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Forskningsfråga 

 

• Hur utformar företag sin varumärkesidentitet med hjälp av sociala medier? 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och analysera sociala mediers inflytande på 

varumärkets identitet inom sporthandelsbranschen, för att kunna förklara och skapa 

förståelse för hur sociala medier används för att utforma identiteten. 

 

Metod 

Studien är av kvalitativ forskningsmetod och har en deduktiv ansats med induktiva 

inslag. Data som studien utgår ifrån har samlats in via nio stycken semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Slutsatser 

Studiens slutsats är att företag inom sporthandelsbranschen utformar sin identitet med 

hjälp av sociala medier via en process. Processen innehåller informationsinsamling, 

positionering, interaktion och filtrering. Processen startar med informationsinsamling 

som påverkar positioneringen på sociala medier som i sin tur påverkar interaktionen. 

Interaktionen genererar mer information som till slut filtreras efter relevans för att sedan 

utforma identiteten. 

 

Nyckelord 
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ABSTRACT 

______________________________________________________________________ 

Research question 

 

• How does companies form their brand identity using social media?  

 

Purpose  

The purpose of this study is to examine and analyze social media’s influence on the 

brand identity within the sport trade industry, to be able to explain and create an 

understanding how social media is used to form the identity.  

 

Method 

The study is of a qualitative research method and has a deductive approach with 

inductive elements. The data which the study is based upon has been gathered by nine 

semistructured interviews. 

 

Conclusion 

The conclusion of the study is that companies within the sport trade industry forms their 

identity using social media through a process. The process contains information 

gathering, positioning, interaction and filtration. The process starts with information 

gathering which affects the positioning on social media which in turn affects the 

interaction. The interaction generates more information which in the end is filtrered by 

relevance and then forms the identity. 
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Brand identity, Social media, Sport trade industry, Customer power 
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Förord 
 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som tog sig tid i deras hektiska schema 

för att svara på våra frågor och på så vis gjort studien möjlig. Vi vill även rikta ett varmt 

tack till vår handledare Andreas Eklund som med stort engagemang vägledit oss genom 

uppsatsens gång. Dina råd och kunskaper har varit till stor hjälp för oss. Tack skall även 

riktas till våra opponenter som på ett konstrukivt sätt har framfört sina åsikter som har 

varit värdefulla för uppsatsen.  
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1 INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att förklara varför vi har intresse för denna studie, 

varför den utförs, syftet med den samt avgränsningar och förklaringar. 

1.1 Bakgrund 

 

Varumärket har alltid varit en central symbol för företag, genom 

marknadskommunikation kan de förmedla varumärkets budskap och intensifiera deras 

identitet. Varumärkets identitet är företagets arbete med att utforma varumärket med 

hjälp av karaktärsdrag som ska definiera det mot kunderna. En stark identitet grundas i 

att det uppfattas som distinkt och prestigefyllt. (He, Harris, Wang & Haider, 2016) 

 

Varumärkets identitet kan liknas med identitetskort som specificerar vårt namn och 

karaktärsdrag som ska göra oss direkt igenkänningsbara. Det är således “legitimationen” 

som visar vem varumärket är och vad som gör just det unikt (Kapferer, 2012). 

Varumärkets image är istället hur kunderna uppfattar varumärket (Melin, 1999). 

Företagsledningen kan använda sig av kundens uppfattning av varumärket för att 

hantera sin identitet genom att jämföra hur de uppfattas gentemot hur de vill bli 

uppfattade. Det är viktigt att ledningen ser informationen som en del i 

identitetsskapandet och inte låter imagen bli identiteten. Blir den det saknar varumärket 

en kärnidentitet och kunden styr vad varumärket är  (Aaker, 2010).   

 

Hanteringen av varumärkets identitet har blivit viktigare på senare tid och intresset för 

fenomenet har utvecklats (Bravo, Buil, de Chernatony & Martinéz, 2017). En del av det 

är att framkomsten av social media har gett kunden mer makt i sin kommunikation (von 

Wallpach, Voyer, Kastanakis & Mühlbacher, 2017). Kommunikation har alltid varit ett 

fundamentalt begrepp inom interaktion mellan kund och företag. Sättet aktörerna 

kommunicerar på har utvecklats med tiden, nya metoder har uppkommit däribland 

sociala medier. Sociala medier är ett verktyg som har ökat möjligheterna till att själva 

agera utanför de traditionella ramverken för institutioner och organisationer (Shirky, 

2009).  Det är ett nytt sätt att kommunicera på vilket ger upphov till nya möjligheter för 

såväl konsumenter som för företag. De traditionella metoderna är inte längre lika 
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centrala som det var innan den digitala kommunikationen, vilket styrks av Bruhn, 

Schoenmueller, & Schäfer (2012) som menar att det traditionella har blivit alltmer ersatt 

av den digitala.  

 

Undersökningar har kommit fram till att sociala medier används i bred utsträckning, 80 

% av företagen på Fortune 500-listan återfinns som aktörer där (John, Emrich, Gupta & 

Norton, 2017), vilket tyder på att företag ser potentialen med att arbeta med kanalerna. 

Det finns flertal sätt att använda sociala medier på. Användare på sociala medier delar 

med sig av produktrecensioner som är skapade av andra konsumenter samt att 

användare skapar produktrecensioner utifrån deras användarerfarenheter (Chung, Han & 

Koo, 2015). Företag har möjligheter att skapa sidor på sociala medier där användare kan 

prenumerera på företagets flöde (Narayanan, Asur, Nair, Rao, Kaushik, Mehta & 

Lalwani, 2012). Organisationer kan genom sitt flöde sprida information om deras 

produkter, tjänster och inte minst deras varumärke.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Traditionellt sett har författare som exempelvis Kapferer (2012), Aaker (2010) och 

Melin (1999) perspektivet att varumärkets identitet skapas av företagen själva. Vi har 

dock uppmärksammat ett antal artiklar som menar på att det inte längre är fallet. 

Kennedy & Guzmán (2016) betonar att marknaden nu är global och dynamisk där 

kundens makt bildar ett samskapande av företags identitet. Även fast Aaker (2010) har 

ett traditionellt perspektiv, för författaren en diskussion kring att kunder kan påverka 

identiteten. Det nya perspektivet att kunder inte bara förser företagen med information 

genom att dela med sig om deras uppfattade image, utan i själva verket kan påverka 

identiteten är relativt outforskat. Kennedy & Guzmán (2016) nämner att det finns en 

brist i empirisk grund till ämnet. Perspektivet att digitaliseringen och sociala medier har 

förändrat maktsituationen i skapandet av identiteten är något som bör forskas mer om 

som kan förändra den teoretiska uppfattningen av fenomenet.  

 

Digitaliseringen har förändrat marknaden som helhet. Marknaden har utvecklats och 

blivit mer transparent där alla kunder kan få tillgång till information om varumärken 

och produkter för att kunna göra jämförelser. Kunderna söker gärna informationen på en 



  
 

 3 

kundstyrd plats för att få ta del av andra konsumenters erfarenheter och tips (Kapferer, 

2000). Det är inte bara kunder som kan få ut viktig information från social commerce 

sites som dem också benämns. Företag kan få en viktig insyn av hur kunderna ser på 

varumärken och produkter och använda den informationen för att utveckla varumärket 

(Liu, Cheung & Lee 2016).  

 

En intressant förändring som har uppstått är att kommunikationen har förändrats från 

varumärke-kund till varumärke-kund-varumärke, men även kund-kund (Mills, & 

Plangger, 2015). Det är framförallt framkomsten av sociala medier som har bidragit till 

förändringen genom att ge ett rum för att interagera med kunder (Nararatwong, 

Okazaki, Okada & Inoue, 2014). Faktumet att  sociala medier har växt så pass mycket 

har med tiden gett upphov till att företag numera har blivit beroende av sociala medier 

för att just interagera med sina kunder (Kumar, Bezawada, Rishika, Janakiraman & 

Kannan, 2016). 

 

Sociala medier har under en tid varit ett väl använt marknadsföringsverktyg. Verktyget 

har fått en viktig roll i marknadsföringen genom att kunder engagerar sig mer än 

tidigare till varumärken (Muchardie, Yudiana & Gunawan, 2016). Men sociala medier 

är mer än bara ett marknadsföringsverktyg. Det skapar också möjligheter för personer 

att ingå i communities (Nararatwong et al. 2014). Communityn kan i sin tur sedan 

gynna ett varumärke på olika sätt men också i vissa aspekter vara ett hot. Det är viktigt 

hur konsumenter upplever varumärket, de upplevelser som konsumenter delar med sig 

till sina sociala grupper har stor påverkan på företaget (Kennedy & Guzmán, 2016). 

 

Sociala medier kan hjälpa företag att sprida bra nyheter snabbt, men det kan också 

sprida dåliga nyheter lika snabbt (Assaad & Gomez, 2011). Om en konsument vill 

ventilera sin frustration om företagets produkter eller service kan de använda företagets 

sida på sociala medier (Assaad & Gomez, 2011). Företag måste hantera negativa 

anmärkningar väl, eftersom allt de skriver på sociala medier blir offentligt (Latiff & 

Safiee, 2015). Om företag hanterar negativa anmärkningar på ett dåligt sätt eller 

ignorerar anmärkningarna kommer det att skada företagets varumärke (Latiff & Safiee, 

2015). Det understöds även av Nararatwong et al. (2014) som poängterar att innehållet 

kan skada varumärkets image men även varumärkets värde. Det går därför inte undvika 

att kunderna individuellt men också i grupp påverkar organisationer. 
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En intressant aspekt som det läggs stor vikt vid är maktskiftet som enligt Hajli & Sims 

(2015) har skett från säljare till köpare. Genom att kunderna har mer att säga till om 

måste också företagen förstå kunderna på ett individuellt plan. Fler teorier om ämnet tas 

fram för att förstå kundernas engagemang på sociala medier (Geissinger & Laurell, 

2016). Det är inte bara engagemang i form av produktrecensioner, delningar och 

kommentarer utan även engagemang i varumärket. Varumärkesengagemang ses som en 

användares hängivenhet till ett varumärken online, det vill säga att användaren har ett 

personligt förhållande till ett varumärkets hemsida eller annan media på internet som 

förmedlar varumärkets värde. Det går därför inte att underminera kundernas betydelse 

och i vilken utsträckning de kan påverka ett varumärke och dess identitet (Mollen & 

Wilson, 2010).  

 

Genom att företagen förstår vikten av att vara aktiv på sociala medier öppnas en 

möjlighet som tillåter kunderna att föra samtal och på så sätt också ge ideér och 

synpunkter. Flertal författare argumenterar för att digitaliseringen har medfört en 

transparens av både företag och kunder. Sociala medier spelar således en stor roll i 

transparensen som ett kostnadseffektivt verktyg för att samla information från kunder 

men också för att bygga ett starkare varumärke (Füller, Schroll & von Hippel, 2013; 

Tariq & Wahid, 2011).  Den viktigaste möjligheten sociala medier ger är att företag kan 

samla data om konsumenter. Utmaningen är att det inte är lätt att få tillgång till denna 

data eftersom kunder oftast vill hålla privat information för sig själva. Kundernas 

relation till företagen kan utspela sig på olika sätt och olika former. Det är företagen 

som måste ta första steget för att involvera kunderna (Assaad & Gomez, 2011). 

Empirisk data som är framställd av Rapp, Beitelspacher, Grewal & Hughes (2013) visar 

att ju mer säljare involverar sociala medier som kommunikationskanal, desto större är 

chansen för samarbete med kunderna. Samarbetet är viktigt för att hantera 

kundrelationerna men också för att öka marknadsaktiviteterna (Wang, Hsiao, Yang & 

Hajli, 2016). Konsumenter kan bli en värdefull innovationskälla för att uppfinna, 

utforma, förbättra eller testa ideer och nya produktkoncept (Jelonek, 2012). Företag 

samskapar med konsumenter genom att utforska och få en inblick i marknaden. Den 

interaktionen och forskningen resulterar i att företagen kan skapa innovationer och 

förbli relevanta för kunden (Kennedy & Guzmán, 2016).  
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En undersökning visade att 79% av företagen i studien, antingen använder eller planerar 

att använda sociala medier. De kom fram till att de fanns flera relevanta fördelar med att 

delta (Bullock, & Agbaimoni, 2012). Att företag är synliga i sociala medier skapar en 

ökad medvetenhet om organisationer, det understöds av Neti (2011) som säger att en 

fördel med sociala medier är att varumärket sprids och blir igenkänt. Det är viktigt för 

företag att delta i sociala medier om dem vill få varumärket igenkänt (Monica & Raluca, 

2014). Det är en fördel om varumärket är det första som kunden tänker på, det är enligt 

Kennedy & Guzmán (2016) något som gör att kunden känner sig trygg med sina 

handlingar vilket i sin tur leder till ökad försäljning. Konsumenter väljer vilka 

varumärken som de vill stödja och uttrycker sin identitet genom sitt aktiva stöd. Det 

intressanta är att konsumenter inte enbart är medvetna om varumärken, de engagerar 

och identifierar sig med dem (Black & Veloutsou, 2017).  

 

Det har länge funnits problem för marknadsförare att få ut information om varumärket 

och produkten på det vis att kunden verkligen tar till sig det. Konsumenter har en 

motståndskraft mot kommersiella budskap och därför inte tar åt sig dem som 

marknadsförarna tänkt sig. Efter sociala mediers uppgång har varumärken lyckats 

kringgå motståndskraften genom att kunder gillar, kommenterar och delar deras 

innehåll. Kunden sprider budskapet vidare till sina vänner som “avsändare”, som nu inte 

längre ser det som ett försök av varumärket att uppmana till köp. (Bernritter, Verlegh, & 

Smit, 2016) 

 

Sporthandelsbranschen som studien fokuserar på är intressant att studera utifrån de ovan 

angivna diskussionsområdena då nya företag dyker upp och sätter press på de 

prominenta företagen inom sporthandelsbranschen. En av de stora anledningarna till att 

sporthandelsbranschen växer är på grund av att sport förknippas med goda 

hälsoeffekter, vilket är en trend idag. Sport har länge associerats med god hälsa vilket 

Fentem (1994) poängterar. Men även fysiska aktiviteter i allmänhet gynnar hälsan. Vi 

har märkt att konkurrensen har hårdnat inom sporthandelsbranschen där nya aktörer 

ständigt dyker upp och exponerar sina varumärken. Digitaliseringen har bidragit till att 

företag inte längre måste ha fysiska butiker utan kan etablera sin verksamhet på internet. 

Genom att använda sociala medier så kan företagen, på ett kostnadseffektivt sätt, 

förmedla sina identiteter ut till fler kunder än vad som tidigare har varit möjligt. 

Plötsligt har de stora företagen inte samma möjlighet till att hålla fast 
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marknadsandelarna via traditionell marknadsföring där pengarna styrde. Sociala medier 

har således blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg inom branschen där alla har 

möjlighet att visa sig själva oberoende av storlek.    

 

1.3 Problemformulering 

 

Sociala medier är ett starkt marknadsföringsverktyg för företag. Det är många författare 

som har skrivit om sociala mediers framfart däribland Muchardie et al. (2016) och 

Mollen & Wilson (2010) som tar upp kundens engagemang i form av innehållskapare 

men också varumärkesengagemang. Engagemanget har till viss del förstärkts genom att 

företag numera blir mer transparenta och tillåter kunderna att påverka. 

Kommunikationen har då således också förändrats vilket  Mills & Plangger (2015) 

poängterar främst genom att det har gått från varumärke-kund till varumärke-kund-

varumärke, men även kund-kund. Förändringen grundas i sociala mediers uppkomst 

som har gett rum för företag att interagera med sina kunder (Nararatwong et al. 2014). 

Det är inte bara den yngre generationen som befinner sig på sociala medier utan 

människor i alla åldrar vilket gör att räckvidden för företagen är bred. 

 

Det nya perspektivet om skapande av varumärkets identitet som diskuterats tidigare 

kommer också ligga till grund för vår studie. Flertalet författare förespråkar den nya 

synen där ett samskapande ligger i fokus (Kennedy & Guzmán, 2016), men det har 

fortfarande inte anammats av forskningsvärlden till fullo (Black & Veloutsou, 2017).  

 

Med sociala mediers framkomst har ovan diskuterats ett antal förändringar i marknaden, 

kommunikation och varumärke. Med grund i förändringarna samt det nya perspektivet 

på identiteten är det relevant att undersöka sociala mediers påverkan på varumärkets 

identitet inom sporthandelsbranschen. 
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1.4 Forskningsfrågor 

 

• Hur utformar företag sin varumärkesidentitet med hjälp av sociala medier? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera sociala mediers inflytande på 

varumärkets identitet inom sporthandelsbranschen, för att kunna förklara och skapa 

förståelse för hur sociala medier används för att utforma identiteten. 

 

1.6 Avgränsningar och förklaringar 

 

Med sporthandelsbranschen syftar vi till företag som tillhandahåller produkter inom 

sport och fritid. 

 

Studien behandlar sociala medier som fenomen, men empiri och analys grundas till 

största del på Facebook och Instagram. 

 

Fokus ligger inte på de varumärken som företaget säljer utan endast återförsäljarnas 

varumärken i sporthandelsbranschen. 

 

Vidare vill vi förklara att vi använder kund och konsument synonymt. 
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2 METOD 

 

I följande kapitel presenteras och motiveras de tillvägagångssätt som har tillämpats i 

studien. Här diskuteras även kritik som kan riktas mot studiens val av metod. 

2.1 Undersökningsmetod 

 

Vår studie har utgått från en kvalitativ metod. Vad som kännetecknar en kvalitativ 

metod är att man uppfattar och tolkar data, vidare kopplar man dessa tolkningar till 

teorier (Bryman & Bell, 2014). Vi finner att den kvalitativa metoden passade vår 

undersökning eftersom den är inriktad på att skapa en förståelse genom ord medan den 

kvantitativa metoden är inriktad på siffror (Bryman & Bell, 2014). Enligt Bryman & 

Bell (2014) har kvalitativ metod en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik, vi använde denna metod för att skapa en djupare förståelse för ett visst ämne 

genom att vi lyssnade på experternas erfarenheter som vi sedan analyserde med stöd av 

teori. Författarna menar att i den kvalitativa metoden ligger tyngden på att försöka 

skapa en förståelse av verkligheten genom informanternas tolkning inom deras miljö. 

Vår undersökning behandlade i stor del hur företag interagerar på sociala medier, vilket 

gör att det inte är någon företeelse som vi undersökte, det är mer av ett samspel mellan 

flera aktörer, det understöds av Bryman & Bell (2014) som en kvalitativ metod. Därför 

finner vi att den kvalitativa metoden passade bättre än den kvantitativa metoden för vår 

undersökning.  

