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Sammanfattning 

 

Kurs:  2FE77E, Företagsekonomi III, Marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 hp 
Titel: Konsten att sammanfläta varumärket och omnikanaler 
Författare:  Mindy Andersson, Ella Herman, Emma Lundgren 
Handledare:  MaxMikael Wilde Björling  
Examinator:  Christine Tidåsen  
 
Bakgrund: Digitaliseringen har förändrat konsumentbeteende samt förväntningar på företag.         
Föregående leder fram till att nya kanalmöjligheter utformats vilka anses viktiga att som             
företag anamma för att finnas tillgängliga för kunder. Med grund i den ökade konkurrens som               
medföljt krävs även att varumärken behåller en stark identitet över samtliga kanaler.            
Integrering av ett företags samtliga kanaler anses avgörande för att erbjuda konsumenter en             
sömlös upplevelse av varumärket. Omnikanaler är ett relativt nytt begrepp. Det innebär att             
kanalers isolerade karaktär bryts ned för att sammanfogas till en helhet.  
 
Frågeställning:  

Hur kan företag inom modebranschen strategiskt arbeta med omnikanaler och samtidigt           

behålla en enhetlig varumärkesidentitet?  

 

Syfte: Syftet med studien är att upptäcka hur företag inom modebranschen i Sverige             
strategiskt kan arbeta med omnikanaler och samtidigt behålla en koherent          
varumärkesidentitet.  
 
Metod: Studien har utförts genom kvalitativ forskningsmetod med ett hermeneutiskt synsätt.           
Forskningsansatsen var deduktiv med ett explorativt förhållningssätt. Datainsamling skedde         
genom semistrukturerade intervjuer med relevanta personer inom fyra fallföretag.  
 
Slutsats: Av resultaten kan utläsas att varumärkesidentitet och omnikanaler bör arbetas med            
sammanflätat. Detta för att erhålla en koherent varumärkesidentitet över samtliga kanaler som            
ett företag är verksamma på. Vidare kan av studien fastslås att modeföretag bör tillhandahålla              
flertalet kanaler, eftersom konsumenter föredrar olika. Viktigt är dock att alla touchpoints            
kommunicerar samma budskap, om än med olika utföranden beroende på respektive kanals            
egenskaper. Detta för att erbjuda konsumenten en sömlös upplevelse av varumärket. 
 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Varumärkesidentitet, Integrerad marknadsföringskommunikation, Kanaler, 
Servicelandskap,Omnikanaler, Digitalisering, Mobila enheter 
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Abstract 
 
Course: 2FE77E, Business Administration III, Marketing, Degree Project (Bachelor),15         
credits 
Title: The art of intertwining the Brand and Omni Channels 
Author: Mindy Andersson, Ella Herman, Emma Lundgren 
Supervisor: MaxMikael Wilde Björling  
Examiner:  Christine Tidåsen  
 
Background: Digitalization has changed consumer behavior as well as the expectations on            
businesses. This has led to new opportunities where developing channels are considered            
important since companies wants to be available to customers. Due to the increased             
competition that follows, brands needs to maintain a strong identity throughout all channels.             
Integration of all of a company's channels is considered crucial to be able to offer consumers                
a seamless experience of the brand. Omni Channels is a relatively new concept. It involves               
breaking down the isolated characteristics of channels in order to join them into a whole. 
 
Research question:  
How can companies in the fashion industry strategically work with Omni Channels, while             
maintaining a consistent brand identity? 
 
Purpose: The purpose of the study is to discover how companies in the fashion industry in                
Sweden can work strategically with Omni Channels and at the same time maintain a coherent               
brand identity. 
 
Method: The study has been conducted through a qualitative research method with a             
hermeneutical approach. The research effort was deductive with an exploratory purpose.           
Collection of data was accomplished through semistructured interviews with relevant persons           
within four case companies.  
 
Conclusion: The results shows that Brand identity and Omni Channels should be            
intertwined. This is to obtain a coherent Brand identity across all channels where a company               
is active. Furthermore, the study concludes that companies in the fashion industry should             
provide many channels, since consumers have channel preferences. However, it is important            
that all touchpoints communicate the same message but with different designs depending on             
the characteristics of each channel. This is to offer the consumer a seamless brand experience.  
 
Keywords: Brand identity, Integrated marketing communications, Channels, Servicescape, Omni 
Channels, Digitalization, Mobile devices  
 

iii 



 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 1 
1.1 Bakgrund 1 

1.2 Problemdiskussion 2 

1.3 Problemformulering 3 

1.3.1 Frågeställning 4 

1.4 Syfte 4 

1.4.1 Studiens relevans 4 

1.4.2 Målgrupp 4 

2. Teoretisk referensram 5 
2.1 Varumärket 5 

2.1.1 Varumärkesidentitet 5 

2.1.1.1 Identitet och förändring 6 

2.1.2 Customer experience management 6 

2.1.3 Integrerad marknadsföringskommunikation 7 

2.2 Omnikanaler 8 

2.2.1 Kanaler 8 

2.2.1.1 Servicelandskap 8 

2.2.1.2 Från Multi- till Omnikanaler 10 

2.2.2 Digitaliseringens möjligheter 12 

2.2.2.1 Digitaliseringen 12 

2.2.2.2 Mobil marknadsföring 12 

2.2.2.3 Konsumentbeteende och digitala enheter 13 

2.2.2.4 Social, Location, Mobile 14 

2.2.2.5 Location-based marketing 15 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 15 

3. Metod 17 
3.1 Vetenskapligt synsätt 17 

3.2 Forskningsansats 17 

3.3 Undersökningsmetod 18 

3.4 Kvalitativa intervjuer 19 

3.4.1 Frågeformulering 20 

3.4.2 Telefon- och mejlintervju 21 

3.5 Val av fallföretag 22 

3.6 Litteratursökning 24 

3.7 Operationalisering 24 

3.8 Analysmetod 25 

3.9 Kvalitetsmått 27 

4. Resultat och analys 29 
4.1 Varumärket 29 

iv 



4.1.1 Varumärkesidentitet 29 

4.1.2 Integrerad marknadsföringskommunikation 32 

4.2 Omnikanaler 36 

4.2.1 Kanaler 36 

4.2.2 Digitaliseringens möjligheter 39 

5. Slutsats 46 
5.1 Metodmedvetenhet 49

5.2 Implikationer 50 

5.2.1 Förslag till framtida forskning 50 

5.2.2 Betydelse för näringslivet 50 

Källförteckning 52 
Bilagor I 

Bilaga 1, operationaliseringsschema I 

Bilaga 2, intervjuguide III 

Bilaga 3, resultat VII 

Bilaga 4, Brand identity prism XII 

 

 

v 



 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den digitala utveckling som skett har medfört högre krav på företag, vilket medfört             

utmaningar för dem att hantera (Fill, 2011; Avery, Steenburgh, Deighton & Caravella, 2012).             

Globalisering har bidragit till att konsumenter erbjuds ett omfattande utbud av produkter            

vilket i sin tur ger upphov till stor konkurrens för samtliga företag, inte minst inom               

detaljhandeln. Föregående leder i sin tur till att konsumenter lättare kan välja bort företag              

som inte erbjuder det som önskas. Även den mobila revolutionen har påverkat konsumenters             

sätt att handla (Martin, 2015). De förväntar kunna nå företag oberoende av tid och plats vilket                

givit upphov till att nya kanaler formats (Verhoef, Kannan & Inman, 2015). Förändringen är              

något företag behöver ta i beaktning för att behålla marknadsandelar på en alltmer             

konkurrenskraftig marknad (Parment, 2008). Tillväxten av kanaler och        

marknadsföringsstrategier har lett till att företag kan erbjuda konsumenter flertal touchpoints           

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014; Cao, 2014). Touchpoints innefattar samtliga ögonblick där           

en konsument möter företag och dess kommunikation, vilka påverkar företagens totala           

strategiska arbete. 

 
Integrated marketing communications , IMC, är en ansats där en lyckad integrering resulterar            

i ett starkt varumärke (Fill, 2011). Alla komponenter inom företaget bör kommunicera ett             

enhetligt budskap till extern publik. Följaktligen kommer teorin benämnas under dess           

svenska beteckning, integrerad marknadsföringskommunikation. Varumärken har en central        

roll i dagens samhälle (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016). Hur företag            

marknadsför samt hur de kommunicerar utåt är vad som utgör dess varumärkesidentitet            

(Kapferer, 2012). Varumärken har en stor betydelse i människors sociala liv (Solomon m.fl.,             

2016). Extra viktigt anses det vara för produkter som synliggörs i sociala sammanhang,             

exempelvis kläder. Varumärkesidentitet beskrivs vara centralt inom modebranschen eftersom         

konsumenter identifierar med varumärken.  

