. 
Interaktion är ett tillgängligt sätt för både företag och konsument att engagera sig i 
kommunikation och samarbete, detta är något som Anderson och Narus (1990) framhåller för 
att uppnå målet inom relationsmarknadsföringsteorin. För att konsumenten ska bli motiverad 
att interagera med företaget krävs att företaget kommunicerar något relevant för varumärket 
och dess samtid, något lättillgängligt för konsumenten i mån av tid och något visuellt 
lockande. De kommunikationskanaler vår studie lyft fram som värdefulla inom just 
storytelling är Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube/Vimeo, hemsida, sponsring, 
samarbete, evenemang, butik och paketering. Inom dessa är interaktion en central funktion.  
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6 Diskussion och slutsats 
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur storytelling fungerar och kan användas inom 
varumärkeskommunikation för att engagera konsumenten och lyfta fram vilken roll aktualitet 
har för verktyget. Vi har utgått från relationsmarknadsföringsteorin för att undersöka om 
aktualitet har en inverkan på konsumentens engagemang. Vi såg en avsaknad i studier om hur 
aktualitet och storytelling relaterar och en avsaknad i studier som påvisar vilka 
kommunikationskanaler som är lämpade för just storytelling, hur de är lämpade och varför. Vi 
såg därmed potential för att kombinera aktualitet och storytelling för att undersöka hur 
konsumentengagemang främjas samt via vilka kommunikationskanaler. Följande kapitel tar 
upp slutsatser av undersökningen och analysen. Slutligen presenteras förslag på vidare 
forskning.   
 
Influerar aktualitet storytellingens potential till att skapa konsumentengagemang? 
 
Vår empiri och analys kom fram till att aktualitet kan influera storytelling och att de 
tillsammans kan främja varumärkets potential till att skapa konsumentengagemang. 
Modeföretagen beskriver hur de arbetar med aktuella ämnen som grund i varumärket, hur 
populärkulturella referenser hjälper till att göra varumärket aktuellt samt hur förnyelse på rätt 
sätt är viktigt för aktualitet. Utifrån analysen har vi reflekterat över hur aktuella ämnen som 
grund i varumärket kan bidra till engagemang genom konsumentens vilja att lösa konflikter. 
Samtida populärkulturella referenser har enligt analysen betydelse för konsumentengagemang 
både på grund av att det har ett nyhetsvärde som engagerar samt att det gör att konsumenten 
identifierar sig själv med värderingar som associeras till profilen. Genom att vara 
uppmärksam på att förnya sig kan företag engagera konsumenten genom att skapa 
nyhetsvärde runt varumärket.  
 
Det skapas nya förutsättningar för vilka kommunikationskanaler som är kraftfulla när 
aktualitet influerar storytelling. Utifrån de aspekter som framkommit ur vår analys av 
intervjuerna har vi kunnat samla ett antal kriterier som är väsentliga för hur berättelsen ska 
kommuniceras för att engagera konsumenten. Vi har kommit fram till dessa kriterier genom 
att analysera det som modeföretagen beskrivit som framgångsrikt arbete med storytelling. 
Kriterierna för innehållet och val av kommunikationskanal är 1) Relevans, 2) Lättillgänglighet 
och 3) Visuell aspekt. I vår studie förekommer ett antal kommunikationskanaler som 
företagen beskriver som framgångsrika i arbetet med storytelling.  
 

 
Modell 1: Egenkonstruerad 
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Modell 1 ska lyfta fram kriterier som används för att göra modeföretagets storytelling aktuell 
och därmed engagera konsument. Kriterierna kan hjälpa modeföretag att motivera en 
kommunikationskanal framför en annan. I valet om ett modeföretag ska använda sig av en 
utvald kommunikationskanal inom storytelling, exempelvis Facebook, är det fördelaktigt att 
motivera att innehållet i kommunikationskanalen samt kommunikationskanalen i sig är 1) 
relevant för varumärket, 2) lättillgängligt för konsumenten att motta och 3) visuellt 
intresseväckande. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie är en del av en utvecklingsprocess i och med att vår forskning bygger vidare på 
andras. Vi förstår att forskningsområdet inte är färdigt här, vi vill därmed bidra med förslag 
till vidare forskning som vore intressanta inom detta område. Förhoppningen är att vår studie 
ska kunna bidra med analys som kan tas vidare för vidare studier. Nedan presenteras 
alternativ till fortsatt forskning som vi anser vara av intresse inom 
varumärkeskommunikation.  
 