 

Kvalitativ forskning kan uppfatta socialt liv som processer, där man beskriver hur 

skeenden och mönster utvecklas med tid (Bryman & Bell, 2014). När man gör en 

kvalitativ studie är man intresserad av hur folk tolkar upplevelser, hur de konstruerar 

deras värld och vilken mening de tillskriver sina erfarenheter (Merriam & Tisdell, 

2016). Enligt Jacob & Furgerson (2012) är kvalitativa forskare intresserade av att forska 

i människors liv och historiska traditioner inom området som är muntligt framförda, den 

primära metod som man använder när man samlar dessa historier är genom intervjuer. 

Vår studie behandlar hur experter jobbar med sociala medier samt varumärkets identitet, 

det var därför en fördel för oss att använda oss av den kvalitativa metoden när vi 

samlade empirisk data, eftersom informanterna kan framföra utvecklade och 

kompetenta svar. För att uppfylla vårt syfte användes flexibla och fokuserade personliga 
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intervjuer med öppna frågor, vilket är i enlighet med Trost (2010), där kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av låg grad av standardisering och är strukturerade. I enlighet 

med Merriam (1994) samt Jacob & Fergusson (2012) möjliggör denna metod att vi 

kunde gå in i djupet i ämnet. 

2.2 Forskningsansats 

 

Det finns två olika ansatser som en studie kan baseras på, deduktiv- och induktiv ansats 

(Bryman & Bell, 2014). När deduktiv ansats används kopplas teorier till 

observationer/resultat men med en induktiv ansats kopplas observationer/resultat till 

teorier (Bryman & Bell, 2014). En deduktiv ansats baseras på att teori är den primära 

källan till kunskap, det som är teoretiskt känt kan ställas som forskningsfrågor och 

hypoteser som sedan kopplas till empirin (Eriksson & Kovalainen, 2015). Den 

induktiva ansatsen är motsatsen, där man jämför empiri med teori. Inom den kvalitativa 

metoden används oftast teorier för att formulera intervjufrågor för att sedan jämföra 

empirin med teorin vilket gör det svårt att skilja på den deduktiva och induktiva 

ansatsen (Bryman & Bell, 2014). Genom deduktion blir det problematiskt i 

tolkningsprocessen, eftersom empirin kräver tolkning av författare. En induktiv ansats 

är också svår att uppnå eftersom tolkningen sker oftast inte helt utan teoretisk 

förankring (Alvehus, 2013).  

 

Den problematik som Alvehus (2013) framför, återfinns också i vår studie, det har lett 

till ett processinriktat förhållningssätt till ansatsen där undersökningen börjar deduktivt 

men övergår till en induktiv ansats. Grunden till förhållningssättet är att den framställda 

modellen är baserad på insamlad teorier, genom modellen framställs intervjufrågor. 

Resultatet från informanterna tolkas och kopplas till den teoretiska referensramen samt 

att det ges utrymme för upptäckter av nya aspekter inom det område som studeras, för 

att ge möjlighet till modifiering och utveckling av teorier. Vi har hanterat studien utifrån 

en deduktiv ansats där vi utformade intervjufrågor med bas från den teoretiska 

referensramen.  Analysen hanterades genom att koppla empiri till teorin och analysera 

utifrån det.  
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2.3 Datainsamling 

 

Det finns enligt Alvehus (2013) fyra olika metoder för datainsamling, dessa 

urvalmetoder är slumpmässigt, strategiskt(målstyrt), snöbolls samt bekvämlighetsurval. 

Inom den kvalitativa forskningen förekommer slumpmässiga urval, men i mycket låg 

grad då den passar bättre för kvantitativ forskning (Alvehus, 2013). Snöbollsurval 

bygger på en metafor där en snöboll rullas i snön så att den växer och blir stor (Trost, 

2010). Urvalsmetoden bygger på att vid slutet av varje intervju frågas informanten om 

den känner någon annan som kan intervjuas och fortsätter på det sättet tills en 

tillräckligt stor snöboll som går att bygga en snögubbe med (Trost, 2010). Med 

bekvämlighetsurval menas att informanter väljs ut enbart för att de är lättillgängliga. 

Det kan leda till en ofullständighet eftersom de mest lättillgängliga informanterna är 

oftast inte de mest informativa (Yin, 2013).  Som nämnts i undersökningsmetoden har 

vi hållt intervjuer med experter inom området, experterna återfinns oftast i höga 

positioner i organisationer. Den urvalsmetod som vi använde oss av för att hitta 

undersökningsdeltagare är i enlighet med Bryman & Bell (2014) ett målstyrt urval. 

Författarna menar att undersökningsdeltagarna väljs strategiskt ut för att de är relevanta 

för forskningsfrågan. Exempel på målstyrda urval inom kvalitativ forskning är enligt 

Bryman & Bell (2014) snöbolls- och teoretiskt urval. Den metod som vi har genomfört 

är förfrågning efter intervjupersoner som är kompetenta inom marknadsföring, vilket i 

enlighet med Bryman & Bell (2014) tyder på ett teoretiskt urval då de teoretiska idéerna 

kan prövas på dessa personer. 

 

Det finns två huvudsakliga intervjutyper när man använder sig av kvalitativ metod, 

dessa är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2014). Vid 

ostrukturerade intervjuer använder forskaren sig av lösa minnesanteckningar som hjälp 

vid frågeställningar, informanten får tala fritt kring ämnet och forskaren ställer 

följdfrågor till det som är relevant (Bryman & Bell, 2014). När forskaren använder sig 

av en lista över specifika ämnen som informanten kan svara fritt på kännetecknas som 

en semistrukturerad intervju, frågorna behöver inte komma i ordningen, samt att 

forskaren kan ställa följdfrågor som inte ingår i listan (Bryman & Bell, 2014). Utifrån 

de två intervjutyperna ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var bäst lämpade för vår 

studie. Vi valde att använda oss av semistrukturerarde intervjuer på grund av att 

intervjupersonerna skulle få utrymme att fördjupa sina svar och att vi kunde ställa 

följdfrågor till det som var relevant.  
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Informanter Kön Position Typ av företag 

Informant 1 

(Personlig intervju, 2017-04-24) 

 

Man 

 

VD 

 

Cykelhandel 

Informant 2 

(Personlig intervju, 2017-04-26) 

 

Man 

 

Butikschef 

 

Sporthandel 

Informant 3 

(Personlig intervju, 2017-04-27) 

 

Man 

 

VD 

 

Cykelhandel 

Informant 4 

(Personlig intervju, 2017-04-27) 

 

Kvinna 

 

Digital strateg 

 

Mediabyrå 

Informant 5 

(Telefonintervju, 2017-05-02) 

 

Man 

 

Operativ chef 

 

Sporthandel 

Informant 6 

Personlig intervju, 2017-05-03) 

 

Man 

 

Butikschef 

 

Sporthandel 

Informant 7 

(Telefonintervju, 2017-05-04) 

 

Man 

 

Ansvarig för e-commerce 

 

Sporthandel 

Informant 8 

(Personlig intervju, 2017-05-10) 

 

Man 

 

VD 

 

Mediabyrå 

Informant 9 

(Personlig intervju, 2017-05-11) 

 

Man 

 

Chef för sociala medier 

 

Mediabyrå 

 Tabell 2.1 (Egen) - Tabell med informanter, kön, position, typ av företag 

  

För att få tag på ovanstående informanter så använde vi oss främst av sökmotorer för att 

hitta vilka företag som opererar i sporthandelsbranschen samt vilka som opererar i 

konsultbranschen med inriktning varumärke. Vårt mål var hela tiden att få personer med 

kompetens och därför sökte vi oss högt upp i organisationerna. Vi började med att ringa 

huvudkontoren på de valda företagen och framförde syftet med studien men blev ofta 
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snabbt hänvisade till mail. Responsen på mail var väldigt låg och vi började känna oro 

över att inte få svar. Därför åkte vi runt till butikerna istället och det resulterade i fyra 

personliga intervjuer. Med mediabyråer var det lättare eftersom de snabbt svarade på 

mail och bokade in en personlig intervju samt två skypeintervjuer. De två 

telefonintervjuerna  gjordes dels för tekniska problem och dels för begränsad tillgång 

till videosamtal. Alla de personliga intervjuerna gjordes i enskilda rum mellan 

intervjuaren och informanten. Även telefonintervjuerna gjordes i enskilda rum. På så vis 

eliminerade vi störningsmoment i intervjuprocessen.  Intervjuerna tog mellan 20-40 

minuter, anledningarna till att längden varierade var därför att intervjuerna var 

semistrukturerade vilket gav informanten större möjlighet till att föra diskussionen inom 

specifika ämnen. Den andra anledningen var att informanterna hade olika kunskap kring 

ämnet och därför hade inte svaren samma utförlighet. Antalet informanter uppgick till 

nio stycken och kan ses som ett lågt antal, men den insamlade datan visar att flera av 

informanterna ofta berättade samma saker på flera frågor. Vilket tydde på att vi uppnått 

empirisk mättnad där ett högre antal informanter inte nödvändigtvis hade resulterat i ett 

rikare resultatkapitel. 

2.3.1 Operationalisering  

 

För att operationalisera studiens forskningsfråga har vi utgått från den teoretiska 

referensramen och tagit de mest relevanta begreppen vilket är illustrerat i figur 3.1. 

Genom dessa begrepp utformade vi tre huvudfrågor. Huvudfrågorna öppnar en 

diskussion kring fenomenet. Vi utformade även stödpunkter för eget bruk eftersom det 

främjar diskussionen, stödpunkterna går att utläsa i bilaga A. Huvudfrågorna var 

utformade på följande vis: 

 

• Hur används sociala medier för att kommunicera varumärkets identitet? 

• Hur används sociala medier för att samla information om intressenter? 

• Vad har kunden för betydelse för att förändra varumärkets identitet genom 

sociala medier? 
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2.3.2 Anonymitetskravet 

 

Studien har tagit hänsyn till anonymitetskravet som är en av de etiska reglerna som 

Bryman & Bell (2014) tar upp. Bryman & Bell (2014) menar att anonymitetskravet ska 

se till att uppgifter om de som ingår i undersökningen ska hanteras med konfidentialitet, 

för att utomstående inte ska kunna veta vilka som deltog och vad de sa. Parry & 

Mauthner (2004) menar att  eftersom vi inte utförde en respondentvalidering kunde inte 

våra informanter ge klartecken för innehållet, och därför ansåg vi det viktigt att ta 

hänsyn till anonymitetskravet. För att säkerställa att informanterna inte kan ta skada av 

den data de försett oss med. Det är även en säkerhet för oss som författare att ta hänsyn 

till anonymitetskravet eftersom vi riskerar påföljder om information publiceras som inte 

granskats av informanterna som kan skada dem. 

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

 

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp inom kvantitativ forskning för att utvärdera 

kvalitén av studien. Forskare har anpassat begreppen för att de även ska kunna användas 

inom den kvalitativa forskningen, genom att man ha ett mindre fokus på mätningar som 

ursprungligen är kärnfaktorn (Bryman & Bell, 2014). Författarna poängterar att 

begreppens mening inte förändras, istället skiftar bara fokuset från kvantitativa aspekter 

till kvalitativa. Lincon & Guba (1986) presenterar alternativa begrepp för att mäta 

kvaliteten av en kvalitativ studie, dem är trovärdighet och äkthet. Syftet är att hitta nya 

termer som står för samma saker som validitet och reliabilitet men har ett tydligare 

fokus på kvalitativa studier. Bryman & Bell (2014) berättar att Lincon och Guba tog 

fram trovärdighet och äkthet för att de ställer sig emot användningen av validitet och 

reliabilitet i kvalitativ forskning, för att termerna förutsätter att studien kan komma fram 

till en enda och exakt uppfattning av den sociala verkligheten. Utifrån det valde vi att 

utgå ifrån trovärdighet och äkthet som kriterier för vår studie eftersom vi ansåg att det 

på ett tydligare sätt kan appliceras på studien. 
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2.4.1 Trovärdighet 

 

Bryman & Bell (2014) beskriver fyra kriterier som trovärdighet innefattar som även kan 

återfinnas i den kvantitativa forskningen, de är tillförtlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering eller bekräftelse. 

 

2.4.1.1 Tillförlitlighet  

 

Tillförlitlighet likställs ofta med intern validitet, Morrow (2005) betonar att det finns 

likheter men samtidigt skillnader i den bemärkelsen att de fokuseras på olika 

forskningsmetoder. I forskning av den sociala verkligheten kan man komma fram till 

många olika beskrivningar. Tillförlitlighet handlar i detta fall om att den beskrivning 

som forskaren har kommit fram till även ska accepteras i andras ögon (Bryman & Bell, 

2014). För att säkerställa tillförlitligheten menar författarna att forskningen ska följa de 

regler som finns men även att rapportera resultatet till de informanter som finns i den 

verkligheten som studien har behandlat. Informanterna kan påpeka om forskaren har 

uppfattat verkligheten korrekt eller felaktigt, det kallas för 

respondentvalidering.  Barbour (2001) påpekar att respondentvalidering inte alltid är bra 

att utföra. Författaren menar att forskaren är ute efter en helhetsbeskrivning av 

verkligheten där informanterna ofta ser det från sin personliga syn som kan leda till 

avvikande beskrivelser.  

 

Vi såg både för- och nackdelar med att utföra en respondentvalidering för vår studie. 

Fördelen är framförallt att vi kunde bekräfta att tolkningen av informanternas svar och 

syn på fenomenen har skett på ett rättvist sätt, och på så sätt stärka tillförlitligheten för 

vår studie. En nackdel kan vara att våra informanter är olika, en del driver en lokal butik 

och andra arbetar med varumärken i sociala medier nationellt i företagen eller som 

konsulter. Det leder till att deras syn på fenomenet kan skilja sig åt och det kan skapa 

problem vid en respondentvalidering. Med grund i nackdelen samt en brist av tid för att 

utföra en respondentvalidering har vi beslutat att inte genomföra en sådan. För att skapa 

tillförlitlighet i våra resultat har vi spelat in och transkriberat intervjuerna för att kunna 

lyssna och se vad som sas exakt och utföra tolkningen utifrån inspelningen. Det ger våra 
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resultat betydligt mer tillförlitlighet än att tolka informanternas svar utifrån våra 

minnen. 

 

2.4.1.2 Överförbarhet 

 

Bryman & Bell (2014) menar att i en kvalitativ studie går forskarna på djupet i den 

sociala verkligheten som studeras, det kan bli svårt att förstå om studien faktiskt kan 

appliceras i en annan kontext men även i samma kontext på ett senare tillfälle. Morrow 

(2005) beskriver att överförbarhet ska visa till vilken nivå författaren kan placera 

resultaten i den sociala verklighet som har studerats. Det görs för att andra forskare ska 

kunna få en bra uppfattning om det kan appliceras i en annan kontext. Lincon & Guba 

(1986) betonar att det krävs en tät beskrivning och redogörelser för de detaljer som 

ingår i den sociala verkligheten som har studerats för att andra ska kunna besluta om det 

passar in i deras studie. 

 

Vår studie är överförbar i den mån att sporthandelsbranschen är en del av detaljhandeln. 

Detaljhandeln skiljer sig inte mycket mellan dess olika branscher på så sätt att samtliga 

köper in produkter från olika varumärken som sedans säljs till konsumenter. Därför 

finns det en likhet i hur aktörer inom detaljhandeln kommunicerar produkter och sitt 

eget varumärke på sociala medier. Kunden kommer även att reagera på inläggen på 

liknande sätt, som resulterar i att även informationsinsamlingen i den framtagna 

undersökningsmodellen har en liknande natur. 

 

2.4.1.3 Pålitlighet 

 

Pålitligheten grundas i att forskarna har ett granskande synsätt och ser till att det finns 

en komplett redogörelse för studiens olika faser som forskningsprocessen, 

problemformulering, val av intervjupersoner och hur data analyseras (Bryman & Bell, 

2014). Graneheim & Lundman (2004) påpekar att det kan uppstå en inkonsekvent 

datainsamling över tid för att författaren utvecklar sin insikt i ämnet som influerar 

följdfrågor och fokuserar dem på specifika områden. Morrow (2005) betonar att en 

pålitlig studie ska vara konsekvent genom hela forskningen. För att göra det  ska 
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författaren noga observera forskningsdesignen och föra en verifieringskedja över 

forskningsaktiviteter. Bryman & Bell (2014) skriver att pålitligheten kan bekräftas 

genom att använda sig av kollegor som granskare, de dömer senare kvaliteten på valda 

metoder i studien. I vår studie har vi konstruerat en intervjuguide som täcker alla 

områden som ska hanteras. Vi har således samlat in data om samma områden från 

samtliga informanter som analyseras på samma sätt. Under studiens gång har vi använt 

kollegor som granskare i form av opponenter för att säkerställa pålitligheten. 

 

2.4.1.4 Konfirmering eller Bekräftelse 

 

Bryman & Bell (2014) beskriver konfirmering som forskarens försök att säkerställa att 

hon eller han har agerat i god tro. Forskaren ska inse att det inte går att ha full 

objektivitet i forskning om samhällelig forskning och söker bekräftelse att inte 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning har format resultatet. Morrow (2005) 

betonar att begreppet finns för att bekräfta att resultaten representerar till största möjliga 

utsträckning det som forskas och inte forskarens egna tro, teorier eller 

fördomar.  Lincon & Guba (1986) menar att likt pålitligheten kan konfirmering 

bekräftas genom granskare som fastställer ifall forskaren har agerat i god tro. För att 

bekräfta att resultatet inte har blivit influerat av våra egna tro, teorier eller fördomar, 

används kollegor som granskare i form av opponenter för att säkerställa objektiviteten 

av studien. 

 

2.4.2 Äkthet 

 

Bryman & Bell (2014) beskriver även äkthet som ett kriterium för kvalitativ forskning 

som rör lite mer generella frågor. Äkthet är uppbyggd på fem stycken punkter: 

 

• Rättvis bild 

• Ontologisk autenticitet   

• Pedagogisk autenticitet 

• Katalytisk autenticitet 

• Taktisk autenticitet 
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Denzin & Lincon (2008) menar att rättvis bild behandlar att alla intressenters syn, 

perspektiv, påståenden, bekymmer och röster ska synas i texten. Det stöds även av 

Bryman & Bell (2014) som påpekar att studien ger en rättvis bild om det ges en 

tillräckligt rättvis bild av alla informanternas åsikter och uppfattningar. I vår studie har 

vi lagt fokus på att behandla alla informanternas perspektiv för att studien ska ge en 

rättvis bild av deras syn på fenomenet.  Det betyder inte att samtliga svar från 

informanterna har lika stor betydelse i slutsatsen, utan bara att vi har presenterat en 

rättvis bild av informanternas svar i resultatkapitlet. 