 
Begreppet multikanaler har myntats som följd av digitaliseringen (Levy, Weitz & Grewal,            

2013). Multikanaler innebär att företag genom offlinekanaler, som fysiska butiker, samt           

onlinekanaler, som hemsida, kommunicerar till kunder. Konsumenters högre ställda krav och           

förväntningar på företag har resulterat i ett nytt begrepp, omnikanaler (Lazaris &            
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Vrechopoulos, 2014). Omnikanaler innebär att samtliga kanaler integreras för att erbjuda en            

sömlös upplevelse vilket kan skapa mervärde för kunden. Ordet multi översätts från latin till              

flera, omni betyder universal (Levy m.fl., 2013).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Digitaliseringen har förändrat människors livsstil såväl som konsumentbeteenden drastiskt,         

likväl företagens sätt att agera för att möta kunder (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Den              

traditionella beslutsprocessen har skiftat, konsumenter söker sedermera information på mer          

komplext vis där fler kanaler utforskas simultant innan köpbeslut tas. Mobila enheter har             

möjliggjort för konsumenter att söka information, jämföra och utvärdera alternativ oberoende           

av tid och plats (Martin, 2015). Konsumenter har konstant tillgång till internet med hjälp av               

digitala enheter (Picot-Coupey, Huré & Piveteau, 2016). Allt större antal offline-, online samt             

mobila kanaler förväntas därav finnas till när än konsumenter önskar handla (Verhoef m.fl.,             

2015). Försäljningskanaler som fysisk butik, hemsida samt kataloger tillsammans med          

digitala kanaler, som applikationer samt sociala medier, erbjuder konsumenter flertal          

touchpoints med företag (Baxendale, Macdonald & Wilson, 2015; Verhoef m.fl., 2015).  

 
Integrerad marknadsföringskommunikation är en ansats för att uppnå företagsmål genom          

välkoordinerade marknadsföringsmetoder (Fill, 2011). Ett starkt varumärke beskrivs vara ett          

resultat av kommunikationsaktivitet samt en framgångsrik integrering. Utmaningen gällande         

integration av element beskrivs vara kommunikationen som sker online kontra offline,           

sammanfogning av dessa är avgörande. Integrerad marknadsföringskommunikation behandlar        

hur företag kommunicerar, var de kommunicerar och faktumet att allt kommunicerar.  

 

Varumärkesidentitet berör hur varumärken önskas uppfattas av externa intressenter, genom          

utgående kommunikation (Kapferer, 2012). All kommunikation ska spegla ett enhetligt          

budskap vilket även Krum (2010) argumenterar för, där ett enhetligt uttryck beskrivs vara av              

yttersta vikt för för att framställa en koherent varumärkesidentitet . Varumärkens expansion           

till nya marknader innebär en förändring vilket anses nödvändigt för tillväxt (Kapferer,            

2012). Identity and change, identitet och förändring, är något som företag bör vara medvetna              

om eftersom en för radikal förändring kan leda till att värderingar och uttryck går förlorade               

vilket påverkar varumärkets identitet.  
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Omnikanaler är en framgångsrik marknadsstrategi som erbjuder konsumenter en starkare          

varumärkesupplevelse, eftersom arbetet involverar att kanalernas isolerade karaktär bryts ned          

och sammanfogas (Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013) . Etablering av omnikanaler berör           

såväl företag med fysisk närvaro som e-handelsföretag (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014)           

vilka båda kan möta utmaningar vid detta arbete (Avery m.fl., 2012). En ökad förståelse för               

utmaningarna gällande omnikanaler behövs för att utforma en framgångsrik strategi och är en             

prioriterad fråga för detaljister (Picot-Coupey m.fl, 2016).  

 

Alla touchpoints bör kommunicera ett enhetligt budskap där allt från pris och produkt till              

service och grafisk profil ska förmedla samstämmighet (Kapferer, 2012; Krum, 2010; Fill,            

2011). Genom omnikanalstrategi integreras ett företags kanaler, något som anses fördelaktigt           

för att leverera en sömlös upplevelse för konsumenten (Lazaris & Verchopoulos, 2014). Det             

är dock interaktionen mellan kund och varumärke som är vital, inte interaktionen med             

kanalen i fråga (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Det anses vara av stor vikt att hantera               

varumärkets identitet i en omnikanalstrategi för att skildra ett enhetligt uttryck oavsett i             

vilken touchpoint konsumenten möter företaget. Viktigt är att varumärkesidentiteten noggrant          

utformas innan kanaletablering implementeras (Kapferer, 2012). Med grund i föregående          

antas ett samband finnas mellan dessa delar vilket motiverar studiens forskningsområde.           

Tidigare forskning visar att varumärkesidentitet, Integrerad marknadsföringskommunikation       

samt omnikanaler är fördelaktiga angreppssätt för företag att tillämpa (Kapferer, 2012; Fill,            

2011; Lazaris & Verchopoulos, 2014). Vad som däremot saknas inom forskning är            

sambandet mellan dessa och hur de kan hanteras kombinerat. Studien ämnar därav undersöka             

dessa termer tillsammans och hur de hänger ihop. 
 

1.3 Problemformulering 

Med ovanstående avsnitt i åtanke kan konstateras att fler kanaler för interaktion mellan kund              

och företag uppkommit. Arbetet med integrering av fler kanaler måste ske under förhållanden             

som kontrollerar varumärkesidentiteten. Det är av vikt att löpande anpassas utefter           

föränderliga omständigheter, varav exempel kan anses vara e-handeln och sociala mediers           

framfart. Vad som däremot inte får kompromissas är varumärkets grundläggande mening,           
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värderingar och uttryck. Det är denna paradox som gett upphov till studiens frågeställning             

och syfte.  

 

1.3.1 Frågeställning:  

- Hur kan företag inom modebranschen strategiskt arbeta med omnikanaler och          

samtidigt behålla en enhetlig varumärkesidentitet?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att upptäcka hur företag inom modebranschen i Sverige strategiskt kan              

arbeta med omnikanaler och samtidigt behålla en koherent varumärkesidentitet.  

 

1.4.1 Studiens relevans  

Tillämpning av kanalstrategier har hittills studerats utifrån ett multikanalkontext men är           

nästintill outforskad gällande omnikanaler (Lewis, Whysall & Foster, 2014; Cao, 2014).           

Varken teoretisk eller empirisk litteratur gällande omnikanaler är synnerligen kartlagt          

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014; Verhoef m.fl., 2015) och metoder för att utarbeta en             

framgångsrik omnikanalstrategi beskrivs till stor del vara ett outforskat område          

(Picot-Coupey m.fl., 2016). Vad studien ämnar upptäcka är hur omnikanaler kan behandlas i             

relation till varumärkesidentitet och behålla den sistnämnda koherent. Samband mellan dessa           

teorier saknar forskning, därmed anses ett forskningsgap finnas som studien ämnar fylla.  

 

Konkurrens inom modebranschen har ökat i takt med att e-handeln har tagit fler             

marknadsandelar (Grönlund, 2018). Studien kommer bidra till att hjälpa företag inom           

modebranschen få förståelse för hur de strategiskt kan arbeta med omnikanaler för att             

leverera överlägsna varumärkesupplevelser till konsumenter.  

 

1.4.2 Målgrupp  
Studien är riktad till studenter och forskare inom marknadsföring. Vedertagna fackliga           

begrepp inom berört område förklaras således inte mer ingående.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Varumärket 

2.1.1 Varumärkesidentitet 

Begreppet identitet tillämpas i många kontext. Applicerat på varumärken talas om           

varumärkesidentitet, vilken beskriver hur företag önskar uppfattas av externa intressenter          

(Kapferer, 2012). Det är relevant att se över identitet vid hantering av varumärken, vilket              

innebär ur ett företagsperspektiv. Identiteten består av varumärkets vision, synsätt och           

grundläggande värderingar. Det är ett perspektiv i vilket företagets kommunikation beaktas,           

den bild de sänder ut. Primärt värdesätts samstämmighet, att all kommunikation ska överföra             

ett enhälligt budskap. Om produkter och kommunikation separerar i uttryck får inte kunder en              

konvergerande uppfattning. Varumärkesidentitet kan även vara av stor betydelse vid          

positionering.  

 

Ett starkt varumärke är tillräckligt differentierat för att inte kunna konkurreras ut (Fill, 2011).              

För att möjliggöra det krävs att varumärket innehar flertalet distinkta karaktärsdrag samt            

förståelse för hur varumärken är uppbyggda. För att bemöta detta myntade Kapferer (2012)             

Brand identity prism (se bilaga 4). Modellen omfattar sex aspekter varav tre representerar             

varumärkets uttryck utåt och tre riktas internt. De externa aspekterna innefattar Physique,            

Relationship och Reflection. De interna är Personality, Culture och Self-image. Samtliga           

aspekter ska företräda de dimensioner som tillsammans bygger samt bibehåller en stark            

varumärkesidentitet.  