Vår empiri belyser att egna fysiska kommunikationskanalerna är eller börjar bli viktigare för 
att skapa en interaktion med konsumenten och önskas få stor del och utrymme framöver som 
kommunikationskanal. Likväl presenterar forskning (Press & Arnould 2014; Hollebeek 2011) 
att det är väsentligt att företag interagerar med konsument och engagemang uttrycks av 
konsumenten via interaktion. Digitaliseringen har gjort att modeföretag är beroende av sociala 
medier då konsumenten befinner sig och kommunicerar via dessa kanaler. Möjligheten finns 
att egna kanaler skulle kunna minska förankringen och beroendet av de stora sociala medierna 
och bidra till en mottrend till de digitala som idag dominerar, och hur dem fysiska 
kommunikationskanalerna skapar aktuella möten som bidrar till engagemang. Enligt 
relationsmarknadsföringsteorin värderas en relation eller ett partnerskap. Med andra ord 
värderas interaktion framför transaktion. Därmed vore av intresse att utforska hur egna 
kommunikationskanaler och plattformar främjar storytelling inom 
varumärkeskommunikationen och fråntar beroendet av externa plattformar. 
 
Denna studie utgår från ett företagsperspektiv, men det kan även vara av intresse att studera 
konsumentens syn på storytelling, rollen av berättandeform för varumärkesbyggande och 
varumärkeskommunikation.  
 
Vår studie presenterar problematiseringen kring förnyelse, en beståndsdel av en bra berättelse 
som hjälper modeföretag att bevara varumärket aktuellt. Vikten av förnyelse och 
uppdateringar är en central aspekt inom modebranschen och för att bevara aktualiteten av 
varumärket. Det vore intressant att i vidare forskning fokusera djupare i just denna 
beståndsdel och undersöka fler modeföretag med förhoppning om bredare jämförelse.  
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Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1: Intervjuguide intervju av modeföretagen: 
Företagsinformation 
 

1. Kan ni beskriva er affärsidé och förklara vad som är unikt med den? 
2. Vad anser ni att ni har för värderingar? 

 
Företagets storytelling  
 

1. Vilken uppfattning har du om storytelling? 
2. Vad är er story som ni vill förmedla till kund? 

→ Vilken livsstil ska er berättelse spegla? 
→ Vilken inspiration finns till er story? 
→ Till vem riktar ni er? målgrupp? 

 
Kommunikation 

1. Hur förmedlar ni er story till kund? 
→ Vilka kommunikationsmedel (fysiska och virtuella), hjälper er nå ut till marknaden 
främst? 
→ Varför valt dessa? Hur används dom? 

2. Kan du ge något konkret exempel på hur er story syns i de olika kanalerna?  
3. Vad har ni för fokus vid användning av de olika kanalerna? 

(information/försäljning/press/inspiration) 
4. Vilka medel och kanaler anser ni är viktigast för er storytelling? 

→ För och nackdelar?  
→ Är vissa svårare än andra att lyfta fram budskap via? 

 
Motivation 

1. Exempel på företag ni anser generellt lyckats med storytelling? 
2. Vad är ert mål med att kommunicera ut er story? 

→ stärka varumärket eller mer försäljning eller något annat? 
3. Hur förhåller ni er till nya trender i branschen?  
4. Hur ser ni på samarbeten? 
5. Hur ofta uppdateras era främsta kommunikationskanaler? 
6. Vad ser ni för risker med storytelling/att ha en fast berättelse? 
7. Finns det några kanaler ni tror kommer bli större eller försvinna? 
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7.2 Bilaga 2: Intervjuguide intervju av PR-byrå 
Företagsinformation 
 

1. Kan du berätta om ert företag? 
2. Vilken är din position på företaget och dina ansvarsområden? 

 
Storytelling 

3. Vad är er byrås uppfattning om storytelling? (Vad det är och vad det ger) 
4. Jobbar ni med storytelling i alla projekt eller utvalda? Kan ni ge exempel? 
5. Vad är vanligast; att ni hjälper kunder att förmedla deras story eller att skapa en story 

åt dem? 
6. Vilka kriterier behövs för en bra story? 

 
Kommunikation 

7. Vilka kanaler/medel finns? (i.o.m stroytelling) 
8. För och nackdelar (skillnader emellan ovan) 
9. Hur viktigt är det att storyn syns via många kanaler? 
10. Är det viktigt att produkterna speglar story eller är det endast väsentligt att skapa en 

bra story så att folk vill köpa in sig i varumärket? 
11. Vilka kanaler kommer bli större i framtiden och vilka kommer försvinna? 
12. Hur ofta anser ni att de olika kanalerna ska uppdateras? 

 
Motivation 

13. Finns det några företag som ni anser lyckats med storytelling? Varför? Något företag 
som ni tycker har misslyckats? 

14. Finns det några generella saker som ni ser att företag ofta misslyckas med i sin 
storytelling? 

15. Vad är oftast målet hos företaget med att ha en story?  
16. Vilka risker finns med storytelling?  
17. Finns det några generella trender inom storytelling?  
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