 

Ontologisk autenticitet ställer frågan om informanterna som deltagit i studien har fått en 

förbättrad förståelse av det som forskats om efter deltagandet (Manning, 1997). Vi anser 

att delar av våra informanter fick en ökad förståelse efter att ha fört en diskussion under 

intervjun. Några informanter är mycket kunniga inom ämnet och behöver nödvändigtvis 

inte gått ut med en bredare förståelse.  Pedagogisk autenticitet är enligt Bryman & Bell 

(2014) frågan om informanterna har fått en bättre uppfattning kring hur andra personer 

uppfattar ämnet. Eftersom vi inte utförde en respondentvalidering kommer 

informanterna inte ta del av studien om dem inte kontaktar oss med en förfrågan om 

tillgång till den. Informanterna har således inte fått en bättre uppfattning kring hur de 

andra deltagarna resonerar kring ämnet.  

 

Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet ska svara på frågan om studien har gjort 

att  informanterna kan göra förändringar i sin verksamhet (Denzin & Lincon, 2008), 

respektive om informanterna kan agera utifrån slutsatser som studien presenterar 

(Manning, 1997). Det utfördes inte en respondentvalidering vilket leder till att 

informanterna inte tar del av slutsatsen. Informanterna har således inte gjort det möjligt 

för informanterna att göra förändringar eller agera utifrån studiens slutsatser. Om 

informanter kontaktar oss och vill ha tillgång till studien anser vi att de informanterna 

kommer att kunna göra förändringar och agera utifrån studiens slutsats. 
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2.4.3 Transkribering 

 

Kvalitativa forskare är vanligen intresserade av det som informanterna säger men även 

hur dem säger det. För att kunna analysera det är det en fördel att spela in intervjun för 

att redovisa de utbyten som inträffade under intervjun (Bryman & Bell, 2013). En god 

intervju förutsätter att intervjuaren är uppmärksam på vad informanten berättar för att 

kunna ställa följdfrågor. För att kunna göra det är det viktigt att intervjun spelas in, som 

resulterar i att intervjuaren inte har ett behov av att anteckna och på så sätt har 

möjligheten att vara delaktig i intervjun på ett bättre sätt (Bryman & Bell, 2013). 

 

Bryman & Bell (2013) menar att genom inspelning och transkribering kan forskarna: 

• Utföra flertal genomgångar av informanternas svar 

• Eliminera risken att vårt mänskliga minne glömmer bort delar av informanternas 

svar. 

• Utföra en mer noggrann analys. 

• Bemöta anklagelser som antyder att analysen är vinklad efter forskarnas 

fördomar eller värderingar. 

 

Bryman & Bells (2013) punkter är även anledningen till att vi utförde en inspelning för 

att sedan transkribera den. Utförandet av inspelningen och transkribering resulterade 

med att vi  under intervjuerna kunde fokusera på att ställa passande följdfrågor för att 

komma ner på djupet i frågan. Det gav också möjligheten att utgå från exakt vad som 

sades under intervjuerna i resultat- och diskussionskapitlet som gjorde de både mer 

precisa och mer trovärdiga.  

 

2.5 Forskningsprocessen 

2.5.1 Arbetets gång 

 

Alla medlemmar i gruppen har ett genuint intresse för sport och är frekventa kunder av 

sportartiklar. Vi lade märke till hur konkurrensen inom sporthandelsbranchen har 

hårdnat vilket har gjort att man inte handlar i samma butiker som man tidigare gjorde. 

Fler varumärken kommer upp och pressen på varumärken blir allt mer tydlig. På sociala 
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medier kan man bevittna hur företagen försöker förmedla sin identitet genom olika sätt 

att kommunicera men också hur kunder kommunicerar med varandra. Det blev således 

starten på uppsatsarbetet. Anledningen till valet av sociala medier var för att det har 

blivit ett vitalt marknadsföringsverktyg där både företag och privatpersoner opererar. 

Valet av  varumärket och dess identitet grundar sig i att vi studerar företagsekonomi där 

varumärket  har en central roll. Vi är själva aktiva på sociala medier och kommenterar 

aktivt angående olika företag och dess produkter, därför landade vi i frågan: Hur 

utformar företag sin varumärkesidentitet med hjälp av sociala medier? 

 

Vi började med att skapa oss en uppfattning av fenomenet genom att läsa teorier kring 

ämnet. Efter att ha läst flertalet artiklar men även böcker  kom vi fram till att  företagen 

utvecklar sin identitet inom företaget. Det fanns ett flertal andra artiklar som istället 

menade att kunden har en betydligt större roll i identitetsskapandet än tidigare forskning 

visar. Det är just det som skapade vårt intresse för fenomenet. När vi hade en teoretisk 

grund och stå på började sökandet efter informanter som var relevanta för studien. Efter 

många telefonsamtal men också e-mail lyckades vi få sex informanter från 

sporthandesbranschen där fem opererade på en lokal nivå och en på  nationell nivå. Men 

för att verkligen få den expertis som vi eftersökte kring ämnet valde vi att intervjua tre 

mediebyråer. Det empiriska materialet blev sedan en grunden i vår diskussion. 

 

Under hela studien  har vi tolkat både teorier men också de svar som ges av 

informanterna. Vi som författare kan därför se oss som tolkande instrument som också 

kommer utforma uppsatsen. I nästa rubrik kommer därför tolkningar av svar att tas upp. 

 

2.5.2 Tolkning av svar 

 

När man undersöker teori och samlar in data gör man egna tolkningar under tiden. Yin 

(2013) förklarar att det inte finns någon fast definition vad en god tolkning är men att 

det finns vissa attribut som utgör en god tolkning. Det ska finnas en fullständighet i 

tolkningen alltså en början, en mitt och ett slut. Vidare menar författaren att det ska 

finnas skälighet d.v.s att personer med samma interpretativa hållning som en själv 

skulle komma fram till samma tolkning. Eftersom vår studie är kvalitativ sker en stor 

del tolkning av den information som vi samlar in. Kvale & Brinkmann (2014) skriver 
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om hermeneutiken,  läran om tolkning där begreppen samtal och text är i centrum. Inom 

hermeneutiken har helheten en viktig roll, delarna får mening när helheten har formats. 

Genom att personliga intervjuer görs hjälper det också oss att tolka. När man sätter ihop 

alla delarna som kroppsspråket, miljön och samtalet blir det lättare att skapa sig en 

helhetsbild av vad intervjupersonen vill förmedla och det ger en positiv effekt på 

tolkningen.  

 

Holme, Solvang & Nilsson (1997) poängterar att det inte finns någon garanti att det sätt 

vi tolkar vårt insamlade material stämmer överens med informantens uppfattningar. 

Vidare menar författarna att vi heller inte kan få någon garanti att publiken vi förmedlar 

förståelsen till kommer få samma förståelse som oss. Tolkningen har också påverkas av 

våra  egna erfarenheter och utbildning. Men även informanterna har olika förståelser av 

fenomenet och det är grunden till varför intervjuerna sker med olika personer med olika 

positioner. Det märktes således snabbt att svaren inte blev desamma därför att 

informanterna hade olika kunskap om fenomenet.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) tar upp att det finns tre ordningar av hermeneutik. Den 

första är intervjupersonernas egna förståelse av verkligheten som existerar i deras 

självtolkningar. Det är just dessa tolkningar som vi som intervjuar vill åt och ta del av. 

Författarna menar sedan att intervjuaren gör sin egen tolkning kring samtalet, vilket är 

andra ordningen av hermeneutiken. Den sista och tredje ordningen är att undersöka och 

tränga sig in i intervjupersonernas ursprungliga tolkningar och på så sätt få en förståelse 

kring deras tolkningars uppkomst. Vi behandlar främst de två första ordningarna av 

hermeneutiken eftersom informanternas tolkningar av verkligheten är av främsta 

intresse för vår studie samt att vi oundvikligt kommer att tolka deras svar utifrån egna 

erfarenheter men också de teorier som vi har lagt fram. Genom att utforma en 

helhet  kommer också de olika delarna att få en mening i vår studie. 

 

2.6 Metodkritik 

 

När vi studerade fenomenet försökte vi vara objektiva som möjligt, vi ville 

vara  opartiska i vårt förhållningssätt till den information som samlats in. Genom att 

vara objektiv kan också de som väljer att göra en liknande studie som vi komma fram 
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till liknande slutsatser. Det var således svårt att vara helt objektiva för att vi hela tiden 

tolkade information. Det kan därför innebära att kritik kan riktas mot att vi tenderar till 

att bli subjektiva i vår tolkning.  

 

Intervjuerna var utformade på ett semistrukturerat sätt vilket innebär att man låter 

informanterna utifrån huvudfrågor svara fritt och inbjuder till en djupare diskussion 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Diskussionerna såg därför annorlunda ut från 

informant till informant vilket gjorde att det kan fanns en svårighet i att jämföra svaren i 

diskussionen. Vi valde att göra två intervjuer via Skype eftersom det är ett effektivt sätt 

att minska distansen mellan oss och informanterna. Det kan riktas en viss kritik mot att 

dessa intervjuer inte sker genom personligt möte och det utesluts vissa faktorer som 

exempelvis miljö. Hanna (2012) poängterar dock att denna form av intervju är så nära 

man kan komma en face-to-face interaktion. Skype ger således möjligheten att se 

personens kroppsspråk, humör och ansiktsuttryck vilka är viktiga faktorer för 

tolkningsprocessen. Vi valde att göra två intervjuer via telefon, den första var på grund 

av tekniska problem med Skype och den andra hade inte möjlighet till videosamtal. Viss 

kritik kan riktas mot att telefonintervjuerna inte blir lika personliga och att kvaliteten 

kan ta skada. Vi fick dock värdefull information som var till stor hjälp för studien. 

Enligt Sturges & Hanrahan (2004) så har de forskare som jämfört personliga intervjuer 

med telefonintervjuer generellt kommit fram till att telefonintervju är en värdefull och 

accepterad metod för att samla in data. 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 23 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Kapitlet baseras på två huvuddelar som är varumärke och digitaliseringen. I 

varumärkesdelen presenteras varumärket i form av identitet, positionering och image. I 

digitaliseringen presenteras sociala medier, varumärket i sociala medier samt 

influencers i sociala medier. Avslutningsvis sammanfattas teorin ur ett konceptuellt 

perspektiv där en modell presenteras. 

 

3.1 Varumärke 

3.1.1 Vad är ett varumärke? 

 

Ett varumärke definieras traditionellt som en produkt eller tjänst av en särskild 

leverantör som är differentieras genom sitt namn och presentation (Murphy, 1990). Men 

ett varumärke är mycket mer än bara en produkt eller tjänst. Ett varumärke omfamnar 

också värderingar och egenskaper (Murphy, 1990), det är ett löfte (Berry, 2000; 

Wheeler, 2006), det symboliserar den stora idén och förväntningar som finns i varje 

konsuments huvud angående produkten, tjänsten eller företaget (Wheeler, 2006). Ett 

varumärke representerar immateriella tillgångar som ofta har ett större finansiellt värde 

än de materiella tillgångarna (Mårtenson, 2008). Hammond (2008) motsätter synsättet 

att varumärket är ett löfte, författaren menar att varumärket är den totala 

sinnesupplevelsen som en konsument har med produkten, tjänsten eller företaget. Enligt 

författaren är konsumenter överbelastade med information och att det i slutändan är 

varumärket som gör att vi köper produkten eller tjänsten. Produktens objektiva kvalitet 

har inte någon betydelse, i slutändan är det första varumärket som kommer upp i 

huvudet som kunden kommer att välja (Trout, 2001). Varumärket som en strid om 

kundens uppfattningar och inte om produktkvalitet (Trout, 2001; Rosenbaum-Elliott, 

Percy & Pervan,  2015).  

 

Varumärket är delat i två domäner, den första är den funktionella domänen och den 

andra är emotionella/symboliska domänen. Den första domänen behandlar produktens 

löfte angående funktionalitet. Konsumenten är inte involverad i varumärket i hög 

utsträckning och går mest på produkten eller tjänstens funktionalitet. Den andra 

domänen behandlar konsumentens förtroende till varumärket. Ju mer engagerad 
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konsumenten blir i ett varumärke desto lättare blir det att köpa, det blir ett säkert val. 

Konsumenten lägger inte stor vikt i produkt- eller tjänstekvalitet och köper på grund av 

att de känner sig säkra med varumärket. (Rosenbaum-Elliot et al. 2015) 

 

Med hjälp av sociala medier kan erfarna användare av vissa varumärken skriva 

recensioner kring produktens funktionalitet. Med denna information kan en oerfaren 

konsument lära sig vad det specifika varumärket har för prestanda. När konsumenter 

måste utvärdera produkter eller varumärken som är obekanta för dem, kommer de högst 

troligt att aktivt söka efter informationen. Konsumenterna kommer troligen att hitta 

erfarenheter från andra konsumenter som är mycket värdefullt för dem i deras 

utvärdering. (Xue & Phelps, 2004) 

 

Konsumenter associerar varumärken på produkter och tjänster med olika sociala klasser 

(Grønhaug & Trapp, 1988). McAlexander, Schouten & Koenig (2002) nämner att det 

finns grupper som skapar gemenskap genom varumärken, såsom Harley-Davidsson. De 

skapar långvariga relationer genom att bilda grupper som konsumerar produkter och 

tjänster av specifika varumärken. Icha & Edwin (2016) menar att idag har populära 

varumärken simpla och enkla logotyper att komma ihåg, resonemanget bakom det är att 

konsumenter tycker om att associera sig med simpla saker och glömma bort det 

komplexa.  

 

Forskning har visat att ett väl utarbetat varumärke kan kraftigt gynna företag i många 

aspekter där Keller (2008) menar att det finns flera fördelar med att ha ett starkt 

varumärke de är tillexempel: 

 

• Ökad kundlojalitet 

• Mindre sårbar till konkurrenters marknadsföringsaktiviteter 

• Mindre sårbar till marknadsföringskriser 

• Ökad effektivitet av marknadsföringskommunikation 

• Fler möjligheter till att bredda varumärket 

 

Mårtenson (2008) menar att ett varumärke kan ge hävstångseffekt till 

marknadsföringssatsningarna. Författaren nämner att om ett företag med starkt 
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varumärke satsar samma summa som ett företag med svagt varumärke i sin 

marknadsföring kommer företaget med starkt varumärke att få högre avkastning. 

 

3.1.2 Varumärkets identitet 

 

Aaker (2010 s.68) definierar varumärkets identitet som följande: “Varumärkets identitet 

är en unik samling av varumärkesassociationer som varumärkesstrategen strävar efter 

att skapa eller upprätthålla. De här associationerna representerar vad varumärket står 

för och medför ett löfte till kunden från medlemmarna i organisationen”  (Egen 

översättning) 

 

Kapferer (2012) redogör att varumärkets identitet som koncept är relativt nytt inom 

ämnet där världskända författare inom ämnet inte hanterade det innan 2000-talet. 

Kapferer (2012) påpekar att konceptet nu är stort och de flesta företagen med en 

avancerad marknadsföring hanterar varumärkets identitet. Varumärkets identitet 

används av ett företaget för att utforma varumärket med hjälp av karaktärsdrag som ska 

definiera det mot kunderna (He, Harris, Wang & Haider, 2016). För att göra det på ett 

bra sätt måste identiteten uppfattas som distinkt och prestigefylld (He et al. 2016).  

 

Kapferer (2012) ser varumärkets identitet som en legitimation för företaget. Den 

specificerar karaktärsdrag som ska göra dem igenkänningsbara. Kennedy & Guzmán 

(2016) stärker det genom att poängtera att varumärkets identitet ska differentiera dem 

från andra genom att innehålla varumärkets mening, mål och självbild. Identiteten 

innehåller även interna karaktärsdrag från organisationen som livssyn, uppdrag, 

värderingar och kultur (Kennedy & Guzmán, 2016). Srivastava (2011) påpekar att 

karaktärsdragen eller associationerna som företaget laddar identiteten med har i uppgift 

att skapa ett löfte till konsumenterna. Aaker (2010) förklarar att företag kan skapa en 

stark identitet genom att ställa följande frågor till sig själva:  

 

• Vilka är våra kärnvärderingar? 

• Vad står vi för? 

• Hur vill vi bli uppfattade? 

• Vilka personlighetsdrag vill vi förmedla?  
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• Vilka relationer är viktiga för oss?  

 

Melin (1999) stödjer tidigare författare och skriver att varumärkets identitet är något 

konstruerat av företagen och ska visa vad som gör företaget unikt. 

 

Aaker (2010) delar upp varumärkets identitet till kärnidentitet och utökad identitet. 

Författaren beskriver kärnidentiten som de associationerna som inte kommer att 

förändras när varumärket träder in på nya marknader eller produkter. Ghodeswar (2008) 

menar att kärnidentiteten fokuserar på element som till exempel produktattribut, service 

och produktprestanda. Det styrks av Aaker (2010) som påpekar att kärnidentiteten ska 

innehålla inslag som visar att varumärket är unikt och värdefullt. Den utökade 

identiteten ska skapa textur och en helhet till varumärket genom att inkludera de detaljer 

som saknas för att få en god bild för vad varumärket står för. Ghodeswar (2008) menar 

att den utökade identiteten fokuserar på varumärkets personlighet, varumärkets 

relationsskapande och symboliska aspekter. 

 

Kapferer (2012 s.158) presenterar en modell för utformningen av varumärkets 

identiteten i form av en hexagonal prismat som består av sex facetter: 

 

• Produktattribut 

• Personlighet 

• Relationsskapare 

• Kultur 

• Spegling 

• Självbild 

(Översättning: Melin, 1999) 

 

Produktattribut beskriver varumärkets produktattribut och objektiva egenskaper. Det är 

således det som ofta kommer upp först i huvudet när människor tänker på varumärket 

(Melin, 1999 ; Kapferer, 2012). Kapferer (2012) betonar att produktattribut utgör 

varumärkets ryggrad som tillåter varumärket att stå upp och är första steget i skapandet 

av identiteten. Personlighet är de mänskliga egenskaper som varumärket associeras 

med. Det inkluderar både karaktärsdrag  som ålder och socioekonomisk klass men även 

personlighetsdrag som sentimentalitet och värme (Aaker, 2010). Kapferer (2012) 
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påpekar att varumärken ofta tar hjälp av en figur som representerar personligheten. 

Melin (1999) nämner att produktattribut och personligheten utgör kärnidentiteten och 

betonar vikten av att varumärket förmedlar båda på ett bra sätt. Aaker (2010) menar att 

personligheten sällan utgör kärnidentiteten av ett varumärke utan snarare är ett bra 

tillskott i den utökade identiteten. 