 

För denna studie görs personality relevant att beakta. Aspekten hör till ett varumärkes interna              

identitet och hänvisar till att varje varumärke har en personlighet, eller själ, som kan liknas               

med en människas (Kapferer, 2012). Genom kommunikation byggs en karaktär upp som            

representerar hur varumärket hade agerat om det hade varit en person. Varumärkets            

personality har legat i fokus för kommunikation sedan 1970-talet och ses ofta som en              

nödvändig förutsättning för marknadsföring. Den utgör även grunden för stämning och stil i             

marknadsföringskommunikation.  
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En annan infallsvinkel Kapferer (2012) intar till varumärkesidentitet är grafisk identitet. Detta            

är en typ av standardisering av kommunikationen så att den ska harmoniera med varumärkets              

uttryck. Visuellt ska varumärkets signaturfärger, grafisk design och typsnitt överensstämma i           

all kommunikation (Kapferer, 2012; Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009). Dessa attribut           

påverkar konsumentens interna respons, upplevelsen av varumärket (Brakus m.fl., 2009). Det           

accentueras dock att grafisk identitet bör vara en följd av identifikation gällande varumärkets             

vision, synsätt och grundläggande värderingar för att göras pricksäkert (Kapferer, 2012).           

Utförs arbetet i omvänd ordning blir det grafiska uttrycket lätt missvisande. Det är således av               

högsta relevans att varumärkets grafiska identitet formas efter att ovanstående komponenter           

fastställts. 

 

2.1.1.1 Identitet och förändring  

Kapferer (2012) accentuerar att varumärken ständigt expanderar och söker nya marknader           

och segment i vilka de kan positioneras som marknadsledande. Förändring är nödvändig för             

tillväxt. Det är emellertid endast radikal förändring som blir synlig, mindre ändringar går ofta              

obemärkta då det konsumenten upplever baseras på tidigare uppfattningar. Det understryks           

att för mycket repetition gör företag förutsägbara vilket utgör en nackdel för moderna             

marknader. Denna paradox har gett upphov till diskussionen för identitet och förändring.  

 

Vidare påvisas att varumärken endast utvecklas med grund i en sorts permanens, en             

varaktighet (Kapferer, 2012). Varumärkesidentiteten består till viss del av mening,          

värderingar och uttryck som kan gå förlorade vid för mycket förändring. Denna referenspunkt             

bör vara tydlig och indikera en riktning för övriga aspekter av företaget. För att möjliggöra               

utveckling över längre tid krävs viss mängd kontinuitet för att bilda en stabil bas.              

Fortsättningsvis liknas detta resonemang vid att en person kan byta utseende och            

identitetshandlingar, men behåller samma fingeravtryck.  

 

2.1.2 Customer experience management 

Varumärkesidentitet är den bild företag sänder ut, genom vilket de önskar ingiva en rättvis              

bild av varumärket (Kapferer, 2012). Denna bild bör idealt överensstämma med kundens            

upplevelse av det. Pine och Gillmore (1998) beskriver värdet av att som företag erbjuda              

upplevelser till konsumenten. Genom detta koncept beskrivs konkurrensfördelar erhållas där          
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produkters funktion inte är det vitala utan istället upplevelsen som erbjuds. Brakus m.fl.             

(2009) menar att en varumärkesupplevelse, till skillnad från produkt- eller serviceupplevelse,           

uppkommer av specifika varumärkesrelaterade stimuli vilka frambringar känslor och         

beteenderespons. Dessa stimuli innefattar bland annat logotyp, färg, form samt          

servicelandskap. Schmitt (1999) påvisar att konsumenten ser funktionella attribut och          

produktkvalitet som självklara och istället förväntar en erbjuden upplevelse. Till skillnad från            

traditionell marknadsföring beskrivs upplevelsebaserad marknadsföring fokusera på en mer         

holistisk konsumentupplevelse.  

 

Schmitt (2003) redogör för att analysera företag ur ett konsumentperspektiv för möjligheten            

att erbjuda en optimal varumärkesupplevelse. Detta eftersom konkurrens sedermera omfattar          

mycket mer än pris, såsom kundens upplevelser (Schmitt, 2003; Brakus m.fl., 2009; Pine &              

Gillmore, 1998). Även kundens beslutsprocess och de olika stadierna; insikten av ett behov,             

informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut samt utvärdering av köp, bör vägas           

in för att undersöka vilken upplevelse de önskar i varje stadie.  

 

The brand experience är en modell av Schmitt (2003) vilken behandlar de statiska element av               

ett varumärke som konsumenten möter. Den inkluderar de tre delarna; upplevelsen av            

produkten, utseendet och känslan samt kommunikationen . Upplevelsen av produkten är viktig           

för hur konsumenten upplever varumärket. Det är inte endast funktionen av produkten utan             

även dess estetiska attribut som påverkar (Schmitt, 2003; Brakus m.fl., 2009). Utseendet och             

känslan runt en produkt tillhör varumärkets identitet där hemsida, logotyp, namn,           

förpackningar och kommunikation ingår. Slutligen beskrivs kommunikationen handla om att          

kommunicera upplevelser, inte bara produktattribut.  

 

2.1.3 Integrerad marknadsföringskommunikation  

Fill (2011) understryker vikten av att integrera alla aspekter av          

marknadsföringskommunikation i konceptet integrerad marknadsföringskommunikation,     

IMC, som är en ansats för att hantera ett företags planerade kommunikation, det vill säga den                

kommunikation de sänder ut och står bakom. Det strategiska tillvägagångssättet ämnar få            

samtliga aspekter att samspela. Kitchen och Burgmann (2015) formulerar begreppet som           

optimering av kommunikationen till ett konsekvent meddelande riktat till varumärkets          
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intressenter. Det påpekas även att teori rörande ämnet är mer utbrett än praktik i dagsläget               

och att mer empiriska studier krävs. Definitionen av vilka element som ska integreras             

diskuteras fortfarande och är inte helt överenskommet, följaktligen har denna studie utgått            

från Fills (2011) kriterier. Han listar påföljande; relationer, strukturer, varumärken,          

kommunikationsverktyg, meddelanden, anställda, teknologi och agenturer.  

 

Av ovan nämnda element redogör Fill (2011) synnerligen utförligt för varumärket. Ett starkt             

varumärke är ett resultat av kommunikationsaktivitet och lyckad integrering över tid.           

Organisationen måste vara koordinerad internt så att den uppfattas utifrån som enhetlig.            

Vidare uttrycks att utmaningen med integrering av element kan anses vara kommunikation            

online och offline. Att sammanfoga dessa framgångsrikt är viktigt för att främja kundrespons.             

Även att samordna interna och externa meddelanden anses vara av vikt för att kommunicera              

ett enat budskap.  

 

Ett annat av elementen som bör integreras är teknologier (Fill, 2011). Teknologi kan             

exempelvis användas för att utveckla hemsidor, extranät och intranät, kundcenter, databaser           

samt reklamkampanjer. Utvecklas teknologierna separat kan deras inverkan bli limiterad,          

görs det däremot inom ett integrerat ramverk finns högre potential till genomslag.  

 

2.2 Omnikanaler  

2.2.1 Kanaler 

2.2.1.1 Servicelandskap 

Servicelandskap är benämning för kanaler där företag och konsumenter möts, vilka kan            

förekomma både fysiskt och virtuellt (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2016). Fysiska            

servicelandskap är en typ av offlinekanal, medan virtuella servicelandskap är den digital            

kanal online. Servicelandskap påverkar konsumentens upplevelse av ett varumärke vilket          

utgör vikten av att strategiskt arbeta med det (Grönroos, 2015; Wilson m.fl., 2016). Det kan               

förstärka företags varumärkesidentitet samt generera konkurrensfördelar genom att bemöta         

konsumenters förväntningar (Wilson m.fl., 2016). 
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Det fysiska servicelandskapet myntades av Bitner (1992) och är den fysiska plats där möte              

mellan kund och personal sker. För att förtydliga servicelandskapet införde forskaren ett            

ramverk där fem kategorier presenteras varav den första behandlar miljömässiga dimensioner.           

Dessa dimensioner berör fysiska attribut vilka är vitala för upplevelsen av varumärket.            

Attributen innefattar bland annat omgivning, skyltning och symboler. Vidare understryks att           

servicelandskap bör vara utformade för att möjliggöra interaktionen mellan personal och           

kund och främja god service. Att ge god service kan minska risken att kunder övergår till                

konkurrenterna (Grönroos, 2015). Konsumenter förväntar konsekvent service oberoende av         

kanal eller touchpoint (Piotrowicz & Cuthebrtson, 2014; Cao, 2014). Servicelandskapet som           

fenomen har vidareutvecklas på grund av den ökade digitaliseringen och internetanvändandet           

(Williams & Dargel, 2004).  