 

Relationsskapare syftar till att varumärket ska skapa en relation till konsumenterna. Hur 

relationen ser ut skiljer sig från varumärke till varumärke, en del utstrålar att relationen 

är vänlig och andra att den är storslagen eller kärleksfull (Kapferer, 2012).  Nästa del i 

modellen är kultur som Kapferer (2012) anser är det viktigaste av de sex delarna. Melin 

(1999) påpekar däremot att kultur inte nödvändigtvis passar in i modellen eftersom 

många varumärken använder multibrandingstrategi medvetet kopplar ifrån produkter 

från varumärket och även identiteten. Kapferer (2012) trycker starkt på att varumärken 

är mer än bara produktfördelar och en personlighet. Istället är det en kultur där starka 

varumärken är en vision av världen och en ideologi. Författaren menar att kultur finns 

med i modellen för att få konsumenter att ställa sig bakom varumärket och det sker 

oftast bara om varumärket har en god kultur. Anledningen till det är att människor 

brukar samlas kring orsaker, idéer ideal och värderingar. 

 

Spegling är att identiteten ska tilltala intressenters eftersträvade karaktärsdrag (de 

Charnatony, 1999). Kapferer (2012) menar att varumärken ska spegla hur kunderna vill 

bli sedda efter att ha använt varumärket. Författaren tar upp exemplet att i frågan om 

olika bilmärken svarar många att dem är för unga människor, gamla eller show-offs. 

Varumärken speglar således sin klientel. Identiteten ska även tilltala kundens självbild 

(Melin, 1999). Kunder väljer ofta varumärken vars produkter hjälper dem att känna sig 

komfortabla i många situationer och för att uttrycka sin självbild. Det är därför viktigt 

att identiteten även utstrålar symboliska värden (De Chernatony, 1999)  

 

Melin (1999) påpekar att identiteten inte är något statiskt utan kan och bör förändras om 

den är svag eller diffus. De Chernatony (1999) poängterar att organisationens kultur har 

stor betydelse på varumärkets identitet. Författaren skriver vidare att kulturen starkt 

influerar och förstärker varumärkets värderingar. Kapferer (2012) menar att dagens 

marknad är inne i en era av marknadsföringslikheter, nya innovationer blir den nya 

standarden och konkurrenterna måste ta efter för att hänga kvar till sina 
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marknadsandelar. Kapferer (2012) påpekar att det leder till att varumärkets identitet inte 

blir så tydlig som den borde vara. Författaren tar upp exemplet att banker numera liknar 

varandra och saknar en identitet för att särskilja sig från konkurrenterna. 

 

Företaget bör förmedla varumärkets identitet genom all marknadsföring för den ska vara 

stark, exempelvis att den ska genomsyra produkten och reklamen (Madhavaram, 

Badrinarayanan & McDonald, 2005). Det är viktigt att företagsledningen vet exakt vad i 

och hur identiteten ska förmedlas för att kunderna ska uppfatta varumärket som planerat 

(Kapferer, 2012). För att kunna göra det måste ledningen använda informationen om 

kundernas uppfattning av varumärket. Genom att se till hur kunderna faktiskt uppfattar 

varumärket kan företaget snabbt få nödvändig information om vad som behöver justeras 

i sitt arbete med identiteten för att imagen ska överensstämma (Aaker, 2010).  

 

von Wallpach et al. (2017) menar att det traditionella perspektivet att varumärkets 

identitet är en produkt från företagsledningen inte längre stämmer. Författarna påpekar 

att det uppkommer ett ökat antal publikationer som talar för att det istället handlar om 

en intressent och processorienterat perspektiv. Kennedy & Guzmán (2016) stödjer von 

Wallpach et al. (2017) genom att poängtera dagens marknadsdynamiska utformning har 

givit konsumenterna större makt som resulterar i ett samskapande av identiteten. 

Kennedy & Guzmán (2016) beskriver samskapande som en process där flertal 

intressenter går ihop för att få och skapa information och sedan skapa värde. Black & 

Veloutsou (2017) menar att varumärken är numera en dynamisk social process och 

hanteringen av varumärket är ett kulturellt fenomen, där ett samspel mellan olika 

intressenter leder till en utformning av identiteten. von Wallpach et al. (2017) stödjer 

det genom att betona att intressenter har fått makt genom sociala medier och ingår i 

interaktioner i nätverk för att samskapa varumärken. Kennedy & Guzmán (2016) 

påpekar att företag har med hjälp av sociala medier kunnat interagera med kunder mer 

nu än förut. Det har lett till att företagen nu i större utsträckning  engagerar sina kunder 

och tar vara på deras feedback för att skapa och stärka sin identitet. 

Varumärkesanhängare har blivit en stark källa av kommunikation till andra kunder, som 

har lett till att forskare menar att de bidrar till skapandet av identiteten (Black & 

Veloutsou, 2017). Teori och praktik runt varumärkeshantering har inte tagit till sig det 

nya perspektivet om ett dynamiskt sätt att tänka och verka på (von Wallpach et al. 

2017). 
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3.1.3 Varumärkets positionering  

 

Positionering är idag ett av de mest centrala begreppen inom marknadsföring och är 

därför högt prioriterat hos företag (Melin, 1999). Kapferer (2012) stärker det genom att 

betona faktumet att konsumentbeslut fattas med hjälp av jämförelser, det är därför 

viktigt för företagen att utföra en god positionering. Det förekommer ibland en 

sammanblandning mellan begreppen positionering och image. Skillnaden är att det är 

möjligt att diskutera ett varumärkes image utan jämförelser med konkurrenter. I en 

diskussion kring ett varumärkes positionering behövs det referenspunkter för att få 

grepp om det. (Melin, 1999) 

 

Positionering som term har funnits länge inom marknadsföring och grundades utifrån 

USP (Unique Selling Proposition) med syfte att få fram produkters konkurrensfördelar 

till konsumenterna (Melin, 1999). Aaker (2010) beskriver varumärkets positionering 

som den del av identiteten och value proposition som företaget vill aktivt kommunicera 

ut till målgruppen. Författaren fortsätter med att lägga fram fyra karaktärsdrag för att 

beskriva positionering, vilka är “del”, “målgrupp”, “aktivt kommunicerat” och 

“demonstrerar fördel”. Nandan (2005) menar att företag genom positionering vill lyfta 

fram de karaktärsdrag och attribut som gör dem unika. Kapferer (2012) stödjer det 

genom att beskriva varumärkespositionering som företags sätt att lyfta fram distinkta 

karaktärsdrag som ska särskilja dem från konkurrenter.  

 

Enligt Gwin & Gwin (2003) är syftet med positionering att förmedla attribut som ska ge 

varumärket eller produkten en särskiljande faktor, som leder till konkurrensfördelar för 

varumärket. Melin (1999) påpekar att positionering av varumärke har i syfte att placera 

sig i konsumenternas medvetande för att skapa varumärkeslojalitet. Keller (2008) 

betonar att positionering är att få kunderna att tänka på varumärket och dess produkter 

på eftersökt vis för att på så sätt skapa en god image. Aaker (2010) påpekar att den 

valda positioneringen inte behöver vara statisk, företag kan förändra vilken del av 

identiteten som önskas förmedlas till kunderna. Författaren fortsätter med att betona att 

en sådan förändring i positioneringen inte ändrar varumärkets identitet utan bara byter 

fokus i kommunikationen.  
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Resultatet av positionering är att ha skapat en kundfokuserad value proposition som ska 

fungera som en övertygande faktor som leder till köp (Fuchs & Diamantopoulos, 2010). 

Fuchs & Diamantopoulos (2010) betonar att en god positioneringsstrategi kan leda till 

skapandet av ett stort varumärke men om positioneringen inte hanteras korrekt slutar det 

i katastrof. För att utföra en lyckad positionering måste varumärket veta hur 

konsumenterna i dagsläget uppfattar dem och konkurrenterna (Gwin & Gwin, 2003). 

Kapferer (2012) menar att om varumärket inte positionerar sig uppstår två frågor som 

går obesvarade: Vilken del av marknaden vill vi ses som en del av? Och vad erbjuder vi 

kunden som är en nyckelfaktor i beslutsprocessen? Kommunicerar inte varumärket ut 

svaren till frågorna kommer inte kunderna att själva ta reda på dem, för att det finns för 

många val för att en kund ska ta tiden att själva ta reda på vad som skiljer varumärken 

emellan. (Kapferer, 2012) 

 

För att skapa en god positionering har Kapferer (2012 s.152) tagit fram fyra frågor som 

företaget ska analysera: 

 

Vilken fördel ger 

varumärket? 

Frågan är till för att få fram varumärkeslöftet och vilken/vilka 

fördelar som kunden kan vänta sig av varumärket. 

För vem är 

varumärket? 

Frågan syftar till att förstå vilken målgrupp som positioneringen 

ska riktas mot. 

 

Syfte? Genom att analysera frågan får varumärket en grund för att stödja 

löftet om fördel med varumärket. 

 

Mot vem är 

varumärket? 

Frågeställningen ska ge företaget en insikt om vilka 

huvudkonkurrenter dem har och om dem kan fånga delar av deras 

kundgrupp. 

 

 Tabell 3.1 (Egen) - Kapferers (2012 s.152) fyra frågor (egen översättning) 

 

Kapferer (2012) betonar att de fyra frågorna hjälper produkten eller varumärket att 

direkt visa sitt bidrag och bli en del av konsumentens beslutsprocess. Aaker (2010) 
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presenterar också fyra frågor som ska hjälpa varumärken med positionering som liknar 

Kapferers. Första frågan finns för att företagen ska kunna fokusera på den del av 

identiteten och value proposition som ska användas. Likt Kapferer (2012) är kärnan att 

få fram vad som skiljer varumärket från konkurrenterna och vad kunden får ut av dem.  

 

Andra frågan av Aaker (2010) hanterar att kartlägga målgruppen precis som andra 

frågan av Kapferer (2012). Det finns en en skillnad mellan de båda frågorna och det är 

att Aaker (2010) även vill kartlägga den sekundära målgruppen.  

 

Den tredje frågan skiljer sig ifrån Kapferer (2012) på så sätt att Aaker (2010) istället vill 

få fram målen med kommunikationen; det kan vara att förstärka, bredda eller ta bort 

delar av den nuvarande imagen.  

 

Sista och fjärde frågan av Aaker (2010) syftar till att precisera varumärkets 

konkurrensfördelar som positioneras och om imagen fortfarande blir lik eller nästan lik 

konkurrenterna. Författaren betonar att det inte är en fördel att utge sig att vara bäst på 

allt utan istället få kunderna att tro att varumärket är likvärdigt andra konkurrenter i de 

dimensioner där dem är starka. På så sätt menar Aaker (2010) att det konkurrenternas 

konkurrensfördelar bleknar och varumärkets egna lyfts fram. Kapferer (2012) har i sin 

fjärde fråga fokus på att ta över delar av konkurrenternas kundgrupp men nämner inte 

hur det ska gå till.  

 

3.1.4 Varumärkets image 

 

Enligt Dobni & Zinkhan (1990)  har definitionen av varumärkets image förändrats 

sedan den blev relevant på 1950-talet. Författarna menar att det inte har varit 

oregelbunden förändring i definitionen av varumärkets image, det finns ett mönster hur 

varumärkets image har utvecklats. Det konventionella synsättet föreslår att 

marknadsföringen är den oföränderliga källan till varumärkets image (Joachimsthaler, 

Aaker, Quelch, Kenny, Vishwanath & Mark, 1999). Dagens varumärkesimage förklaras 

som konsumentens uppfattning om ett varumärke (Aaker, 2010; Keller, 2008; Melin, 

1999). Exakt vad som som skapar varumärkets image är oklart, det finns flertalet 

modeller som försöker att förklara vad varumärkets image är. Latif, Islam, Noor, Saha, 
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Roy & Halim (2015) har framställt en modell som förklarar varumärkets image genom 

sex företrädande faktorer. Författarna menar att varumärkets image byggs upp av brand 

awareness, brand association, brand superiority, brand affection, brand resonance och 

corporate social responsibility(CSR). Brand awareness är kundens förmåga att 

identifiera varumärket under olika förhållanden (Keller 2008). Brand association är den 

personliga relevansen och konsistensen som är presenterad över en längre period (Keller 

2008). Brand superiority är kundens syn på om ett varumärke är mer unikt eller bättre 

än andra varumärken (Keller 2008). Brand affection menas att konsumenters känslor till 

ett varumärke kan spela stor och avgörande roll på kundens beteende (Latif et al. 2015). 

Brand resonance beskriver relationen till och i hur hög utsträckning en konsument är 

synkroniserad med ett varumärke (Keller 2008). CSR skapar uppfattningar hos 

konsumenter om att företaget bidrar till samhällsprogram, stödjer sociala eller 

konstnärliga aktiviteter och generellt försöker att förbättra välfärden av samhället som 

helhet (Keller 2008). Alla dessa begrepp beskrivs av författarna som något som 

påverkar konsumentens uppfattning om varumärket. Varumärkets image är därför ett 

subjektivt fenomen som är skapad genom konsumentens tolkning, vare sig den är 

motiverad eller emotionell (Dobni & Zinkhan, 1990). 

 

Aaker (2010) påpekar att varumärkets image är reflektionen av hur mottagaren uppfattar 

ett varumärke. Enligt Kapferer (2012)  krävs det att det företag ska fokusera först på är 

att skapa en stark identitet, eftersom det är identiteten som ska kommuniceras ut. Det är 

utifrån varumärkets identitet som konsumenter skapar sig en uppfattning om 

varumärket. Däremot kan inte företagen fullt styra varumärkets image. Nandan (2005) 

nämner att  varumärkets image skapas genom summan av all information som 

mottagaren får från många olika källor. Det understöds av Keller (2008) som säger att 

konsumenter kan skapa varumärkesassociationer genom andra sätt än enbart 

marknadsföringaktiviteter. Författaren lyfter fram exempel som WOM (word of mouth), 

konsumentrapporter, egna antaganden och slutsatser som de skapar genom själva 

varumärket. Det som är centralt i de här fenomenen är att kunden delar med sig av sina 

uppfattningar om företagets varumärket. Om företagen samlar in uppfattningarna kan de 

utforma en identitet som kan anpassa sig till deras målgrupp för att skapa längre 

relationer eller hitta nya målgrupper att positionera sig till (Nandan, 2005).  
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Som nämnts tidigare grundar sig varumärkets image i konsumenters uppfattningar om 

ett visst varumärke och hur företagets positionering av sin identitet kan påverka dessa 

uppfattningar. Om ett företag identifierar nya målgrupper kan de bygga ut varumärket 

genom att tillföra fler produktkategorier med samma varumärke. Varumärkesutbyggnad 

kan förändra uppfattningen om modervarumärket hos konsumenter, om en 

varumärkesutbyggnad inte passar in, kan den göra oerhört stor skada på varumärkets 

image, men om den är välskött kan den ge stora fördelar (Joachimsthaler, Aaker, 

Quelch,  Kenny, Vishwanath & Mark, 1999). Om förretagen tillför fler 

produktkategorier kan konsumenter bli förvirrade vad varumärket står för och kan 

därför påverka företagets varumärkesimage negativt  (Martínez & Pina, 2003). För att 

varumärkesutbyggnaden ska vara framgångsrik bör den nya produkten ha liknande 

egenskaper som den ursprungliga, på så sätt kan de överföra kärnidentieten i den nya 

produkten. Dock kan denna metod bli misslyckad om konsumenterna frågar sig själva 

vad det är för skillnad mellan den nya och den grundläggande produkten, var den nya 

produkten verkligen nödvändig (Vraneevi, Mandi & Panda, 2007)?  

 

3.2 Digitaliseringen 

3.2.1 Innebörd 

 

Att teknologin utvecklas ständigt är idag ett faktum. För att hänga med i utvecklingen 

måste företag vara innovativa, dels för att marknaden ändras snabbt men också för att 

konkurrensen har blivit hårdare (Gürhan-Canli, Hayran & Sarial-Abi, 2016). 

Digitaliseringen har lett till högkvalitativa tjänster, förbättrade produkter, bredare 

distributionskanaler men också mer kreativa marknadsföringskanaler (Hauser, Tellis, & 

Griffin, 2006). När man talar om digitalisering är det främst internet som är ett 

framträdande begrepp. Keller (2016) poängterar att internets framfart har gjort att fler 

och fler marknadsförare har blivit intresserade hur företag ska bygga sitt varumärke 

online. Enligt författaren är den största anledningen till intresset den massiva tillgången 

på data som finns i form av kunders attityder och beteendemönster. De digitala 

verktygen har även gett möjlighet till ett realtidsflöde och med hjälp av en bredare 

användning av mobiltelefoner, har användningen av applikationer också ökat markant 

(Gürhan-Canli et al. 2016). Enligt Gürhan-Canli et al. (2016) har applikationer som 
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Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter gjort att gemenskaper har bildats online 

vilket i sin tur har påverkat relationen mellan kunden och varumärket.  

 

Digitaliseringen har vidare inneburit att företag har en enklare väg ut på den globala 

marknaden och med hjälp av internet nås grupper från olika geografiska delar på ett 

effektivare sätt  (Evans & Mathur, 2005). Karjalainen (2011) menar att kundens ökade 

makt på internet har bidragit till tuffare konkurrens samt förändring. Enligt Mangold & 

Faulds (2009) kan enstaka personer med hjälp av internet nå ut till tusentals människor. 

Vidare poängterar författarna att genom att kunder kan nå ut till många personer ändras 

också förutsättningarna för företagen. Internet har därför inneburit att kunder får en 

annan roll i marknadsföringen än tidigare eftersom de också sprider information om 

bland annat företags produkter och tjänster. Men företag använder internet idag också 

för att skräddarsy marknadsföringen på individnivå vilket i sin tur gynnar den 

personliga relationen mellan kunden och företaget (Keller, 2016). 

 

3.2.2 Sociala Medier  

 

Weber (2009) förklarar sociala medier som en plats där personer med gemensamma 

intressen kan dela sina tankar, kommentera och argumentera. Författaren menar att det 

är en gratis media för personer och företag på internet där tvåvägskommunikation står i 

fokus. Alltså har traditionell media som tidningar, TV och radio där 

envägskommunikationen stod i fokus inte samma vikt i marknadsföringen längre. Enligt 

Kaplan & Haenlein (2010) är sociala medier ett verktyg där personer och företag  kan 

visa vem dem är. Vidare menar Kaplan & Haenlein (2010)  att personer har en önskan 

om att presentera sig själva samt bygga upp en bild om sin identitet genom att kreera 

sina egna sidor. Med tanke på att både privatpersoner och företag använder sig av 

sociala medier blir det ett verktyg för relationsskapande. När företag skapar sidor på 

sociala medier kan kunderna följa dessa och på så sätt bli en följare av varumärket 

(Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

Kapferer (2012) poängterar att kunder förr behövde spendera mycket tid för att bli väl 

informerade angående produkter och tjänster. Med det informationsflödet som sociala 

medier tillhandahåller orkar inte kunderna att tillbringa mycket tid på 
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informationssökande och därför agerar irrationellt i en större utsträckning. Vidare menar 

författaren att det finns ett diversifierat utbud av sociala medier som har olika attributer 

och funktioner. Vissa är för den stora massan som exempelvis Facebook, medans andra 

är inriktade på mer specifika kvalifikationer hos personer såsom Linkedin (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011). Keitzmann et al. (2011) menar att sociala 

medier har gjort att marknadsföringen har demokratiserats, vilket innebär att nu 

förmedlas varumärken utan företagets egentliga tillstånd. Även Kim & Ko (2012) 

poängterar att varumärken och kunder samarbetar på sociala medier och på så sätt 

utvecklar nya produkter, tjänster men också värde. Vidare menar författarna att på det 

sätt kunderna sprider information på sociala medier angående ett varumärke har stor 

påverkan på företaget.  

 

3.2.3 Varumärken i sociala medier 

 

Kim & Ko (2012) och Laroche, Habibi & Richard (2013) argumenterar för hur stor 

påverkan sociala medier har på företags varumärke. Vidare menar Kim & Ko (2012) att 

sociala medier tillåter kunderna att på ett lättare sätt än tidigare komma i kontakt med 

företag och dess varumärke. Företag uppmuntrar till att kunder ska ge feedback på deras 

produkter eller tjänster men också förmedla deras upplevelse av varumärket. Laroche et 

al. (2013) tar upp vikten av brand communities. Sociala medier underlättar för kunder 

att ingå i comunities som är intresserade av ett visst företag och dess varumärke utan 

några restriktioner på geografiska områden. Vidare menar författarna att dessa 

communities skapar goda associationer till varumärket och binder således en stark 

relation till företaget. Weber (2009) lyfter fram att en stark dialog mellan kunder och 

företag kommer också att bilda ett starkt varumärke. Sociala medier tillhandahåller 

möjligheter för företag att hålla dialog med sina kunder 24 timmar om dygnet.  

 

Varumärkesbaserat innehåll på sociala medier är vanligt förekommande. Ett exempel 

som Muntinga, Moorman & Smit (2011) tar upp är att om kunden tittar på en Absolut 

Vodka reklam på Youtube, pratar om IKEA på Twitter eller laddar upp bilder på sina 

nya Converse på Facebook handlar det om varumärkesaktiviteter. Vidare menar 

författarna att marknadsförare måste förstå vad som får kunder att dela diverse 

varumärkesrelaterat innehåll därför att det påverkar varumärket i stor utsträckning. 
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Författarna menar att kunderna litar mer på varandra idag när det kommer till 

information än vad de litar på företagen, de influerar varandra med hänsyn till olika 

varumärken.  

 

Enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) måste företag ta vara på fördelarna med 

sociala medier genom att starta konversation med kunden. Konversationerna kan röra 

olika ämnen däribland produkter, reklam eller kundservice. Företaget lär sig därmed 

mer om kunderna och på så sätt påverkar de också kring hur varumärket uppfattas. Men 

fördelarna med sociala medier och den digitala kommunikationen sträcker sig längre än 

så. Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) tar upp ytterligare sex punkter: 

 

Interaktivitet 

Sociala medier används för att interagera med kunderna. Genom att företag exempelvis 

har tävlingar får företag användbar information om de som deltar som ålder och kön. 

Internet har möjliggjort för kunder att själva söka information om företag och dess 

produkter, det är alltså kunden som initierar kontakten. Det blir en “pull” mekanism där 

kunderna drar sig till företagen istället för tvärtom. Anledningen till att det är en fördel 

för företagen är för att marknadsföringskostnaderna reduceras. Den typ av 

marknadsföring kan användas för att nå ut till målgrupper med specifika behov. 

Nackdelen kan vara att marknadsförare har mindre kontroll än i traditionell 

marknadsföring där de har möjligheten att till en definierad publik trycka ut 

meddelanden för att öka medvetenheten om företaget. (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2016) 

 

Intelligens 

Den nya teknologin samt digitala medier kan användas till relativt låg kostnad för 

företagen för att göra marknadsundersökningar. Undersökningarna är främst kring hur 

kunderna uppfattar produkter och service. Det finns diverse undersökningsverktyg som 

kan samla in data kring exempelvis kundrecensioner, antal klick och visningar. (Chaffey 

& Ellis-Chadwick, 2016) 

 

Individualisering 

En annan fördel med den digitaliserade kommunikationen är att företag kan skräddarsy 

marknadsföringen på en individnivå. Anledningen till att företag kan göra det är på 
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grund av möjligheten att samla in data om sina kunder på ett helt annat sätt via internet 

och sociala medier. Kunden blir, på ett mer personligt sätt, träffad av företagets 

marknadsföring. Ett exempel är att kunden blir tilltalad med sitt namn när de besöker en 

sida där de också för relevanta erbjudanden baserade på tidigare köp. (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016) 

 

Integrering 

Internet utgör en bredare omfattning för integrerad marknadsföring. Det finns två olika 

perspektiv på hur integreringen med kunder görs. Det första perspektivet är att 

kommunikationen går från organisation till kund. Den frågan som ska ställas här är hur 

företag använder internet som komplement till andra kanaler för att kommunicera sina 

produkter eller tjänster till nya och existerande kunder? Det andra perspektivet är 

kommunikationen från kund till företag. Istället för att bara använda telefonservice har 

företag använt internet till att skapa nya möjligheter för kunder att ta kontakt med 

företagen. Via exempelvis chattar, email och kommentarsfält kan kunderna på ett 

effektivt sätt ta kontakt med företagen. (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) 

 

Omstrukturering av marknaden 

När företagen utvecklar strategier för internet måste de tänka på vilka mellanhänder 

som kan tas bort. Internet ger möjlighet till att företag direkt kan ta kontakt med sina 

kunder och behöver inte mellanhänder i den utsträckning som tidigare behövts. Både 

kunderna och företagen tjänar på det för kunderna får direktkontakt med företagen samt 

att företagen kan reducera kostnader. Men det är också viktigt för företag att se över nya 

möjligheter och sätta in nya mellanhänder som exempelvis samlar in data och ger 

kunden den information den behöver för att lyckas med sitt köp. (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016) 

 

Plats 

En annan fördel är att de geografiska restriktionerna inte längre är ett problem. Företag 

kan med hjälp av internet och sociala medier bredda sin kommunikation till den globala 

marknaden. Det ger möjligheter till att sälja på internationella marknader på ett sätt som 

tidigare inte var möjligt. Företag behöver därför inte lokala butiker eller serviceställen 

för att sälja globalt. (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016) 
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För att kunna utnyttja fördelarna  har det tagits fram ett antal strategier däribland POST 

som har sammanfattats av Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) som fokuserar på bland 

annat kunden, målsättning och teknologin. Även Microsoft (2007) har utvecklat sex 

punkter om hur företag ska använda sociala nätverk för att få kontakt mellan kunderna 

och varumärket: 

 

• Att förstå vad som motiverar kunderna att använda sociala nätverk. När 

företaget förstår vad som motiverar kunderna  kan företaget anpassa 

marknadsföringen efter det.  

 

• Att uttrycka sig som varumärke. Företaget ska använda internet för att visa en 

annan sida av varumärket, alltså att framhäva varumärkets unika karaktärsdrag. 

 

• Att försöka skapa samt bibehålla konversationer. Företag som skapar 

konversationer med kunderna har mer chans till att resonera med dem. 

 

• Att göra det möjligt för kunder att delta. Genom att företagen tillhandahåller 

varumärkesrelaterat innehåll på sociala medier som kunderna kan delta i skapar 

det engagemang. 

 

• Identifiera förespråkare på internet. Genom att använda verktyg för att hitta 

influencers  kan företaget ta kontakt med dessa och låta dem förespråka 

varumärket och dess produkter. 

 

• Att bete sig som en social nätverkare. Var kreativ, ärlig, nyfiken om kunderna 

och uppdatera regelbundet. 

 

3.2.3.1 Social media influencers 

 

Social media influencers (SMI) är en ny typ av tredjeparts endoser som kan utforma 

kunders attityd med hjälp av sociala medier (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 

2011). Författarna menar att en del forskare ser SMI:s som motståndaren, en fientlig 

röst men att andra ser en möjlighet att använda dem för att förmedla varumärket. Carter 
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(2016) påpekar att influencer marknadsföring växer snabbt och finns för att promota 

produkter eller skapa brand awareness.  Booth & Matic (2011) menar att SMI:s har fått 

en betydelsefull röst på marknader på grund av internet och sociala mediers makt. 

Författarna skriver att SMI:s har gjort att företagen tappat kontroll över ryktet om 

varumärket på sociala medier.   Mangold & Faulds (2009) betonar att informationen om 

produkter och tjänster på sociala medier är mer trovärdig än den genom traditionell 

media och att det bidrar till SMI:s makt. Det stöds av Carter (2016) som skriver att 

influencer marknadsföring har blivit stort för att konsumenterna inte längre tar åt sig 

traditionell marknadsföring.  

 

Weiss (2014) menar att goda effekter för varumärket uppstår när företaget har 

trovärdiga influencers. Författaren betonar att företaget måste bjuda in positiva och 

entusiastiska följare och de med hög grad av influence till att bli 

varumärkesambassadörer som sprider varumärket och interagerar med målgruppen. 

Kietzmann et al. (2011) påpekar att en stor del i sociala medier är att hålla kunderna 

glada. Författarna menar att SMI:s hjälper med det genom att skapa ett förtroende hos 

kunderna. Bell (2012) utförde en intervju med Mark W. Schaefer som är författaren av 

boken “Return on Influence”. Under intervjun diskuterade Schaefer att många har 

problem med att mäta ROI (Return on investment) när det kommer till influencers. 

Schaefer menade att alla mål som sätts upp av ledningen ska kunna mätas och går att 

mätas i dagens digitala spektrum. Svårigheten ligger i att hitta rätt mått för influencer 

marknadsföring som går att koppla till målen. 

 

3.3 Referensramen ur ett konceptuellt perspektiv 

 

I den teoretiska referensramen har det framförts stödjande, förklarande eller direkt 

relevanta teorier för de ämnen som studien behandlar. Kärnan i studien består av 

varumärkets identitet och sociala medier. Strukturen i kapitlet har baserats på de här 

kärnorna vilket har bidragit till en helhetsbild samt en mer djupare förståelse för 

varumärket och digitaliseringen som är huvuddelarna. Rubriken “Vad är ett 

varumärke?” ger ett helhetsperspektiv till studien och förklarar vad ett varumärke består 

av och vilka komponenter som utgör varumärket. Det är viktigt att få en helhetsbild 

över vad varumärket är eftersom man kan jämföra påverkande faktorer med varandra. 
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Rubriken “Varumärkets identitet” ger en stadig grund för det huvudsakliga fokuset i 

undersökningen, det är varumärkets identitet som blir påverkad av olika faktorer som 

tas upp i kommande kapitel. De rubriker som behandlar varumärkets image och 

positionering ger en djupare uppfattning över de primära faktorer som påverkar 

varumärkets identitet. Kapitlet “Digitalisering” är den andra huvuddelen och ger en 

klarare uppfattning över hur marknadsföring har förändrats. De två första delrubrikerna 

3.2.1. och 3.2.2. ger ett helhetsintryck genom förklaringar till förändringen samt 

stödjande teorier. Hur kärnan i studien samspelar med varandra tas upp i delkapitel 

3.2.3. Hur dessa faktorer samspelar med varandra utgör de faktorerna som får företag att 

utforma varumärkets identitet.  

 

Utifrån de teorier som presenterats  har en modell utformats som ska återspegla en 

process. Den börjar internt med den ursprungliga identiteten som ska positioneras på 

sociala medier. Utifrån den information som kommuniceras ut interagerar aktörerna 

med varandra på sociala medier. Företagen är delaktiga i denna interaktion, vare sig det 

är ett aktivt eller passivt deltagande samlar de värdefull information om varumärkets 

image. Denna informationsinsamling leder till att företaget utformar identiteten. Med 

aktörer menar vi kunder och konkurrenter. 

 

 

Figur 3.1 (Egen) - Hur identiteten utformas med sociala medier som verktyg 
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4 RESULTAT 

 

I följande kapitel redovisas den insamlade empirin från intervjuerna. Kapitlet 

struktureras utifrån de huvudfrågor som intervjuguiden innehåller: sociala medier, 

positionering via sociala medier, informationsinsamling och kundens makt på sociala 

medier. 

 

4.1 Sociala medier 

 

Alla informanter använder sociala medier för att marknadsföra sig på ett eller annat sätt. 

Det var främst två kanaler som användes vilket var Facebook och Instagram. Det fanns 

olika anledningar till att enbart två används i stor utsträckning. I3 menade att 

möjligheten att lägga upp bilder är till stor fördel för att det tilltalar kunderna medan I1 

och I7 berättade att det är ett lätt och kostnadseffektivt sätt att nå ut på. I8 tog upp att 

det är ett snabbt sätt att kommunicera på och att det läggs ganska mycket av 

marknadsföringsbudgeten på sociala medier. Informanten berättade att förutsättningarna 

förändras snabbt och att man måste hänga med i utvecklingen. I2 sa att det är sociala 

medier som gäller just nu: 

 

“Nej jag ser inga nackdelar, det är ju sociala medier som gäller nu.  Vi tillbringar ju 

mer tid med mobiltelefonen än med familjen, man är där hela tiden, uppkopplad 

konstant.” (I2) 

 

I4 ansåg att Facebook och Instagram styrka är att du kan välja målgrupp väldigt 

specifikt eftersom att Facebook och Instagram optimerar annonsplatserna till specifika 

personer därför kommer dessa kanaler alltid vara med i informantens digitala 

rekommendationer. I9 ger stöd till det påståendet. Informanten berättade att de har 

möjligheten till att träffa väldigt specifika grupper men också breda genom de sociala 

plattformarna. I8 var inne på samma spår, att den stora fördelen med sociala medier är 

att man kan nå ut till de målgrupper man vill på ett snabbt vis. I5 och I7 sa att 

sporthandelsbranchen har en bred målgrupp och att de använder sociala medier för att 

nå ut till den. Även I3 upplevde att man kan nå ut till olika målgrupper genom att 

använda sig av de sociala kanalerna och dess funktioner. Genom att tagga en bild med 
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kundens namn och den cykelklubb som kunden är med i, är det ett sätt att nå sina 

målgrupper, konstaterarade I3. Med sociala mediers funktioner kan företagen också se 

vem som har interagerat med inläggen. I7 tittar mycket på vilka målgrupper som klickat 

på annonserna och på så sätt ser om han har nått ut till rätt målgrupp. Genom att tracka 

allting dvs genom att mäta och titta på KPI så menade I4 att  företag kan se om 

kampanjen har fått genomslag i den målgrupp som eftersöktes. I9 nämnde att 

marknaden förändras väldigt snabbt, snabbare än någonsin och att där inte finns en 

perfekt lösning för någon marknadsförare: 

 

“Det vi gör är att vi planerar och strategiserar, vi lär och vi undersöker, så mycket som 

vi kan” (I9) (Egen översättning) 

 

I3 ansåg att företaget får en större räckvidd i regionen men även ut i världen med hjälp 

av sociala medier.  Informanten menade på att det ofta kommer in folk som säger att de 

såg produkten på Facebook eller Instagram. Enligt I4 är det just Facebook och 

Instagram bland de sociala kanalerna som har den största unika räckvidden i Sverige. 

 

“Om man tittar på sociala kanaler så är det onekligen så som ni säkert också vet att 

Facebook och Instagram har störst räckvidd, kanske störst unik räckvidd i Sverige om 

vi nu ska hålla oss till Sverige bara. Ca 80 % av internetpopulationen.” (I4)   

 

4.2 Positionering via sociala medier 

4.2.1 Utformning av inlägg 

 

I8 sa att inläggen inte borde vara fokuserade på att sälja. I1 vill förmedla att cykling är 

trevligt och att personalen i butiken mer än gärna hjälper kunderna med det dem 

behöver inom cykling. I8 menade även att i nio av tio fall handlar inläggen om 

långsiktigt varumärkesbyggande genom att skapa en relation till målgruppen. 

Informanten berättade att identiteten kommer fram genom att visa ärlighet och 

transparens i inläggen. I9 och I2 sa att inläggen på en Facebooksida eller ett 

Instagramflöde  är för att skapa eller upprätthålla top-of-mind medvetenhet om 

varumärket till sina kunder.  I6 vill förmedla att butiken har funnits länge genom att visa 



  
 

 43 

produkter från 50-talet i sina inlägg. I4 sa följande för att beskriva de olika kanalerna i 

positioneringssyfte:  

 

“Social närvaro med Facebook. Instagram då de kan nå ut med inspiration till vissa 

målgrupper. Eventuellt om de har olika kampanjnedslag där de vill kunna kommunicera 

på ett interaktivt kul sätt mot en yngre målgrupp, så kan de addera Snapchat eller ha en 

Youtubekanal.” (I4) 

 

I7 upplevde att kunder sällan går in på sociala medier för att läsa annonser, de vill 

istället bli inspirerade. I3 var inne på samma spår och betonade att produkten kan finnas 

på bilden men att budskapet i texten ska vara på någonting annat.  Även I2 sa att det inte 

pratas om pris och produkt på sociala medier, framförallt på Instagram. Informanten 

menar att det istället handlar om att bygga upp en image. I5 stödjer föregående 

informant genom att berätta att de förmedlar sitt varumärke på Instagram eftersom 

Facebook har blivit mer av en kommersiell kanal. I8 berättade att varumärken som är 

duktiga på Instagram verkligen kan bygga upp en lojal följarskala och skapa adoption 

till varumärket, att följarna tar till sig och vill stå för varumärket. I9 menade att 

företaget kan informera sina följare om kampanjer men att det huvudsakligen handlar 

om att förmedla en bild av varumärket på sociala medier. 