 

Internet är, till skillnad från de fysiska butikerna, en plats där användarna enkelt kan navigera               

och klicka mellan olika företag, jämföra priser och erbjudanden (Solomon m.fl., 2016). Detta             

sker utan att reflektion eller beaktning tas till vad företaget tillhandahåller för typ av service i                

det fysiska servicelandskapet. Vad företag därmed måste ta hänsyn till och vad som blir en               

utmaning är att försöka behålla befintliga och potentiella kunder kvar på hemsida eller             

applikation. Willams och Dargel (2004) utformade begreppet cyberspace, vilket kan          

definieras som hur ett företag arbetar för att främja interaktion med kunder på en digital               

kanal.  

 

Sedan fenomenet cyberspace definierats har ämnet varit omdiskuterat huruvida miljömässiga          

aspekter påverkar en kund, både virtuellt och fysiskt (Rosenbaum, 2005). Dessa aspekter ska             

frambringa tillfredsställelse, trygghet och beteendemässig kundrespons. Det finns elva         

dimensioner som grundats i både sociala och fysiska faktorer vilka därmed bör beaktas vid              

utvecklingen av cyberspace. Dimensionerna innefattar; information, navigation, leverans,        

presentation, rykte, underhållning, säkerhet, användning, produkt, reliabilitet samt tillit.         

Fortsättningsvis menar forskaren att majoriteten av dessa dimensioner är subjektiva och kan            

beroende på personliga och situationella faktorer uppfattas annorlunda hos en          

internetanvändare.  
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Customer channel preferences behandlar vilken kanal konsumenten önskar interagera med          

företag på (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Vissa föredrar virtuella servicelandskap medan           

andra föredrar traditionella, fysiska servicelandskap. Vad som påverkar en kunds val av kanal             

beskrivs genom modellen Influences on customers of multichannel decision making . Bland           

annat anses Degree of accessibility, tillgängligheten, viktig för kunden. Behovet av att vara             

tillgänglig beskrivs ha ökat med grund i den digitala teknologins framfart. Tillsammans med             

tillgänglighet har även konsumenten behov av bekvämlighet, Level of convenience, vilket           

ligger till grund för dennes beslut av kanalval.  

 

2.2.1.2 Från Multi- till Omnikanaler  

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) påpekar att individers konsumentbeteende har förändrats          

till följd av att nya digitala teknologier och sociala medier utvecklats. De tre första stegen i                

den traditionella beslutsprocessen; behovsinsikt, informationssökning och utvärdering av        

alternativ, är de som främst har förändrats och blivit allt mer komplexa. Behovsinsikten har              

förändrats genom tillgänglighet och informationssökning har omvandlats med anledning av          

att kunder kan söka information på flera kanaler samtidigt. Slutligen berör utvärdering av             

alternativ det expanderade utbud som tillkommit genom digitalisering. 

 

Levy m.fl. (2013) framhäver multikanaler där företag nyttjar flera kanaler för att            

tillhandahålla produkter och tjänster till kunder. Detta är något som även kan intygas av              

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016). De menar att multikanaler innebär att företag arbetar            

med att kommunicera med och konvertera nya samt befintliga kunder genom olika fysiska             

och digitala kanaler. Även Zhang, Irvin, Farris, Kushwaha och Steenburgh (2010) uttrycker            

vikten av att använda multikanaler för att anskaffa fler konkurrensfördelar samt bygga upp             

varumärket.  

 

Som tidigare nämnt har digitaliseringen förändrat detaljhandelns verklighet (Chaffey &          

Ellis-Chadwick, 2016; Parment, 2008). Företag etablerar nya försäljningskanaler genom att          

tillföra hemsidor online. Detta har bidragit till att kunderna nyttjar kanalerna online och             

offline parallellt. Utvecklingen har därav mynnat ut i ytterligare en dimension, omnikanaler            

(Lazaris & Verchopoulos, 2014). Omnikanaler definieras som en vidareutveckling av          

fenomenet multikanaler, där kunderna interagerar med de olika kanalerna integrerat istället           
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för enskilt. Fortsättningsvis skildras det att växling mellan kanaler samt konsumenters           

beslutfattande är aspekter som är viktiga att beakta i en omnikanalsstrategi. Omnikanaler            

myntades för att göra kundupplevelsen sömlös och konsekvent genom att tillåta kunden att             

engagera och förflytta sig mellan samtliga kanaler.  

 

Med grund i ovanstående resonemang är det viktigt att benämna att omnikanaler måste vara              

sammanlänkade för att företag ska betecknas som ett omnikanalsföretag (Lazaris &           

Verchopoulos, 2014). Det är av stor vikt för företag att arbeta med samtliga kanaler              

sammanfogade för att upprätthålla varumärket.  

 

Det som urskiljer fenomenen multi- samt omnikanaler är att företag som använder            

multikanaler finns på flertalet plattformar isolerat (Levy m.fl., 2013). Omnikanalstrategi          

avhandlar emellertid integrering av samtliga touchpoint till en enhet där kunden inte upplever             

någon märkbar skillnad mellan dem. För att klargöra dessa två begrepp ytterligare beskrivs             

multi på latin för flera medan omni på latin för universal. Brynjolfsson m.fl. (2013)              

understryker att det är fundamentalt att sudda kanalers isolerade karaktär för att tillhandahålla             

en enhetlig varumärkesupplevelse för kunden. Slutligen skildras att multikanalstrategi         

fokuserar på kanaleffektivitet medan ominkanalstrategi har primärt fokus på kunden.          

Förtydligande av multikanaler kontra omnikanaler gestaltas i Modell 1 samt Modell 2.  

 

    

   Modell 1: Multikanaler (Egen modell, 2018)         Modell 2: Omnikanaler (Egen modell, 2018) 
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2.2.2 Digitaliseringens möjligheter  

2.2.2.1 Digitaliseringen 

Fysiska butiker har i takt med internets utveckling utsatts för högre konkurrens då e-handeln              

erbjuder konsumenten enklare och billigare köpalternativ (Martin, 2015). Värdeerbjudandet         

online har därmed blivit självklart för konsumenten vilket gett upphov till förändring i             

konsumentbeteende. Över tid har flertal företag med fysiska butiker valt att etableras online             

för att hållas kvar på marknaden. Rainie och Wellman (2014) skildrar möjligheten som             

internet erbjuder vilket föranlett ett Internet-first frame of mind. Tankesättet innebär att            

individer främst konsulterar internet när ett problem eller en fråga uppstått, framför vänner             

och familj, som tidigare varit den primära källan. Vidare beskriver forskarna att samtidens             

konsumenter har ett mer individuellt tankesätt och ges utrymme att bli självständiga,            

exempelvis genom att söka information och lösa problem som uppstår.  

 

Marknadsföring online och mobilt beskrivs skiljas (Martin, 2015). Online innefattar internet           

medan mobilt innefattar kommunikation på bärbara, mobila enheter. Användning av internet           

sker vid anskaffning av information och mobilt sökande sker för att mynna ut i direkt               

handling. Mobila konsumenter är inte intresserade av möjliga alternativ på andra ställen, de             

önskar optimal lösning direkt på plats.  

 

2.2.2.2 Mobil marknadsföring 

Den främsta fördelen med mobil marknadsföring är individers nyttjande av smartphones           

vilket medför möjlighet till konstant kontakt mellan företag och kund (Krum, 2010) . Mobil             

marknadsföring är ett kraftfullt verktyg vilket stänger gapet mellan online- och           

offlinekanaler. Den mobila utvecklingen benämns av Rainie och Wellman (2014) som Triple            

revolution och beskrivs ha genererat behov av ständig tillgänglighet hos människor. Målet            

med mobil marknadsföring är att engagera konsumenter för att behålla varumärket           

Top-of-mind, det vill säga de alternativ kunden initialt mentalt rangordnar vid övervägande av             

köp (Krum, 2010) . Vidare beskrivs att mobila enheter inte bör ses som en enskild kanal utan i                 

samspel med andra, något som även accentueras i teorin rörande omnikanaler. Genom att             

integrera samtliga kanaler, både online och offline, kan detta främja deltagande hos            

konsumenter.  
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Det är av yttersta vikt för företag att beakta existerande kanaler så att samtliga inger ett                

samstämmigt uttryck (Krum, 2010). Detta bör verkställas innan integration till mobil görs. Ett             

specifikt tema, slogan eller reklam som knyter ihop samtliga kanaler är viktigt för att inte               

vilseleda konsumenten. Ett enhetligt bild- och formspråk över samtliga kanaler bör appliceras            

för att framställa en koherent varumärkesidentitet. Enligt Martin (2015) bör varje nytt media             

införas i två faser. Första fasen inkluderar att traditioner och praxis för tidigare media bör               

användas medan andra fasen innebär att utforska egenskaperna av det nya mediet och             

anpassas efter dessa. Detta är något som även Krum (2010) och Schmitt (1999) argumenterar              

för och beskriver att ett enhetligt uttryck hämtat från tidigare kanaler bör appliceras på ett nytt                

medie men att budskapet sedan bör anpassas efter mediet i fråga.  