 

4.2.2 Influencers 

 

Det kan vara en fördel att använda influencers i sin positionering enligt I4. Informanten 

berättade att om företaget kan hitta en influencer som har rätt ålder och samma livsstil 

som målgruppen kan det ha bra effekter på varumärket. I4 tryckte på faktumet att 

influencers måste vara trovärdiga för att ge bra resultat. Det som marknadsförs måste ha 

rätt tonalitet för att inte uppfattas som köpt. Ett bra sätt att säkerställa det är genom att 

ge influencern friheten att göra det på sitt sätt. I8 menade att influencers går emot hela 

sociala medietrenden som bygger på ärlighet och transparens, då man betalar personer 

att tycka saker de inte tycker egentligen. Informanten menar att varumärken istället 

borde göra ett bra eget jobb för att visa varumärket. I9 berättade att influencers kan ha 

en stor del i en mediamix om varumärket om de hittar en eller flera personer som står 

för samma aspirationer som produkten. 
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I5 och I7 berättade att användandet av influencers handlar om att bygga varumärket 

snarare än att öka försäljningen. I7 hade erfarenhet angående användande av influencers 

och att det ger bra spridning men att det inte ger några kortsiktiga fördelar utan det är en 

långsiktig plan. Informanten upplevde det som svårt att spåra resultatet från influencers. 

Även I9 sa att det är en utmaning att kartlägga vilken effekt influencern har gett 

varumärket. I5 nämnde följande om användandet av influencers: 

 

“Det svåra med det här är att vi inte riktigt vet var det landar. Hur många fler kommer 

till oss och handlar på grund av [...]? Det är ingenting som vi ser direkt eller snabbt. Så 

därför kan det vara väldigt mycket spekulationer i det just nu. Hur länge man ska hålla 

kvar det och vad det ger oss?. Jag tror att på sikt så ger det oss en varumärkesnärvaro 

som är viktig för oss. Men på kort sikt så tror jag inte att det spelar så stor roll. Utan 

det är varumärkesbyggande på sikt. “ (I5) 

 

4.3 Informationsinsamling 

 

Användning av informationsinsamling varierade mellan informanterna, I5 och I6 

nämnde att de inte använder sig av informationsinsamling via sociala medier i stor 

utsträckning. Anledningen till att de inte samlar information genom sociala medier 

beror på omstrukturering av organisation samt att de inte har tid på grund av 

organisationens omfattning.  

 

“Anledningen är att vi som helintegrerad kedja är ganska ung. [...] Vi har ju 

framförallt Facebook som vi får loggar av då. Men annars så använder vi inte sociala 

medier jättemycket. (För informationinsamling)” (I5) 

  

4.3.1 Word of mouth och feedback 

 

I1 nämnde att de det framförallt ser på hur kunder recenserar butiken på sociala medier. 

Informanten tittar på hur många stjärnor butiken har fått på Facebook samt att de ibland 

besöker Ratsit. I1 upplevde att det finns äkta och påhittade recensioner, men att 
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informanten inte bryr sig så mycket om den påhittade. Både I1 och I3 sa att de inte fått 

in negativa kommentarer i deras flöde, men de framhävde också att om de får negativa 

synpunkter från kunder på sociala medier skulle de titta på vad som har hänt, varför det 

blev en dålig recension och hur företaget kan undvika sådana situationer i framtiden. I1 

betonade vikten av att gräva djupare kring varför kunden är missnöjd än att enbart 

kompensera upp för att locka till sig bra recensioner. I3 upplevde att kunderna oftast 

ringer om de har något negativt att säga, det är inte ofta att de skriver negativa 

kommentarer på sociala medier. 

 

“Vi har inte fått några negativa tankar från kunderna. [...] Skulle det uppstå så skulle 

jag såklart kolla på varför han är missnöjd och vad det är kunden saknar i 

butiken.[...]” (I1) 

 

I3 och I7 nämnde att de inte följde upp i stor utsträckning vad som sades mellan 

kunderna på sociala medier. Vidare berättade I3 att de tittar på hur kunder interagerar 

mellan varandra om det har varit någon speciell diskussion, men att det inte 

förekommer ofta. I7 tittar inte på interaktionen mellan kunder för att de inte har tid för 

det. 

 

“Nej vi följer inte upp. Inte jättenoga, ibland kan man ta sig den tiden om det har varit 

någonting, om det har varit någon diskussion, men inte jättemycket.” (I3) 

 

I8 nämnde att det är en grundförutsättning för att sociala medier ska överleva. Det är 

ofta direkt feedback på det som görs, företag får hela tiden feedback. I8 sa att val av 

plattform beror på vilken målgrupp företaget vänder sig till, Facebook är mer fylligt 

med informationsflöde, input och output (kommunikation mellan varumärke och 

målgrupp) men att det finns fler dedikerade användare på Instagram framförallt den 

yngre generationen, det är mer kvalitativt. Informanten berättade att den största kraften 

kommer från att företaget helt plötsligt får en enkel kontakt med kunderna, de är väldigt 

frispråkiga på ett annat sätt där. 
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4.3.2 Brand communities 

 

När det gäller klubbar på sociala medier nämnde I1 att de har en cykelklubb, men att de 

inte har tid att sköta den. Informanten berättade att det finns en möjlighet att binda och 

ha roligt, men att de inte har någon person som tycker att det skulle vara roligt att styra 

klubben, det inte är lätt. I3 är med i en del grupper på Facebook som är inriktade på 

cykling men är inte aktiv. Informanten kan vara där som privatperson och inte företag 

men att deras butik har varit på tal i detta forum. Det är mycket diskussionsforum där 

deltagarna ofta ställer frågor om det finns bra cykelhandlare vid närområdet samt att de 

framför sina åsikter om vilka butiker och märken som de tycker är bra. I3 tror det finns 

många öppna och slutna grupper på Facebook som diskuterar cykling. I2 tror inte att det 

finns grupper som är inriktade på butikernas varumärken, utan att det är mest 

produkternas varumärken. 

 

4.3.3 Analysverktyg 

 

I4 sa att de använder sig av insights i olika kanaler, där Facebook har egna insights och 

att Instagram har blivit bättre på det. Informanten fortsatte berätta att de också använder 

sig av tredjepartssystem som spårar allting. De sätter mätlänkar på allting och tittar på 

hur KPI ser ut i kampanjerna vilket också I9 gör. I4 nämnde att företag kan få 

information kring “Var det här en bra kampanj i den här målgruppen?”, “Vilka 

interagerar mest?”, “Vilka engagerade sig?”, “Vilka delade?”, “Vilka kommenterade?” 

osv. företag ska titta på KPI som är relevanta. Informanten tyckte dock att företag inte 

ska stirra sig blind på all data utan de ska titta på det som är viktigt. Om det är en 

kampanj så är det KPI som exempelvis hög räckvidd. Informanten använder sig av 

analysdelarna i varje verktyg och tittar på om det genererat det de ville, vilket är viktigt 

för kostnadseffektiviteten. 

 

“ Vi sätter mätlänkar på allting och tittar på hur olika KPI ser ut i kampanjer.” (I4) 

 

I9 sa att genom ledningar så kan företag skicka personer till olika sidor som oftast har 

färdigformulerade beställningar, men att kunden kan göra småjusteringar, företag kan 

skicka kunder till olika länkar genom ledningar på Facebook till exempel beroende på 
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hur deras profil är. Datan som de får in genom kundernas profil och vad dem har för 

kontaktpreferenser går till varumärket vilket också är en del av företagets CRM som de 

använder för att lista potentiella eller nuvarande kunder. I8 använder de verktyg som 

Facebook erbjuder idag. Informanten menar att de har byggt in ett väldigt sofistikerat 

annonseringsverktyg för byråer. Det är ett verktyg som Facebook nyligen har lagt till, 

innan var det privatkonto på Facebook som gällde när de hjälpte kunder med annonser. 

Informanten sätter länkar i varje kampanj, vare sig det är Facebook, Instagram eller 

Googlekampanjer. Det görs genom att applicera Googles analysverktyg för att se vem 

det är, vad de gör, om de går vidare eller om de stannar, han kombinerar olika verktyg. 

 

4.3.4 Konkurrenter 

 

I3 samt I6 nämnde att digitaliseringen har bidragit till en ökad konkurrens, I3 sa att de 

har fått ändra på sig och att priserna är pressade. I1 berättade att det skapar en spiral när 

företaget tittar på vad konkurrenternas kunder pratar om, att de sitter på kvällen och 

bläddrar igenom. Informanten nämnde att det orsakar stress och att det görs så lite som 

möjligt. Informanten har varit mer aktiv innan och tittat på vad konkurrenterna har för 

kampanjer så att de kan anpassa sig efter den, men han gör det så lite som möjligt. 

Informanten fortsatte med att säga att han mår mycket bättre när han inte tittar på vad 

konkurrenterna gör. I4 sa att företag aldrig kan gå in och styra hur intressenter eller 

kunder vidareförmedlar och pratar med varandra. I3 menade på att de tittar vad andra 

skriver om konkurrenter på forum. Informanten fortsatte med att om en kund nämner att 

en konkurrent har varit dåliga på någonting så kan företaget lära sig från det och inte 

göra samma misstag. I6 berättade att de följer andra konkurrenter för att hålla koll på 

deras kampanjer. 

 

“Ja det kan man ju göra om någon till exempel skriver om de tycker att ett företag har 

varit dåliga på någonting, då är det klart att man tänker att man inte vill göra likadant 

som de gjorde.” (I3) 
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4.3.5 Kundgrupper 

 

I1 sa att de inte har försökt att hitta nya kundgrupper genom sociala medier, de har inte 

tänkt på det, men att det säkert går att göra. Informanten jobbar med den befintliga 

kundgruppen och har inte lagt ner någon tid eller ansträngning för att få en annan 

kundgrupp starkare bunden till butiken. I3 var inne på samma spår och sa att de inte 

söker målgrupper eller något liknande på sociala medier.  

 

I4 berättade att om du har gjort din undersökning och satt din varumärkesidentitet 

ordentligt så vet du vilka målgrupperna är. Genom att lyssna och titta på målgruppens 

kanaler och vad som engagerar dem så kan företag publicera det som är relevant för just 

dem. Man ska vara tydlig med sin värdegrund och översätta den till kampanjen. Man 

måste ha en identitet som håller. Identiteten i sig blir aldrig föråldrad.  

 

“Du tittar på värdegrunderna och ser hur den kan översättas till dagens trender som 

måste tas hänsyn till för den målgruppen som hela tiden är föränderlig.” (I4) 

 

I7 använde sig frekvent av sociala medier för att hitta nya målgrupper. Informanten sa 

att de måste byta målgrupp ganska ofta. Det är många målgrupper att ta sig igenom, det 

kan vara dagligen eller veckovis som informanten försöker hitta kunder i olika 

målgrupper och konverteringen beror på om kunden är inne i ett köpläge eller inte. 

Informanten upplevde att det finns många funktioner för att ta reda på vilka som köper. 

 

I8 nämnde att man enkelt kan titta på socioekonomiska, geografiska och 

åldersparametrar, man kan se direkt vilka som är intresserade. Informanten har hittat 

information som inte tänkts på tidigare, vilket har lett till kunskap om hur de ska 

formulera inläggen och vad företaget kan förvänta sig för reaktion från målgruppen. 

Informanten bedömde att det är lättare att göra marknadsundersökningar nu än vad det 

var med traditionella metoder. Den traditionella metoden är mer systematisk och företag 

får en mer mänsklig kontakt, men att företag samlar mer information på ett mycket 

lättare sätt nu. Troligtvis är det kostnaden som påverkar, den traditionella kostar väldigt 

mycket, nu kan man göra marknadsundersökningar väldigt snabbt med en liten summa. 

Informanten trodde att företag lär sig mer om sina målgrupper nu. I9 sa att eftersom 

marknaden förändras väldigt snabbt så planerar, strategiserar, lär och undersöker de så 
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mycket som de kan om varumärket och målgruppen innan de lanserar en aktivitet. 

Informanten hade en hypotes att de fokuserar på dessa för att det är mer sannolikt att de 

återkopplar på det sätt som var menat med kampanjen. 

 

“Du kan titta på det som en piltavla, bullseye finns i mitten och cirklarna rör sig 

ut,ut,ut. Du har din riktiga målgrupp i mitten, ett steg ut så finns en bredare och mindre 

relevant grupp, igen och igen. Vi jobbar utifrån detta.” (I9) (Egen översättning) 

 

I9 testar denna hypotes genom att testa olika inriktningar, i grund och botten att testa 

vilka variabler som helst inom kampanjen. Det är användarna på sociala medier som 

företaget riktar sig mot, som berättar för företaget på vilket sätt som de reagerar genom 

sin interaktion oavsett om det är framgångsrikt eller inte. Informanten sa att det är 

genom detta de börjar förstå den bästa blandning av inriktningar, kreationer, timing, 

budgetnivåer och så vidare, sen börjar de sakta men säkert att samla data baserat på 

vilken målgrupp som är mest mottaglig till produkten och på vilket sätt.  

 

“Vi hade en idé att testa en publik som var något utanför de normala gränserna av vad 

som man kunde överväga som kärnkundgruppen, och det var framgångsrikt, men att det 

kunde vara mer framgångsrikt om det var förändringar på produkten för att tillmötesgå 

och mer nära.” (I9) (Egen översättning) 

 

4.4 Kundens makt i sociala medier 

 

I6 sa att det än så länge bara har tillkommit företag i sporthandelsbranschen. 

Informanten menar att branschen står inför en förändring och att något måste hända, det 

är för många företag på marknaden. Det finns många sport och cykelbutiker i Kalmar 

därför måste man  hålla sig på tårna. I3 nämnde att kunden har ganska stor påverkan 

idag, informanten själv är en sådan kund också. Informanten brukar söka på google för 

att se vad folk säger om folk som vill sälja till honom. Folk är duktiga på att se om det 

är något negativt, det kan göra att företag får tänka om lite. I1 uppmuntrar inte till 

feedback utan att det blir mer ärligt om kunderna gör det när de tycker någonting är bra. 

I4 sa att kundens ökade makt är till fördel, men att för många företag känns det som en 

nackdel. Informanten fortsatte med att företag nu behöver anpassa sig mer eftersom 
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saker sprider sig som en löpeld om något händer. I6 instämmer med föregående 

informant och menade på att det är lättare för folk att skriva på sociala medier än att 

vara kritiska face-to-face. Informanten noterar att det alltid finns kunder som klagar på 

någonting och generellt på Facebook. Om någon skriver en kritisk kommentar om 

företaget så lyssnar andra kunder på det vilket informanten anser är tråkigt men att det 

ändå gäller att hålla sig i skinnet. Flertalet av informanterna tycker dock att det är bra att 

kunderna har fått mer makt genom sociala medier. I5 sa att det finns mycket bra som 

kommer utav det samt att det blir en öppenhet för alla. Informanten trodde dock inte att 

konsumenterna alltid har rätt men att sociala medier är en viktig kanal att ha som 

referenspunkt. 

 

“Om det exempelvis skulle vara någon som beter sig illa på ett flygplan i USA. Aktien 

bara dumpar. That’s the power.” (I4) 

 

I4 berättade att företag måste ta hänsyn till allt de gör, hur de beter sig,  varenda 

medarbetare som presenterar varumärket måste representera företaget utåt. Vidare sa 

informanten att företag ska utbilda dem som jobbar från backen till fronten och att de 

vet vad företaget står för.  

 

“Man måste tänka på hur man agerar för det finns alltid någon som tar upp sin mobil. 

Det finns alltid någon som kan råkar säga något, råkar skriva något, råkar kommentera 

något och påpeka fel som då representerar er som varumärke” (I4) 

 

I1 och I4 sa att kunden har fått större makt och att det är både på gott och ont. I4 

menade att för privatpersoner är det jättebra, för företag jätteviktigt att tänka på att alla 

är utbildade och vet vad det är de står för. I1 sa att det tar längre tid genom att förklara 

allt genom Facebookmeddelanden istället för att prata med kunden genom telefonen. I5 

tycker att det bara är positivt att det blir en öppenhet för att det är väldigt mycket bra 

som kommer utav det. I6 nämnde att det är positivt med större makt åt kunden. 

Informanten menade att kunder kan säga vad de vill, men företaget kan inte göra mer än 

det de gör, så länge de är trevliga och har social kompetens. I6 sa att det är enklare för 

folk att skriva något på sociala medier än att de kommer in och skriker i ansiktet. I8 

berättade också att det är lättare att skriva på sociala medier eftersom det är mer 

obekvämt och tar mer tid att ringa om man är missnöjd med något.  
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“[...]nu får man nog hålla sig i skinnet lite mer, det gäller allting, även om man är 

näringsidkare eller politiker, det är andra tider nu, folk har en annan opinionskraft.” 

(I6) 

 

I9 sa att det är till fördel att kunden har sådan makt idag. Informanten nämnde att det 

kan vara svårt och obekvämt att konfrontera ibland, men det är information som 

kommer direkt från källan utan filter, oftast i väldigt hög utsträckning utan filter.  Det 

vore slarvigt av företaget att inte överväga denna input som viktig. När någon kommer 

till dig med information, vilket är användbar data, du kan välja att ignorera det, men 

förhoppningsvis väljer företag att ta till sig av och vara villiga att anpassa sig till. 

 

4.4.1 Identitet 

 

I1 berättade att kunden kan påverka varumärkets identitet, på så sätt att om en 

produktgrupp inte längre fungerar för kunden så är företaget flexibel nog att ställa om 

den. Informanten menade även att ifall en kund skriver upprepade gånger att det är 

tråkigt att gå in i butiken på sociala medier, skulle företaget förändra i butiken och 

inläggen för att få in kunden igen. Även I3 menade att om kunder börjar skriva på 

sociala medier att ett cykelmärke är dåligt så skulle företaget anpassa sig efter det. I3 

berättade att de har introducerat en exklusiv cykel till butiken efter kundens behov att 

vara unik. Informanten sa att de tittade på sociala medier för att se hur kunderna pratar 

om varumärket och kom fram till att det kommer att locka kunder till butiken. I6 

berättade att kundens makt är att kommunikationen går väldigt fort och på så sätt kan ge 

dålig publicitet men att det inte kan utforma varumärket. I5 sa följande angående 

kundens påverkan på varumärkets identitet: 

 

“Påverka kan man nog inte göra, vårt varumärke. Kommer någon och säger nåt helt 

annat så är det inte riktigt det som vi kan göra som bolag. Vi måste hitta våran 

positionering och vårt sätt att driva business i den här världen.  Sociala medier kan 

vara en stor input till det men jag tror fortfarande att det måste vara din egen plan. Sen 

ska ju den planen vara att så många som möjligt gillar det för att kunna sälja så mycket 

som möjligt naturligtvis. Men när du sen kommer ner på taktiska detaljer absolut, “Hur 
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kan du göra på det här sättet?” då kan man ha det mer som en kanal att lyssna på. Men 

du måste först bestämma vägen för vad varumärket ska stå för. Det kan inte 

konsumenten göra.”  (I5) 

 

Även I4 sa att kunderna inte har makten att förändra ett varumärkes identitet. 