 

2.2.2.3 Konsumentbeteende och digitala enheter 

M-powered customers beskrivs vara de konsumenter som genom mobila enheter söker           

information och utvärderar alternativ på plats i fysiska butiker (Martin, 2015). Detta sker             

oftast med målet att finna information huruvida bättre erbjudanden finns någon annanstans.            

Dessa konsumenter förändrar hur företag och dess personal förväntas hantera interaktionen           

med konsumenter i servicelandskapet. Även Krum (2010) påpekar konsumenters användande          

av mobila enheter i fysiska butiker för att utvärdera och jämföra alternativ som viktigt att ha i                 

åtanke. Genom att förse personal med verktyg och information kan företag försöka hantera             

interaktionen som sker med de konsumenter som använder mobila enheter som hjälpmedel            

(Martin, 2015). Fortsättningsvis beskrivs att företag som inte förstår den nya dynamik som             

frambringats ur mobila enheter som resultat kommer förlora kunder. 

 

Personal möter, till följd av förändringar i konsumentbeteenden, hinder vilket ger upphov till             

nya mål (Vanheems, 2013). Showrooming är ett exempel på en relativt ny orientering av              

konsumentbeteende vilken påverkar företag (Rapp, Baker, Bachrach, Ogilvie &         

Beitelspacher, 2015). Begreppet Showrooming innebär att konsumenter först samlar         

information och utvärderar alternativ i offlinekanaler såsom fysiska butiker för att sedan            

inhandla produkten online (Mehra, Kumar & Raju, 2013). I kontrast till Showrooming            

benämns begreppet Webrooming vilket avser konsumenter som informationssöker på internet          

för att sedan utföra inköpet i fysisk butik (Flavián, Gurrea & Orús, 2016). Solomon m.fl.               

(2016) accentuerar click-and-collect , ett begrepp som innefattar att konsumenter söker          
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information och beställer produkter online för att sedan hämta upp i fysisk butik. 

 

Genom mobila enheter kan företag erbjuda konsumenter värde (Martin, 2015). Möjligheten           

att skanna produkter på plats för att få ytterligare information om produkten finns att tillgå               

och beskrivs blivit alltmer utbrett. Även direktkommunikation till kund som digitala           

rabattkuponger är en av de fördelar som den mobila utvecklingen medfört för företag att nå               

kunder och erbjuda värde. Vid integration med kanaler bör Call to action användas för att               

frambringa intresse för konsumenter att agera (Krum, 2010). Exempelvis kan ett mobilt Call             

to action ske genom tryckt media där en QR-kod uppmanar konsumenter att använda sin              

mobila enhet för ytterligare information.  

 

2.2.2.4 Social, Location, Mobile 

Människors beteende har förändrats som följd av mobila enheters möjligheter att exempelvis            

surfa på nätet, socialisera, använda GPS-funktioner och mottaga e-mail (Hsieh, 2016).           

SoLoMo är en förkortning av variablerna social, location och mobile som myntades av Doerr              

år 2011. Begreppet rör integrationen mellan en individs sociala nätverk, fysiska lokalisering            

samt mobila enheter . I förlängningen möjliggör fenomenet för företag att nå ut till             

konsumenter oberoende av plats och tidpunkt (Martin, 2015).  

 

Social innebär att individer har möjlighet att nå varandra genom teknik och tenderar värdera              

varandras åsikter högre än företagens marknadsföring när en produkt eller tjänst övervägs            

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Detta sker främst över sociala medier vilket öppnar upp             

för en typ av word of mouth. Location innefattar att företag genom mobila enheter kan nå                

individer beroende på var de befinns geografiskt. Konsumenten kan få lokala erbjudanden om             

de är i närheten genom exempelvis notifikationer, liksom att konsumenten kan hitta specifikt             

företag genom lokaliseringsfunktioner. Avslutningsvis handlar Mobile om att merparten         

individer konstant bär runt på smartphones vilket möjliggör för företag att kommunicera med             

vald målgrupp när och var som helst. Det möjliggör även för konsumenter att interagera med               

företag när de vill.  

 

2.2.2.5 Location-based marketing 

Fysiska butiker har tidigare haft begränsningar vad gäller att generera trafik via internet             
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(Krum, 2010). Mobila enheter i kombination med Location-based marketing har möjliggjort           

för företag att nå och attrahera konsumenter till butik. Location-based marketing redogör för             

hur marknadsföring kan användas mobilt genom att attrahera konsumenter till en viss plats,             

erbjuda värde på plats samt göra upplevelsen värdefull och givande (Martin, 2015). Två typer              

av lokaliseringar benämns, geografiska samt psykografiska. Den geografiska positionen         

handlar om var en individ fysiskt befinns medan psykografisk position gäller vad individen             

befinns i för livsstadie. Kunskap om konsumenternas geografiska samt psykografiska          

position möjliggör att rätt kommunikation och erbjudande skickas ut vid passande tid och             

plats. Ytterligare en lokalisering som företag bör ta i beaktning är konsumentens plats i              

beslutsprocessen. En konsuments syfte är av största betydelse för att veta om de är i ett                

informationssökningsstadie eller i fas av köpbeslut.  

 

Enligt Martin (2015) är det inte bara konsumenters position som är intressant för företag utan               

även deras rörelsemönster. Genom mobila enheter kan företag analysera konsumenternas          

rörelsemönster genom så kallad In motion research. In motion research ger möjligheter för             

företag att tyda var konsumenter är påväg och vad de troligtvis gör. Föregående hjälper              

företag att veta hur de bäst kan stå till tjänst för konsumenterna. Implikationerna som              

medföljer In motion research är vitala eftersom företag kan observera vilket tidpunkt samt             

plats konsumenter shoppar. Detta kan hjälpa företag att bestämma för hur, när och var de bör                

nå kunderna.  
 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram  

För att inge tydligt fokus av forskningsarbetet har ett urval av den teoretiska referensramen              

följaktligen implementerats. Två huvudteman har problematiserat fram studiens        

frågeställning. Dessa teman har genomsyrat forskningsarbetet, och rubriceras Varumärket         

samt Omnikanaler. Inom dessa teman har teorier tillförts för att stödja och argumentera för              

studiens huvudsakliga teman.  

 

I teoretiska referensramen introduceras varumärkesidentitet vilket avser hur företag         

kommunicerar marknadsföring till externa intressenter (Kapferer, 2012). Integrerad        

marknadsföringskommunikation är ytterligare en teori som behandlats där integration av          
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samtliga element i ett företag förespråkas för att kommunicera en samstämmig bild av             

varumärket (Fill, 2011). Fortsättningsvis redogörs för huvudtemat omnikanaler. Omnikanaler         

är en vidareutveckling av multikanaler vilket innefattar arbete med kanaler i isolerad karaktär             

(Levy m.fl., 2013; Lazaris & Verchopoulos, 2014). Omnikanalstrategi behandlar integration          

av samtliga kanaler för att kommunicera ett enhetligt uttryck och en sömlös upplevelse till              

konsumenten. Avslutningsvis beaktas teorier angående digitalisering och mobil        

marknadsföring vilka har en central roll för omnikanaler.  
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom forskningen finns det två vetenskapliga paradigm som skildras ur ett epistemologiskt 

perspektiv, hermeneutik och positivism (Bryman & Bell, 2013). Hermeneutik är en           

kunskapsteoretisk syn som grundats för tolkning och förståelse av texter. Tolkande av känslor             

och värderingar förespråkas för förståelse av människors uppfattning av den sociala           

verkligheten. Positivism åberopar logik och vetenskap, kunskap med rötter i empirisk           

tradition.  

 

Studien har förutsatt att generera en förståelse och tolkning för hur samtliga företag inom              

modebranschen kan arbeta med omnikanaler och samtidigt behålla en samstämmig          

varumärkesidentitet. Därav har den hermeneutiska kunskapssynen applicerats. Positivism        

utformar hypoteser som kan förkastas eller bekräftas baserat på teorin, medan denna studie             

som har en hermeneutisk förhållningssätt, strävar efter att förstå sociala handlingar utifrån            

den teoretiska referensramen och metoden som nyttjats. Slutligen riktas studien till det            

hermeneutistiska kunskapssynen framför positivistiska förhållningssättet då studien haft som         

avsikt att öka förståelsen genom att den baseras på respondenternas subjektiva värderingar            

och tolkningar för det berörda ämnet snarare än generera ett generaliserbart resultat.  

  

3.2 Forskningsansats  

Relationen mellan teori och empiri kan speglas utifrån tre angreppssätt; deduktion, induktion            

och abduktion (Patel & Davidson, 2011). Deduktiv ansats innebär enligt Bryman och Bell             

(2013) att teori och tidigare kunskap om ett visst område utgås från för att deduceras till en                 

eller flera frågeställningar. I frågeställningen ska begrepp ingå som kan översättas till            

utforskningsbara företeelser samt operationaliseras. Teorin och frågeställningen som        

deducerats från den styr datainsamlingen och dess innehåll. Med detta i åtanke behöver en              

deduktiv ansats dock inte vara linjär. Det är möjligt att forskaren inser efter insamling av data                

att delar av teorin var av högre eller lägre relevans än först antaget, eller att det under                 

forskningens utförande publicerats andra teoretiska idéer eller nya forskningsresultat.         

Utgångspunkten tas i allmänna principer och befintliga teorier för att dra slutsatser om             

enskilda företeelser, vilka sedan empiriskt prövas. Fortsättningsvis menar Patel och Davidson           
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(2011) att även hur den insamlade datan ska tolkas och slutligen relateras till befintlig teori               

blir förutbestämt genom denna ansats. Forskning som antar en induktiv ansats tillåts studera             

forskningsobjektet utan förankring i befintlig teori, för att efteråt koppla den insamlade            

informationen till teori. Abduktion innebär ett mer flexibelt arbetssätt där forskningen växlar            

mellan teori och empiri som utgångspunkt.  

 

Studien har förutsatt en deduktiv ansats. Metoden anses bättre lämpad för studiens            

forskningsområde då teori på omnikanaler och varumärkesidentitet separat existerar vilka          

önskas figurera som utgångspunkt i studien. Potentiellt samband mellan dessa mynnar ut i en              

frågeställning och operationaliseras för datainsamling. Trots att studien antar en deduktiv           

ansats är syftet explorativt då ett forskningsgap har identifierats som önskas fyllas.            

Fortsättningsvis argumenteras att undersökningen är mer anpassad för en deduktiv än en            

induktiv ansats med anledning att inga egna observationer från verkligheten gällande           

omnikanaler och varumärkesidentitet har utförts, innan teoretisk referensram sammanställts.         

Med grund i ovanstående resonemang blir studien mindre färgad av forskarens subjektiva            

värderingar och antar en mer objektiv orientering. Det ska även nämnas att skribenterna efter              

insamling av data insåg att ett fåtal detaljorienterade teorier bidrog med analysmaterial till             

resultatet vilka därav togs bort.  

 

3.3 Undersökningsmetod 

Uppsatsens syfte har varit att förstå hur företag inom modebranschen kan arbeta med             

omnikanaler samt hur varumärkets roll tas i beaktning i förhållande till dessa. Därav har ett               

förstående resultat, framför generalisering, önskats nås. Generaliserbara resultat som kan          

anpassas till fler situationer är den kvantitativa forskningsstrategins fokus, medan kvalitativ           

forskningsstrategi istället behandlar djupgående förståelse, är tolkningsinriktad och inriktas         

på människors upplevelse av sin verklighet (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ forskning            

beskrivs utgå från insamling av data genom ord snarare än siffror, vilket den kvantitativa              

forskningen istället behandlar. Kvalitativ metod fokuserar på ett tolkande synsätt applicerat           

på den sociala verkligheten samt individens uppfattning om den. Baserat på föregående samt             

att studien utgått från ett företagsperspektiv fanns styrka i att utgå från kvalitativ             

forskningsmetod. Datan har insamlats genom kvalitativa intervjuer för att, tillsammans med           
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teori, gestalta en illustration utifrån tolkningar för hur företag inom modebranschen kan            

arbeta med omnikanalstrategi och hålla ett starkt varumärke över samtliga touchpoints.  

 

3.4 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer, deltagande observation och fokusgrupper är exempel på metoder inom           

den kvalitativa forskningen som kan användas vid datainsamling (Bryman & Bell, 2013).            

Kvalitativa intervjuer beskrivs vara den vanligaste eftersom metoden innebär flexibilitet.          

Dessa kan variera i stor utsträckning beroende på hur korrespondenten angriper dem (Bryman             

& Bell, 2013). Intervjuerna kan antingen vara av ostrukturerad eller semistrukturerad           

karaktär. Ostrukturerade intervjuer liknar ett vanligt samtal, där enkla minnesanteckningar          

används och där respondentens svar påverkar i vilken riktning korrespondenten följer upp            

med följdfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer formas intervjufrågor genom specifika         

teman som ska beröras, kallat intervjuguide. Kvalitativa intervjuer behöver inte hållas till            

intervjuguiden eller frågeschemat ordagrant, men vid semistrukturerad intervju följs det i viss            

utsträckning en typ av ordningsföljd. För få besvarat specifika frågeställningar används           

semistrukturerade intervjuer, de har ett förhållandevis tydligt fokus.  

 

För studien valdes semistrukturerade intervjuer som metod vid insamling av primärdata.           

Anledningen till att semistrukturerade valdes framför ostrukturerade beror på att den           

teoretiska referensramen omfattar olika teman. Det tillhandahåller även ett mer målinriktat           

angreppssätt för att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte. I intervjuguiden finns            

det frågor som berör varje tema och alla dessa är viktiga att få förståelse för samt få                 

besvarade från respondenterna (se bilaga 2). Då studien utgått från en deduktiv            

forskningsansats samlades först teori gällande forskningsområdet. När den teoretiska         

referensramen färdigställts utformades därefter två huvudteman, varumärket och        

omnikanaler. De huvudteman och teorier inom dem som utformats gav grund för en             

intervjuguide där teman skildrats; Omnikanaler, varumärkesidentitet, Integrerad       

marknadsföringskommunikation samt CEM. Detta för att möjliggöra att relevant information          

från respondenterna insamlas utifrån de ämnen som forskningsarbetet önskat behandla.          

Vidare har samtliga intervjufrågor operationaliserats för att säkerställa koppling till teori, se            

bilaga 1. 
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3.4.1 Frågeformulering 

De områden undersökningen är ämnad att examinera ska täckas av de frågor som ställs men               

ur respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Att formulera intervjufrågor kärnfulla           

nog att besvara undersökningens frågeställningar är avgörande. Kvale (1996) redogör för nio            

kategorier av frågor som kan ingå i de flesta intervjuer vilka innefattar: Inledande frågor,              

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor,        

strukturerade kommentarer, tystnad och tolkande frågor. Intervjuer som utgår från ett           

begränsat antal teman blir dock generellt mer ostrukturerade.  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att öppna frågor är fördelaktigt för att få kärnfulla svar från                

respondenter då de ges möjlighet att besvara frågorna fritt med egna ord. Vidare beskrivs              

även att det lämnar utrymme för nya områden. Dock anses dessa frågor bland annat vara               

krävande för respondenter, svåra att uppskatta tidsåtgång, svåra att tolka och variera i             

tolkning beroende på korrespondent samt att trovärdigheten kan brista om korrespondenten           

inte återger exakt de svar som respondenten givit.  

 

Studiens intervjuguide bestod av fyra inledande frågor där respondenten fick redogöra dennes            

namn, ålder, organisation samt befattning i organisationen. Dessa frågor har ställts för att få              

information och en ökad förståelse om vilken utgångspunkt respondenten har från företaget.            

Därefter var resterande av frågorna öppna där respondenten hade möjlighet att formulera            

egna svar på respektive fråga. I telefonintervjuerna fanns möjlighet att ställa uppföljnings-            

och sonderingsfrågor till respondenterna för att få mer kärnfulla svar samt en ökad förståelse.              

I mejlintervjuerna var det däremot svårare att ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor då            

dessa skedde asynkront där respondenterna besvarade frågorna skriftligt när tiden fanns till            

och därmed inte i realtid. Vid ett par tillfällen uppföljdes mejlintervjuerna därav med             

förfrågan om att ställa mer preciserande frågor för att förtydliga och utvinna mer utförlig              

information. Avslutningsvis har även tystnad samt tolkande frågor nyttjats. Tystnad är ett            

naturligt inslag i en dialog, tolkande frågor har använts för att säkerställa att svaren uppfattats               

korrekt av korrespondenterna.  
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3.4.2 Telefon och mejlintervju  

Intervjuer med chefer och personer på högre position i företag kan vara svårt att logistiskt               

lösa då tid för deltagande kan vara marginellt (Bryman & Bell, 2013). I dessa fall kan                

intervjuer göras via telefon eller mejl. Fördelarna med telefonintervju beskrivs vara att det             

erhålls en hög svarsfrekvens samt att den är tids- och kostnadseffektiv. Vid telefonintervjuer             

framhålls även vikten av att ljudinspela för att inget material förbises av de svar som               

respondenterna ger. Ljudinspelning kan även höja trovärdigheten, intervjumaterialet kan         

avlyssnas i repris för att säkerställa att samtliga påståenden har tolkats på ett korrekt vis.  