Informanten menade att identiteten är något som sätts av företaget, hur de agerar, vilka 

kärnvärderingar dem har och vilka kriterier de jobbar utefter. Kunder kommer alltid ha 

olika åsikter om saker och om företaget har satt sin identitet ordentligt kan inte åsikterna 

ändra den. Om företaget är osäkra på vilka dem är och vad de står för så kan åsikterna få 

inflytande, men att det istället är bättre att sätta identiteten med hjälp av 

varumärkeskonsulter för att skapa en säkerhet om vilka dem är som varumärke. I4 

avslutade genom att berätta att det snarare är en fråga om hantering av åsikterna och 

negativ kommunikation med hjälp av bra kriskommunikation. 

 

I8 berättade att kunden absolut kan förändra varumärkets identitet. Informanten menade 

att när kunders kommunikation på sociala sprider sig så fort som det gör så kan det 

utgöra en förändring av identiteten. Ett exempel är att konsumenter ställer sig emot 

djurparkers hantering av djur, när det har spridit sig tillräckligt mycket så resulterar det i 

att djurparker läggs ner. I8 menade att om det är en fråga om att påverka det man säljer, 

är det i grund och botten en fråga om förändring av identiteten. I9 sa att kunden absolut 

kan påverka varumärkets identitet. Likt I8 så använde I9 ett extremexempel för att visa 

kundens makt på identiteten. Informanten berättade att United airlines drog ut en 

passagerare från flygplanet som resulterade i en viral spridning på sociala medier. 

United airlines behövde då skriva om sin policy och således en bit av identiteten. I9 

berättade att det inte behöver vara en sådan situation för att kunden ska kunna påverka 

identiteten. Vidare menade informanten att de som jobbar direkt med varumärket borde 

titta på den informationen som kommer ifrån kunden och avgöra om det är tillräckligt 

för att göra justeringar på identieten. I8 sa följande: 

 

“Jag tror att om det är någonting som sociala medier bidrar till, det är faktiskt att 

rädda världen som håller på att gå under” (I8) 

 

I8 menade att det krävs många individer som ställer sig bakom för att det ska hända 

något. Informanten sa även att antalet är relativt. Om företaget har tio kunder och en 
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säger ifrån så blir det en förändring. Men om företaget har 1 miljon eller 10 miljoner så 

krävs det en relevant del av kunderna som säger ifrån för att skapa förändring. I9 

menade att det inte nödvändigtvis behöver vara en stor skala av kunder för att skapa en 

förändring, det kan även vara en influencer med en stor följarskala som gör uttalanden 

om varumärket. Informanten berättade att det då krävs mycket färre personer som ställer 

sig bakom det för att ha en betydande inverkan på varumärket.  
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5 DISKUSSION  

 

I följande kapitel kommer den empiriska insamlingen diskuteras genom tolkning och 

teori.  Kapitlet strukturereas efter resultatkapitlet: sociala medier, positionering, 

informationsinsamling och kundens makt. 

 

5.1 Sociala medier 

 

Det framgick att sociala medier används i marknadsföringssyfte på ett eller annat sätt. 

Idag tillbringas mer tid med mobilen än med våra familjer. Vilket kan hänvisas till 

Gürhan-Canli et al. (2016) som menar på att digitaliseringen har lett till ett realtidsflöde 

som tidigare inte var möjlig och det är främst med hjälp av mobiltelefonerna. Företagen 

får en bredare spridning både i regionen men också ut i världen via Facebook. Det 

överensstämmer med den sjätte punkten “Plats” i Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) 

fördelar med sociala medier. Författarna menar att med hjälp av internet och sociala 

medier så kan företag bredda sin kommunikation till den globala marknaden. Den 

största räckvidden har Facebook och Instagram, det är också de här två som företagen 

använder för att få spridning på sina inlägg. Evens & Mathur (2005) menar att 

digitaliseringen har inneburit att företag får en enklare väg ut på den globala marknaden 

och att man kan nå grupper från olika geografiska delar på ett effektivare sätt.  

 

Sporthandelsbranchen har en bred målgrupp och att sociala medier används för att nå ut 

till den. Men det lyfts också upp möjligheterna till att träffa väldigt specifika 

målgrupper. Facebook och Instagrams styrka är just att man kan välja målgrupper 

väldigt specifikt och att Facebook optimerar annonsplatserna till specifika personer. Det 

är även en fördel som Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) tar upp i tredje punkten 

“Individualisering” där fördelen med sociala medier är att företag kan skräddarsy 

marknadsföringen på en individnivå. Enligt författaren så kan de göra dessa 

skräddarsydda erbjudanden utifrån den data de samlar in om sina kunder via internet 

och sociala medier. Genom att spåra allting och tittar på KPI så kan man då se om 

kampanjen har fått genomslag i den målgruppen som man eftersökte. Enligt Keller 

(2016) så är det just den massiva tillgången på data som gör att företag är intresserade 

av att använda internet för att bygga varumärket. Vår uppfattning är att alla samlar 
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information genom sociala medier i olika utsträckning. De ser alltså det som en av 

fördelarna med att använda sociala medier. Dock ska företag inte ska stirra sig blind på 

data utan på det som är viktigt för dem. Enligt Keller (2016) så gynnas den personliga 

relationen mellan företag och kunder genom att företagen skräddarsy marknadsföringen 

baserat på den data som de samlar in. Även fast det bara var några av informanterna 

som använder de analysverktyg som sociala medier tillhandahåller så används ändå den 

data som man får genom sociala medier av alla informanterna. Vissa av dem tittar 

enbart på hur stor spridning ett inlägg får medan andra går djupare och tittar på KPI.  

 

Förutsättningarna förändras snabbt på sociala medier och det gäller för företagen att 

hänga med i utvecklingen. För att hänga med i utvecklingen så menar Gürhan-Canli et 

al. (2016) att företag måste vara innovativa, dels för att marknaden förändras snabbt 

men också för att konkurrensen har blivit hårdare med den nya teknologin. Vi märkte att 

våra informanter är medvetna om utvecklingen och att det har lett till ökad makt hos 

kunden.  

 

5.2 Positionering 

 

Sociala medier används som ett sätt att bygga varumärket långsiktigt genom 

kommunicera ut varumärkesidentiteten snarare än att främja köp. Vilket enligt Aaker 

(2010) beskriver positionering, då informanterna aktivt kommunicerar den del av 

identiteten och value proposition som företaget vill få ut till målgruppen. Flertalet 

informanter som återfinns inom sporthandelsbranschen arbetar aktivt med att 

positionera varumärket via sociala medier. Någon informant ville förmedla att 

varumärket skulle uppfattas som trevlig och hjälpsamt och någon ville att varumärket 

skulle uppfattas som att de har funnits länge och är erfarna. Enligt Kapferers (2012) 

identitetsprism är det personlighetsfacetten de förmedlar i sin positionering av 

varumärket som innehåller de mänskliga personlighetsdrag som varumärket vill 

associeras med.  

 

Det framkom att sociala medier används för att skapa top-of-mind awareness för 

varumärket. Det är något som Melin (1999) anser att positioneringen har i syfte, att 

placera varumärket i kundens medvetande för att skapa varumärkeslojalitet. Även 
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Keller (2008) menar att positioneringen ska få kunden att tänka på varumärket och dess 

produkter på eftersökt sätt för att skapa en god image. Flertalet informanter ville 

förmedla sitt varumärke på sociala medier. Vilket är att skapa brand awareness som 

enligt Keller (2008) är kundens förmåga att identifiera varumärket under olika 

förhållanden och är en av delarna som utgör varumärkets image. Om varumärket aktivt 

kommuniceras ut av informanterna,  leder det således till att konsumenterna känner igen 

varumärket mer. Företagen i sporthandelsbranschen positionerar sig med syfte att 

utforma varumärkets image. Instagram kan även skapa adoption. Ser vi till Keller 

(2008) utgör också brand affection en del av imagen och betyder att kunden kan skapa 

känslor till varumärket. Vi tolkar att adoption är att kunderna tar åt sig och vill följa 

varumärket stämmer överens med det som brand affection står för.  

 

Det påpekades att användningen av influencers i positioneringen kan ha goda effekter 

för varumärket. Ser vi till Carter (2016) är det framförallt brand awareness som är 

effekten av influencers. Informanterna gick inte ner på djupet av influencers effekt på 

varumärket, men vi tolkar att användandet av influencers har liknande effekt och syfte 

som positioneringen på sociala medier utan influencers som presenterades tidigare. Det 

tyder på  att influencers är ett verktyg för att nå ut med positioneringen till sin 

målgrupp. Carter (2016) menar att det är därför influencer marknadsföring finns, för att 

konsumenterna inte längre tar åt sig traditionell marknadsföring. Vi tolkar att 

influencers kan ses som en förstärkare till budskapet i positioneringen som når fram till 

målgruppen genom det förtroendet influencern har och då även förstärker effekterna av 

positioneringen. 

 

Det som influencers förmedlar måste vara trovärdigt för att skapa en god effekt på 

varumärket. Vilket Weiss (2014) poängterar att företaget måste hitta influencers som är 

positiva och entusiastiska för varumärket eller produkten om budskapet ska uppfattas 

som trovärdiga. Även Kietzmann et al. (2011) menar att influencers ska ge varumärket 

en trovärdighet för målgruppen och det inträffar endast om influencers uppfattas som 

trovärdiga. Teorin trycker på faktumet att företag inte kan vänta sig ett gott resultat från 

sin influencer-marknadsföring, om de väljer att satsa på någon som inte är entusiastisk 

för varumärket. Uppfattningen fanns att om man betalar influencers för att tycka något 

som de egentligen inte gör så går det emot hela sociala medietrenden som bygger på 

ärlighet och transparens.  Ser vi till tidigare analys kan vi tolka att det inte är vanligt att 
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företag använder sig av influencers som verkligen är entusiastiska för varumärket och 

förmedlar det på ett trovärdigt vis. I8 hade lång erfarenhet inom marknadsföring och har 

genom den skapat den uppfattningen. Det kan mycket väl vara så att teorins positiva, 

entusiastiska och trovärdiga influencers egentligen inte finns eller åtminstone är svåra 

att lokalisera.  

 

Men det finns en svårighet i att mäta resultatet av sin influencer-marknadsföring. Ser vi 

till Bells (2012) intervju med Mark W. Schaefer menar författaren att det finns en 

svårighet men att det är fullt möjligt att mäta ROI för influencer marknadsföring. Det 

bekräftar informanternas svar där de påpekade att det är svårt men nämnde aldrig att det 

är omöjligt. 

 

5.3 Informationsinsamling  

 

Det går att använda mätlänkar på allt som publiceras på sociala medier och det 

möjliggör för att se om man uppfyllt syftet med kampanjen, samt att man kan samla 

information om hur kunder interagerar med varumärket. Enligt Füller et al. (2013); 

Tariq & Wahid (2011) är sociala medier ett kostnadseffektivt verktyg för att samla 

information om från sina kunder. Det antyder på att informationsinsamlingen är en 

viktig del av företags marknadsföring på sociala medier, de lär sig mer om kunderna 

och hur man ska anpassa sin interaktion med dem. Med hjälp av sociala medier samlas 

information om olika målgrupper, i den information hittar företag vad kunder 

efterfrågar, vilket gör att det finns möjlighet till att  byta målgrupp relativt frekvent. Vad 

vi kan se är att det sker informationsinsamling på marknadens efterfråga, som används 

för att positionera sig till andra målgrupper. 

 

På sociala medier går det att hitta information som inte var tillgänglig tidigare vilket har 

lett till att företag vet hur de ska formulera inläggen och vilken reaktion de kan förvänta 

sig från målgruppen. Keller (2016) påpekar att det finns en massiv tillgång till data om 

kundernas attityder och beteendemönster. Företagen har således samlat in den typen av 

data som Keller (2016) berättar om för att kunna förvänta sig en reaktion från 

målgruppen och kan utforma sin marknadsföring efter det. Det bedöms som lättare att 

göra marknadsundersökningar nu än vad det var med traditionella metoder. Enligt 
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Chaffer & Ellis-Chadwick (2016) så har de nya teknologierna samt sociala medier 

möjliggjort att företag kan utföra marknadsundersökningar till en relativt låg kostnad. 

Författarna nämner att man kan samla data genom diverse undersökningsverktyg som är 

relevanta för att få information kring hur kunderna uppfattar produkter och tjänster.  

 

Det gavs ett exempel på hur företagen använde sig av informationen på sociala medier 

för att fokusera på målgrupper som är utanför ramarna för företaget. Det ansågs 

som  framgångsrikt men att man behöver göra fler ändringar på produkten för att 

tillmötesgå kunderna. Vi kan se att flera informanter använder sig av sociala medier för 

att samla information och hitta nya målgrupper. Vad som sticker ut är att framgången 

kan påverkas till det positiva om företag ändrar på produktattribut i samband med att 

man fokuserar på en annan målgrupp. Denna iakttagelse går väl ihop med Jelonek 

(2012), som menar att konsumenter kan bli en värdefull innovationskälla för att 

uppfinna, utforma, förbättra eller testa ideer och nya produktkoncept. Det kan göras 

genom planering, strategisering, lärning och undersökning av varumärket och 

målgruppen innan lansering av en aktivitet, för att sedan titta på reaktionerna från 

målgruppen, så kan förändringar göras. Det nämndes att företag ska samla data baserat 

på vilken målgrupp som är mest mottaglig till produkten och på vilket sätt. Det vi ser är 

att informanterna experimenterar mer och på så sätt få mer kunskap om varumärket och 

målgrupper, vilket leder till justeringar av deras kommunikation. Vi ser också att 

marknadsföringskampanjer kan bli mer framgångsrikt om det kombineras med 

justeringar i produktattribut. Datan som samlas in ska vara relevant till den målgrupp 

som man vill kommunicera till. 

 

Det vi finner är märkligt är att det enbart är en informant samlar information om 

konkurrenter vilket sker genom att hålla koll på deras kampanjer. Det gör att företag kan 

anpassa sig efter dem. Vissa informanter nämnde att de kände sig stressade av att hålla 

koll på vad konkurrenterna och deras kunder pratar om och vad konkurrenterna gör. 

Eftersom sporthandelsbranschen är mycket konkurrensdriven är det förvånande att 

informanterna inte tittar på vad konkurrenterna gör. Enligt Kapferer (2012) är dagens 

marknad är inne i en era av marknadsföringslikheter, nya innovationer blir den nya 

standarden och konkurrenterna måste ta efter för att hänga kvar till sina 

marknadsandelar. 
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5.4 Kundens makt 

 

Sociala medier bidrar till att  kunden har ganska stor påverkan idag och att folk är 

duktiga på att poängtera de negativa sakerna och att det kan göra att företag får tänka 

om lite. Det är således lättare att vara kritisk på sociala medier än att vara det face-to-

face. Om någon skriver en kritisk kommentar om företaget så lyssnar andra vilket anses 

tråkigt. Att kunder lyssnar och litar mer på varandra idag är någonting som Muntinga et 

al. (2011) poängterar, kunderna influerar varandra med hänsyn till olika varumärken 

och att kunderna litar mera på varandra idag än på företagen. Men det finns mycket bra 

som kommer ut av att kunderna har stor makt idag och att det blir en öppenhet för alla. 

Kim & Ko (2012) säger samma sak, att sociala medier tillåter kunderna att på ett lättare 

sätt än tidigare komma i kontakt med företag och dess varumärke. Enligt författarna 

uppmuntrar företag kunder att ge feedback på deras produkter eller tjänster. Det var 

dock ingenting som våra informanter poängterade, utan menade att det blir mer 

trovärdigt om kunderna själva tar initiativet till att ge feedback. Enligt Muntinga et al. 

(2011) är det viktigt för företagen att förstå vad som får kunderna att dela diverse 

varumärkesrelaterat innehåll eftersom det påverkar varumärket i stor utsträckning. 

Många av informanterna försöker se vilka inlägg som sprider sig mest och vad som får 

kunderna intresserade. Informanterna är således väl medvetna om att kunderna kan 

påverka varumärket baserat på vad de delar. 

 

Sociala medier har gett kunden stor makt och att det är viktigt att företagen tänker på att 

utbilda alla i personalen, för att om någon beter sig illa kan det sprida sig väldigt snabbt 

på sociala medier. Assaad & Gomez  (2011) poängterar att både bra och dåliga nyheter 

om varumärket kan spridas fort på sociala medier. Det läggs således vikt på att 

minimera risken att någon som representerar varumärket beter sig illa som resulterar i 

att det kommer upp på sociala medier och sprids fort och till slut kan skapa stor skada 

på varumärket. Om det sprids negativitet runt varumärket menar Latiff & Safiee (2015) 

att det är viktigt att det hanteras på ett bra sätt för att minska spridningen.  

 

Sociala medier har även skapat en öppenhet som ger kunden makt. Det är något som 

Kapferer (2000) tar upp, även om det är ur ett helt marknadsperspektiv. Författaren 

menar att det nu finns en transparens på marknaden där kunderna kan få information till 

varumärken och produkter. Sociala medier har en del i denna transparensen eftersom de 
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möjliggör kunder att få information om varumärken och dess produkter. Det upplevs 

som positivt att det har blivit en öppenhet, vilket inte Kapferer (2000) håller med om. 

Författaren menar att kunderna söker efter information om varumärken och produkter 

från varandra där varumärkets identitet sällan får ett stort andrum, vilket kan ses som en 

nackdel för företaget.   

 

En fördel som kommer ifrån att kunden har makten att skriva vad de tycker och tänker 

är att det blir till en ofiltrerad källa av information som företaget bör använda sig av. 

Det är något som Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) lägger vikt på. Författarna menar 

att genom interaktionen på sociala medier får företagen tillgång till användbar 

information. Företag bör ta till sig informationen och anpassa sig efter den vilket 

Kennedy & Guzmán (2016) menar leder till ett samskapande av identiteten. 

 

5.4.1 Identitet 

 

Vad som framgår är att informanterna har olika uppfattningar om vad identiteten står 

för. Det framkom att identiteten är något som sitter djupt i organisationen. 

Varumärkesidentiteten är företagets kärnvärderingar, hur de agerar och vilka kriterier de 

jobbar efter. Några av informanterna gav indikationer att utbudet är en del av 

varumärkesidentiteten, men samtidigt att den beskriver vad företaget står för och vilka 

policies de har. Kapferer (2012) beskriver i sin modell utformningen av varumärkets 

identiteten genom sex beståndsdelar, produktattribut, personlighet, relationsskapare, 

kultur, spegling och självbild. Utifrån denna modell kan man tolka att informanternas 

uppfattning om vilka beståndsdelar identiteten innehåller är ofullständig. De har 

individuellt berört enskilda beståndsdelar i Kapferers (2012) modell, vi uppfattar att 

informanterna har besvarat de starkast anknutna beståndsdelarna till identiteten vilket 

tyder på att de har kunnat bidra till relevanta svar som berör varumärkets identitet. 