 

Om individuella intervjuer online används bör beslut tas om intervjun ska ske synkront eller              

asynkront, det vill säga i realtid eller efterhand (Bryman & Bell, 2013). Asynkront är              

exempelvis intervjuer som sker via mejl medan synkrona intervjuer sker genom exempelvis            

chattforum. Hewson och Laurent (2008) menar att asynkrona intervjuer genererar mer           

detaljerade och fullständiga svar på frågorna som ställs än synkrona sådana. Det är enklare att               

återkomma till respondenterna ifall behov finns av att ställa ytterligare frågor som önskas             

kompletteras med via intervjuer online än vid personliga intervjuer. Det tidskrävande           

momentet transkribering av intervjuer besparas då intervjuerna online redan finns i           

textformat. Avslutningsvis beskrivs att det anses mer reliabelt att skicka frågorna enskilt över             

mejl än samtliga frågor direkt.  

 

Samtliga intervjuer som utförts har gjorts via telefon och mejl då respondenterna haft svårt att               

avsätta tid för fysiska möten. Totalt har två telefonintervjuer samt tre mejlintervjuer            

genomförts varav en telefon- och en mejlintervju behandlade samma respondent.          

Tillvägagångssättet grundades ur respondenternas begränsningar, vilka var nödvändiga att         

förhållas till. De intervjuer som utförts via telefon har ljudinspelats med tillåtelse från             

respondenten. Även transkribering av den data som insamlats genom telefon har gjorts efter             

vardera intervju vilket givit totalt 14 sidor transkriberad text. För mejlintervjuer som utförts             

har en insamling av data på 8 sidor gjorts. Ett resultat har sammanställts av samtliga               

intervjusvar (se bilaga 3). Under intervjuperioden 2018-04-18 till 2018-05-07 har          

kontinuerlig analys utförts då detta anses fördelaktigt för att se över om teman och frågor som                

utelämnats i föregående intervjuguider kan vara av intresse att addera till de intervjuer som              

återstår (Bryman & Bell, 2013).  
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De intervjuer som utförts via mejl har skett asynkront, då respondenterna önskade avsätta tid              

för att besvara frågorna när möjlighet fanns. Ett övervägande av att skicka samtliga frågor till               

respondenten i ett bifogat dokument gjordes, trots argumentet att det empiriska matierialet            

stärks om frågorna skickas enskilt. Detta gav möjlighet för respondenten att se över             

intervjufrågornas helhetsfokus samt erbjuda flexibilitet för respondenten att svara när tid           

fanns dem tillgänglig. Intervjuerna som genomförts via mejl har inte givit så detaljerade och              

fullständiga svar som önskat. Detta trots det Hewson och Laurent (2008) redogjort för. Vissa              

frågor besvarades i högre detalj än andra vilket kan tolkas som att frågorna varit              

svårbegripliga eller inte ansetts relevanta att besvara utförligt. Alternativt att respondenterna           

inte haft tillräckligt mycket kunskap om berörda områden. För att garantera att så kärnfulla              

svar som möjligt skulle utvinnas av intervjuerna tillfrågades respondenterna om möjlighet att            

ställa ytterligare frågor om någonting saknades eller var svårtolkat. Samtliga respondenter var            

positivt inställda till detta. Ytterligare frågor ställdes i flertal av fallen för att säkerställa att               

rätt tolkning av svaren gjorts. Genom detta arbete framkom att vissa frågor var svåra att tyda                

som respondent, vilket gav begränsade svar och därav utvecklingsmöjligheter inför          

nästkommande intervjutillfälle.  

 

3.5 Val av fallföretag 

Vid arbetets start var skribenterna optimistiska om att relevanta företag skulle vara villiga att              

delta i studien. Ett i taget ringdes och mejlades en handfull varumärken inom modebranschen              

vilka alla är positionerade i ett högre prissegment och vars varumärkesidentitet samtliga            

gruppmedlemmar fann intressant att arbeta med. Här presenterades uppsatsens syfte samt           

eventuella samtalsämnen för intervju. Efter att samtliga företag ödmjukt avböjt att delta i             

studien på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist blev det oundvikligt att byta taktik. Då               

studien ämnar identifiera hur företag inom modebranschen bör arbeta med omnikanaler och            

samtidigt behålla en enad varumärkesidentitet kontaktades flertalet företag relevanta för          

ämnet. Via mejl och telefon upprättades initial kontakt med 20 modevarumärken vars            

huvudkontor är lokaliserade i Sverige, för att möjliggöra intervjuer. Av dem gav 16 respons              

varav tre var positivt inställda att delta i studien.  
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Mathilda Jones Hellström från Gant svarade på intervjufrågorna via mejl. Hon är e-commerce             

intern och retail sales consultant. Respondenten anses relevant att intervjua med anledning att             

hon besitter kunskap inom området genom arbetet med digitala kanalerna inom företaget.            

Hon anses ha insikt i studiens forskningsområde med grund i hennes befattning och kan              

således bidra med uppgifter angående hur Gant arbetar med e-handel samt detaljhandel.            

Henrik Feld-Jakobsen, Head of strategy på Vaimo, nåddes initialt via mejl vidarebefordrat            

från företagets HR-avdelning. Respondenten kontaktades med anledning att han som konsult           

besitter expertis inom området för hur företag arbetar med omnikanaler. Intervjusvar från            

respondenten bidrog även till att uppfylla studiens syfte, hur företag inom modebranschen            

strategiskt arbetar med omnikanaler. Efter att ha genomfört mejlintervju med Feld-Jakobsen           

fick korrespondenterna även tillfälle att ställa uppföljningsfrågor över telefon. Clara Huss           

från Hunkydory med befattning s alessupport och e-commerce valdes för intervju med grund i             

hennes arbete med digitala kanaler. Respondenten ansågs relevant att intervjua med           

anledning av hennes arbete med e-handel. E-handeln anses vara en viktig insynsvinkel till             

digitala kanaler och i förlängningen för att möjliggöra en omnikanalstrategi. På grund av             

tidsbrist önskade Huss få intervjufrågorna skickade via mejl för att besvara dem i textform.              

Ovan nämnda respondenter valdes ut via målstyrt urval, vilket innebär att relevanta            

intervjupersoner väljs ut i förhållande till utsatta forskningsmål (Bryman & Bell, 2013).  

 

För den fjärde respondenten gjordes ett bekvämlighetsurval. Detta innebär enligt Bryman och            

Bell (2013) att intervjupersoner väljs baserat på vilka som finns tillgängliga för forskaren. I              

detta fall upprättades kontakt med Patrik Torstensson, tidigare VD och delägare i            

klädföretaget Berkeley Company, genom en bekant till skribenterna. Torstensson har även           

tidigare arbetat som försäljningschef för varumärket Nike. Initial kontakt upptogs via mejl för             

att sedan utföra en telefonintervju vid passande tidpunkt för respondenten. Valet av            

respondent fann grund i hans kunskap och erfarenhet om etablering av varumärken. Detta har              

påvisats genom respondentens medverkan i uppstarten av varumärket Berkeley Company          

vilket gav studien flertal infallsvinklar på hur ett modeföretag kan arbeta med            

varumärkesidentitet och kanaler. 

 

Studiens empiriska material har således utgjorts av intervjuer med relevanta personer inom            

företagen Berkeley Company, Gant, Vaimo och Hunkydory. Berkeley Company grundades          
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2005 (Torstensson, 2018). Modeföretaget beskrivs som ett premiumvarumärke med         

inspiration från New England samt American heritage och säljer kläder i medelprisklass för             

män. Gant etablerades år 1949 i USA och var först med att massproducera skjortor (Gant               

[www]). Vid tillfället för studiens utförande ägs varumärket av den schweiziska           

detaljhandelskoncernen Maus Frères men har kvar sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.           

Gant är huvudsakligen ett klädmärke som blandar amerikansk och europeisk klädstil men            

säljer även accessoarer och heminredning i mindre skala. Vaimo registrerades år 2006 och             

levererar skräddarsydda e-handelslösningar till företag över hela världen (Vaimo [www]). De           

är helhetsleverantörer inom e-handel samt omnikanaler och hjälper företag öka försäljningen           

med hjälp av digitala lösningar genom samtliga kanaler. Hunkydory startades år 1996 med             

inspiration från gediget hantverk och personlig estetik (Hunkydory [www]). Varumärket          

säljer välgjord, dynamisk och karismatisk design till kvinnor med känsla för kvalitet.  

 

3.6 Litteratursökning 

Det teoretiska kapitlet omfattar litteratur och fackliga begrepp, med ursprung i facklitteratur            

och vetenskapliga artiklar. Teorin har valts med grund i studiens forskningsområde,           

omnikanaler och varumärkesidentitet. För att stödja och argumentera för dessa hänvisas även            

till Integrerad marknadsföringskommunikation, Identity and change, fysiskt- och virtuellt         

servicelandskap, multikanaler, mobil marknadsföring samt CEM. Facklitteraturen har        

tillhandahållits av universitetsbiblioteket i Kalmar. Vetenskapliga artiklar har funnits via          

sökmotorerna OneSearch, Google Scholar och Emerald Insight under forskningsperioden         

som varit 2018-03-21 till 2018-05-23. Vid nyttjande av dessa sökmotorer har sökorden            

Varumärkesidentitet, Customer experience management, Integrated marketing      

communications, Omnikanaler, Omnikanalstrategi, Multikanaler, Servicelandskap, Fysiska      

servicelandskap, Virtuella servicelandskap, Showrooming, Webrooming, Mobil      

marknadsföring, Mobila enheter, SoLoMo och Cyberspace använts. Samtliga begrepp på          

svenska har även eftersökts på engelska för att generera bredare sökresultat.  