 

Kunders kommunikation på sociala medier kan utgöra en förändring av identiteten 

genom den snabba informationsspridningen. Det framkom att identiteten kunde 

förändras och ett exempel togs upp om United airlines som drog ut en passagerare från 

flygplanet vilket resulterade i en viral spridning på sociala medier. Vad som framgår av 

Gioia et al. (2000) är att om feedback når en nivå som gör att det inte går att 
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ignorera  kan det vara en god idé att förändra sin identitet. Utifrån ovanstående exempel 

så framgår det att sociala medier kan genom snabb och stor spridning skapa 

konsekvenser på företagets varumärkesidentitet.  

 

Det fanns dock informanter som sa att kunderna inte kan påverka företagets identitet, att 

de inte kan ändra på vilka företaget är. Vi ställer informanternas svar i relation till 

Kapferers (2012) identitetsmodell och tolkar att kunderna inte kan påverka företagets 

personlighet eller kultur när ett företag har en stark identitet. Däremot nämndes att om 

företaget är osäkra på vilka de är så kan all den feedback som kommer från sociala 

medier ha inflytande. Vi tolkar därför att det finns enskilda fall där feedback som 

kunden tillhandahåller genom interaktionen på sociala medier kan ha ett inflytande på 

företaget vilket kan bidra till förändring av identiteten. Vi får ett intryck över att dessa 

är extremfall och att det finns informanter motsätter sig idén att kunden kan ha en direkt 

påverkan på identiteten och att företag i dessa fall ska ta hjälp av varumärkeskonsulter. 

Det krävs många individer som ställer sig bakom för att det ska kunna påverka 

varumärkets identitet men att detta är relativt. Det krävs en relevant del av kunderna för 

att det ska skapa förändring. Det ger indikationer på att identiteten kan förändras, 

beroende på hur kraften i motståndet relaterar sig till styrkan i varumärket. Om en kund 

upprepade gånger skriver på sociala medier att det är tråkigt att vistas i butiken, skulle 

det resultera i att förändra butiken eller inläggen för att få in kunden igen. Om kunder 

exempelvis skulle börja skriva på sociala medier att ett cykelmärke är dåligt skulle 

cykelhandlaren anpassa sig efter det. Eftersom vissa av informanterna verkar i lokala 

butiker, kan det antyda att deras varumärkes identitet inte är starkt och på så sätt är mer 

lättpåverkad av kundens inflytande.  

 

I sporthandelsbranschan är det tuff konkurrens, branschen står inför en förändring och 

något måste hända, det är för många företag på marknaden. Kundens ökade makt på 

internet har enligt Karjalainen (2011) bidragit till tuffare konkurrens samt förändring. 

Det antyder att den ökade konkurrensen i sporthandelsbranschen förstärker kundens 

inflytande på varumärkets identitet.  Det gäller hålla sig på tårna eftersom det finns 

många sport- och cykelbutiker. Genom att konkurrensen har hårdnat så har 

kommunikationen ändrats för att hålla kvar kunder. Vad vi ser är att företag med svag 

identitet förändrar sig på grund av sporthandelsbranschens hårda konkurrens och att 

digitaliseringen är en bidragande faktor.  
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5.5 Ursprungliga modellen 

 

Utifrån det informanterna nämnt kan vi se att vissa delar av den ursprungliga modellen 

figur 3.1 är relevant. De steg som är mest centrala i modellen är “positionering till 

aktörer på sociala medier”, ”interaktion mellan aktörer och företag på sociala medier” 

samt “Informationsinsamling från sociala medier”. Kommunikationen bidrar till att 

företag och konsumenter interagerar med varandra, det är en grundförutsättning för att 

sociala medier ska överleva. Det är ofta direkt feedback på det som görs, företag får 

hela tiden feedback. Genom feedback kan man se som ett samspel mellan sändaren och 

mottagaren, det krävs en relevant del av kunderna för att det ska orsaka någon 

förändring i identiteten. Det finns fler kriterier som behöver uppfyllas för att ett samspel 

ska uppstå. Det som framstår i våra tolkningar är att konkurrensen, kundens makt och 

styrkan i identiteten har en betydande roll för att modellen ska vara fullständig. Det 

samlas inte in information kring interaktionen mellan aktörerna på sociala medier, men 

det används verktyg som samlar information kring vilka målgrupper som pratar om 

varumärket, vilka som sprider och hur det görs. Företag tittar på hur relevant 

informationen är innan man agerar och använder informationen för att utforma en 

kommunikationsplan som sedan sänds ut till konsumenter på sociala medier. Företag 

använder sig av informationen som man har fått in via sociala medier för att lägga till 

produkter i sitt sortiment. Företag kan finna en efterfrågan på marknaden som orsakar 

tillägg av produkter i sortimentet. Vi ser att det finns fler än enbart en väg som orsakar 

att identiteten förändras. 
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6 SLUTSATS 

 

I följande kapitel presenteras studiens slutsats med stöd av en modell. Även praktiska 

och teoretiska implikationer samt förslag till vidare forskning presenteras. 

 

6.1 Svar på forskningsfråga 

 

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hur varumärkets identitet kan 

utformas med hjälp av sociala medier som verktyg. Vi skapade en grund för studien 

genom problemformuleringen och utifrån den utformades forskningsfrågan: 

 

• Hur utformar företag sin varumärkesidentitet med hjälp av sociala medier? 

 

Utifrån det empiriska materialet anser vi att forskningsfrågan kan besvaras. Vi finner att 

informanternas kunskap om varumärkets identitet skiljer sig, men att informanternas 

svar täcker stora delar av Kapferers (2012) identitetsprisma vilket gör att vi kan ge ett 

tillfredsställande svar på vår forskningsfråga. Det har framkommit i studien att det finns 

vissa skillnader mellan de företag som har en svag identitet jämfört med de som har en 

stark. Vi utgick från Kapferers (2012) identitetsprisma för att avgöra om företagen har 

en stark eller svag identitet. Vi har förståelse att tendenser är av kvantitativ karaktär och 

att vår studie har utgått från kvalitativ metod. Däremot finner vi det intressant och 

relevant att framföra återkommande mönster eftersom det beskriver hur företagen inom 

sporthandelsbranschen använder sociala medier när de kommunicerar sitt varumärke. 

Alla företag som nämns återfinns i sporthandelsbranchen.  

 

Enligt studien analyserar företag med stark identitet informationen och planerar 

kommunikationen i högre utsträckning än vad de företag med svag identitet gör. Företag 

med stark identitet tenderar att kunna särskilja på relevant och irrelevant information. 

Det beror på att de inte är lika lättpåverkade av konkurrensen och att det krävs ett stort 

antal kunder som kritiserar för att kundens makt ska bli avgörande. Det skiljer sig 

således från företag med svag identitet som spenderar mindre tid på att analysera den 

information som de får in. De samlar inte information i samma utsträckning. 

Anledningen är bristande resurser såsom tid. Sociala medier förstärker kundens makt 

eftersom all information kan spridas snabbt och fler kan ställa sig bakom det som 

diskuteras. Företag måste anpassa sin identitet till det rådande läget för att vara 
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relevanta på marknaden. Studien visar att de företag med svag identitet positionerar sig 

på sociala medier utan att genomföra en genomgående informationsinsamling. De 

interagerar med konsumenterna, den feedback som de får genom interaktion används 

sedan för att potentiellt utforma varumärkets identitet. Företag med stark identitet utför 

fullständiga analyser av målgrupperna innan de kommunicerar. När de utformar sin 

identitet utifrån sociala medier är de fullständiga analyserna oftast en betydande 

bakomliggande faktor till förändringen, samt att det krävs åtskilliga konsumenter som 

kritiskt diskuterar varumärket. 

 

Den ursprungliga modellen i Figur 3.1 ger en ofullständig uppfattning om fenomenet, 

den innehåller väsentliga delar, men processens utformning skiljer sig från verkligheten. 

Modellen tar heller inte upp hur informationen filtreras. Utifrån diskussionen och den 

teoretiska referensramen framgår det att konkurrensen, kundens makt och identitetens 

styrka är avgörande faktorer om varumärkets identitet utformas eller inte utifrån den 

insamlade informationen. Dessa tre faktorer är grundstenarna i begreppet 

filtrering.  Ordet filtrering är inget som våra informanter använder utan finns med för att 

underlätta förståelsen. Det har lett till att modellen har reviderats och ger en förståelse 

för vilka faktorer som är centrala. Modellen utgår från den diskussion som gjorts utifrån 

relevanta teorier och informanternas svar. 

 

Informationsinsamling från sociala medier - Det är all information som företagen kan 

komma åt från genom diverse verktyg. Studien pekar på att det är främst är information 

om målgrupper, hur konsumenter pratar om och sprider varumärket. Hur interaktionen 

mellan företag och konsumenter utspelar sig kan ha en påverkan på 

informationsinsamlingen. Den information som samlas in kan göra att företagen 

preciserar sin kommunikation till en viss målgrupp, företagen kan skapa en förståelse 

för hur konsumenter kommer att reagera på innehållet som sänds ut. Det är något som 

framgår i Chaffey & Ellis-Chadwicks (2016) punkter interaktivitet och 

individualisering. 

 

Positionering på sociala medier - All marknadsföring som företaget sänder ut på sociala 

medier. Det framgick i studien att sociala medier används framförallt för att förmedla 

varumärket och skapa brand awareness snarare än att främja erbjudanden. Både Aaker 

(2010) och Keller (2008) menar att det är viktigt att placera varumärket i kundernas 
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medvetande. Diskussionen kom fram till att det kan göras med hjälp av SMI:s som kan 

stärka effekterna från positioneringen om de uppfattas som trovärdiga. 

Marknadsföringen influeras av informationsinsamlingen. Beroende på relevansen av 

informationen, kan de utföra marknadsföring som träffar rätt målgrupp, vilket Chaffey 

& Ellis-Chadwick (2016) menar är en av fördelarna med sociala medier. 

 

Interaktion på sociala medier - Företaget interagerar med konsumenten. Utifrån 

diskussionen framkommer det att konsumenterna lämnar feedback på vad de tycker om 

företaget. Det framgick i studien att det här steget påverkas av positioneringen, hur 

målgrupper reagerar och lämnar feedback beror till stor del av den marknadsföring som 

företaget har sänt ut. Det kan också bero på externa faktorer som företaget inte sänt ut, 

kommunikationen kan till exempel komma från konventionell media. Företagen kan 

med konsumenternas feedback skapa en grund för sin informationsinsamling. Enligt 

Kennedy & Guzmán (2016) är det viktigt att till vara på feedbacken från kunderna, då 

det kan leda till att företaget kan skapa eller stärka sin identitet. Även von Wallpach et 

al. (2017) menar att interaktionen kan leda till ett samskapande av varumärken. 

 

Filtrering - Här filtreras den information som företaget fått in genom 

informationsinsamlingen på sociala medier.  Utifrån diskussionen så framgår det tre 

faktorer som avgör om denna information kan utforma varumärkets identitet. Den första 

faktorn är konkurrensen på marknaden. Det återfinns i studien att företagen måste vara 

uppmärksamma på grund av den hårda konkurrensen, de samlar information vad andra 

företag har för kampanjer. Enligt studien har det visat sig att informationen som samlas 

in ställs i relation till konkurrensen på marknaden. Gürhan-Canli et al. (2016) menar att 

företag måste vara innovativa, dels för att marknaden ändras snabbt men också för att 

konkurrensen har blivit hårdare. Det framgår också i studien där det implicerar att 

företagen måste ändra på sig för att sticka ut och vara i framkant. Kraften i 

informationen som samlas in blir intensifierad av hårdare konkurrens. Det leder till att 

företagen har ökad incitament att ändra på varumärkets identitet.  

 

Den andra faktorn är hur stark identiteten är. I diskussionen har det framgått att om en 

identitet är tillräckligt stark och vet vad de står för så är de inte lika lättpåverkade av 

yttre faktorer än vad en svag identitet är. De företag i sporthandelsbranschen som hade 

en stark identitet jobbade dagligen med att kommunicera den. Ett starkt varumärket kan 
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enligt Keller (2008) skapa fler möjligheter till att bredda varumärket, bli mindre sårbar 

till konkurrenters marknadsföringsaktiviteter, mindre sårbar till marknadsföringskriser 

samt öka kundlojaliteten. Studien visar på att styrkan i identiteten har en betydande roll 

om informationen som samlats in från sociala medier kommer utforma identiteten, 

därför ingår den i filtreringen.  

 

Den tredje faktorn berör kundens makt, det handlar om hur relevant feedback kunderna 

förser företagen med. Sociala medier intensifierar denna makt genom att möjliggöra stor 

och snabb spridning. Kundens makt är relaterad till hur stor kundbas företagen har, ju 

större del av kundbasen som ger feedback desto större blir makten. von Wallpach et al. 

(2017) stödjer det genom att betona att intressenter har fått makt genom sociala medier 

och ingår i interaktioner i nätverk för att samskapa varumärken. Det krävs en relevant 

del av kundbasen för att varumärkets identitet ska bli påverkad. Det som är en relevant 

del för ett företag kan vara en obetydlig del för ett annat, eftersom varje företag har 

olika storlekar på sin kundbas.  

 

All information som företagen samlar filtreras, vilket kan leda till att de utformar sin 

identitet. Om den filtrerade informationen inte är tillräckligt stark för att få företaget att 

utforma sin identitet kommer informationen att återgå till föregående steg, processen 

påbörjas på nytt, tills det att informationen är relevant nog för att utforma varumärkets 

identitet. 

 

 

 Figur 6.1 (Egen) - Hur företag inom sporthandelsbranschen utformar 

varumärkesidentiteten genom sociala medier. 
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Figur 6.1 är en reviderad version av Figur 3.1, den reviderade modellen illustrerar hur 

de olika faktorerna påverkar varandra genom pilar samt att pilarnas riktning också visar 

processens färdväg. Processen börjar vid informationsinsamling, där företaget samlar 

information om målgrupper. De använder informationen för att positionera sin identitet 

på sociala medier. Positioneringen leder till att konsumenter och företag interagerar med 

varandra, den information som företaget får genom interaktionen leder till ytterligare 

informationsinsamling. Informationsinsamlingen grundas i det som konsumenterna och 

företagen har diskuterat. Informationen filtreras och ställs i relation till de tre faktorer 

som påverkar filtreringen, är informationen inte relevant nog återgår företaget tillbaka 

till föregående process. Det fortlöper tills informationen är relevant nog för att 

identiteten ska utformas. Filtreringen syftar till att ställa den insamlade informationen i 

relation till marknaden, kunderna och identiteten, de tre faktorerna bestämmer om den 

insamlade informationen är relevant för att utforma identiteten. Filtreringen uppfyller 

dessutom syftet att förkasta irrelevant information, det gör att den insamlade 

informationen inte blir överflödig. All information som samlas in används inte och den 

behöver därför inte lagras, filtreringen gör att det enbart är relevant information som 

används i sin kommunikation. Hur effektivt filtreringen kan bero på hur företagen 

uppfattar konkurrensen, hur pressade de känner sig av kundens inflytande och hur säkra 

deras identitet är. Kunden kan ha ett starkt inflytande på företaget, men det behöver inte 

leda till förändring av identiteten, företaget kan istället använda informationen för att 

justera sin kommunikation vilket uppkom i diskussionen.  

 

De företag i sporhandelsbranschen som har svagare identitet börjar med positionering 

på sociala medier, därefter interaktion och sedan informationsinsamling för att till sist 

filtrera. I studien har det framkommit att de här företagen inte samlar tillräckligt med 

information. Det gör att den feedback som de fått från sociala medier inte undersöks i 

stor utsträckning. Mestadels blir det konsumenternas feedback som går vidare till 

filtreringen, det gör att företagen inte baserar deras beslut på välgrundad information. Ju 

mer tid företagen lägger på att samla information desto mer välgrundade beslut kommer 

att fattas. Det påverkar således inte filtreringen, men det kan påverka effekten av 

utformningen av identiteten.  
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Slutsatsen är att informationsinsamlingen, positioneringen och interaktionen är en 

process som går runt hela tiden, ända tills att informationen är relevant nog för att 

utforma varumärkets identitet. Filtret är det som avgör om informationen är relevant och 

kan därför bryta processen för att utforma varumärkets identitet. Företagen återgår 

sedan till processen när varumärkesidentiteten är utformad, för att kommunicera den. 

Det finns möjligheter till att utforma identiteten mer, eftersom marknaden förändras. 

Informationen och interaktionen kommer inte att se ut på samma sätt i all framtid, vilket 

gör att företagen kommer att anpassa sig till det rådande läget. 

 

6.3 Praktiska och teoretiska implikationer 

 

Företag bör ta vara på den information som sociala medier ger. Genom att samla 

information om kunder och konkurrenter så kan företag anpassa sin marknadsföring och 

träffa de målgrupper som är mest relevanta. Företag bör använda sig av  modell 6.1 när 

de planerar att utföra marknadsföringsaktiviteter på sociala medier. Det är en god idé att 

tänka på om informationen är relevant och om det är många som ställer sig bakom 

diskussionen. Det kan vara svårt eftersom konkurrensen är hård och företag vill oftast 

vara i framkant.  Vi menar att man frekvent ska genomföra stegen så att man ständigt är 

uppdaterad på vad som är relevant i dagens marknad. 

 

Studien har visat att varumärkets identitet är föränderlig och kan ständigt utformas med 

hjälp av sociala medier. Traditionell teori menar att en satt identitet inte förändras om 

det inte handlar om en stor förändring där hela varumärket byter produkter och 

målgrupp. Det perspektivet anser vi är utdaterat, då vår forskning tyder på en process 

som ständigt kan utforma identiteten där sociala medier ligger i fokus. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Vår studie har utgått från sociala medier vilket inte har specificerats till enskilda kanaler 

inom sociala medier. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur endast 

Facebook och dess funktioner används för att utforma varumärkets identitet eller någon 

annan specifik kanal. Genom att kartlägga varje kanal kan forskare komma fram till mer 

preciserade modeller som kan bli en central del i företags varumärkeshantering. Vidare 

skulle en liknande undersökning på en bransch som inte har lika stark konkurrens och 
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kraftig tillväxt såsom hemelektronik, kläder/skor och böcker/media vara intressant 

eftersom grundstenen i vår undersökning baseras på en bransch som präglas av stark 

konkurrens och kraftig tillväxt. 
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