 

3.7 Operationalisering  

Operationalisering avser tillhandahålla en översättning från teoretiska begrepp deducerade till          

konkreta intervjufrågor som studien är ämnad undersöka för att göra dessa mindre abstrakta             
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(Bryman & Bell, 2013). Som tidigare nämnt i metodkapitlet är en operationalisering centralt             

för att få ökad trovärdighet och äkthet av undersökningen samt att få en överskådlig bild av                

det område som studien berör. För operationaliseringsschema se bilaga 1.  

 

3.8 Analysmetod 

För analys av kvalitativ data finns ett antal grundprinciper (Hjerm & Lindgren, 2010). The              

constant comparative method kallas det tillvägagångssätt vars analys sker genom att jämföra            

mönster mellan teori, tidigare forskning samt den nya, empiriska datainsamlingen (Hjerm &            

Lindgren, 2010; Burawoy, 1998; Peirce, 1998; Ragin, 2000). Analysen har sin start redan vid              

datainsamlingen och fortskrider under processens gång. Ytterligare en analys, Qualitative          

Data Analysis beskrivs av Hjerm och Lindgren (2010) vilken delas in i tre nivåer: Kodning,               

tematisering samt summering. Samtliga sker löpande och ofta parallellt. Kodning handlar om            

att på första nivå bringa ordning i data och göra den mer hanterbar. Kategorier, eller teman ,                

utformas genom att centrala begrepp och nyckelord organiseras. Dock är dessa preliminära            

och kan förändras under processens gång. Efter kodning gjorts tematiseras datan genom att             

ordna koderna i relation till varandra. Tematisering innebär att finna kopplingar och mönster i              

relation till studiens teoretiska referensram samt frågeställningar. Dessa bearbetas sedan          

åtskilliga gånger fram till att slutsatser formats, kallat summering. Vid summering är det             

viktigt att de första tolkningar som gjorts inte accepteras direkt, utan istället utmanas innan              

slutsatser säkerställs.  

 

Analysen av studiens insamlade data grundades i tillvägagångssättet från Qualitative Data           

Analysis vilket innefattar delarna kodning, tematisering och summering. Kodning användes          

för att finna centrala egenskaper som materialet innefattat. Utförandet skedde genom att            

namnge koderna utefter respondenternas uttalanden. Vidare analyserades koderna        

tillsammans för att finna koppling mellan dem och studiens teoretiska referensram samt            

frågeställning. Med hjälp av detta material utfördes en tematisering. Ett konkret exempel kan             

vara att det utifrån resultat framgår att Clara Huss från Hunkydory beskriver att varumärkets              

uttryck är dynamiskt och varierande men alltid med konsekvent referens till militär,            

bohemisk och rock ‘n’ roll. Kodningen gjordes i detta sammanhang till teorin grafisk identitet              

inom varumärkesidentitet och tematiseringen till Varumärket. Detta underlättade analysen         
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kring delarna som ansågs vara av värde från datainsamlingen. För att underlätta            

analysmetoden utformades en modell som illustrerar tematiseringen, se nedan. Slutligen          

summerades samtliga resultat för att frambringa generella mönster ur forskningsområdet.  

 

 
Modell 3: Det potentiella sambandet (Egen modell, 2018). 

 

Det potentiella sambandet (Egen modell, 2018) är en analysmodell vilken utformats för att             

underlätta strukturen av studiens insamlade data. Modellen illustrerar tematiseringen som          

erhållts av den kodning som gjorts av resultatet. Som tidigare nämnt är Varumärket samt              

Omnikanaler de två huvudteman från vilka studiens struktur och analys utgått från. Detta med              

grund i studiens syfte, vilket innefattar att upptäcka hur företag inom modebranschen            

strategiskt kan arbeta med omnikanaler och behålla en koherent varumärkesidentitet. Till           

föregående nämnda huvudteman tillfördes tematiseringar för de samlade teorier vilka stödjer           

dem. För Varumärket formulerades deltemana Identitet samt Integrerad        

marknadföringskommunikation och för Omnikanaler formulerades deltemana Kanaler samt        

Digitalisering. Modellen illustrerar frågeställningens syfte, att upptäcka ett potentiellt         

samband mellan varumärke och omnikanaler där delteman finns till för att stödja analysen.             

Avslutningsvis återfinns i modellens mitt ett frågetecken för att ytterligare gestalta eventuellt            

samband.  
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3.9 Kvalitetsmått  

Inom forskningsvärlden finns det två nyckelkriterier som är viktiga att beakta vid en             

bedömning av kvantitativ eller kvalitativ undersökning, validitet och reliabilitet (Patel &           

Davidson, 2011). Flertalet forskare är överens om att begreppen validitet och reliabilitet            

behöver omformuleras för att vara applicerbara på kvalitativ forskning (Patel & Davidson,            

2011; Grønmo, 2006; Bryman & Bell, 2013). Samtliga benämner dessa begrepp under olika             

termer. Hädanefter hänvisas till det Bryman och Bell (2013) betecknar som trovärdighet och             

äkthet. Trovärdighet avser, ur ett kvalitativt kontext, i synnerhet hur väl undersökningen            

genomförs samt när och vem som genomför datainsamlingen (Guba & Lincoln, 1994). Det             

berör även hur väl forskarna förstår det insamlade materialet samt gör en tolkning som är               

reliabel. Patel och Davidson (2011) nämner att undersökningar ska kunna genomföras           

upprepade gånger och fortfarande komma fram till liknande resultat. Slutligen beskrivs           

trovärdighet som den generella kongruensen mellan teoretisk referensram och empirisk data           

(Grønmo, 2006). Äkthet inom kvalitativ forskning innebär att genomförandet och resultaten           

av en studie ska ge en rättvis bild av den sociala verkligheten (Guba & Lincoln, 1994).  

 

För att öka trovärdigheten samt äktheten av studien har olika instrument nyttjats under             

arbetsprocessen gång. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer vilka         

utgått från en intervjuguide som mall. Löpande under intervjuperioden har guiden justerats.            

Detta med grund i att omständigheterna för intervjuernas utförande har förändrats samt att             

ytterligare informationsbehov uppstått efterhand. Mallen har reviderats för att täcka dessa           

kunskapsområden, de frågor som tillkommit under studiens gång tydliggörs i          

operationaliseringen (se bilaga 1). Som tidigare nämnt antar studien en deduktiv ansats vilket             

innebär att intervjufrågorna utformats sekundärt till den teoretiska referensramen. Enligt Patel           

och Davidson (2011) benämns detta som innehållsvaliditet vilket bidrar till att           

operationaliseringen blir korrekt.  

 

För att ingiva studien bredare perspektiv har flertalet företag kontaktats istället för att se              

endast till ett. De respondenter som deltagit i intervjuerna har blivit utvalda utefter deras              

kunskap inom området, och samtliga intervjuer har utförts via telefon samt mejl. Att använda              

fler informationskällor kallas triangulering och beskrivs användas för att bilda högre           
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trovärdighet gällande ett resultat (Bryman & Bell, 2013). Patel och Davidson (2011) förklarar             

att triangulering där olika datakällor, exempelvis flertal intervjurespondenter, används för att           

kunna studera ämnet i olika sammanhang och tolka svar och eventuell variation i dem.  

 

Efter att intervjuer utförts kan respondentvalidering , även kallat deltagarvalidering, nyttjas          

(Bryman & Bell, 2013). Respondentvalidering avser att de resultat som erhållits av studien             

överlämnas till de respondenter som varit del av den för att bekräfta att tolkning av               

informationen som givits framställts korrekt. Under arbetsprocessen fanns det ständigt öppen           

dialog via mejl mellan korrespondenterna och respondenterna vid insamlingen av det           

empiriska materialet. Dialogen skedde främst via mejl vid de tillfällen korrespondenterna           

hade ytterligare frågor, samt för att se om något behövde utvecklas inför kommande             

intervjutillfällen. Respondenterna uppmuntrades även att återkomma i tillfälle av att          

intervjufrågor inte förstods. Efter att alla intervjuer genomförts och allt empiriskt material            

sammanställts skickade korrespondenterna de tolkade svaren till respektive respondent som          

deltagit. Respondenterna fick således möjlighet att läsa igenom svaren och godkänna gjorda            

tolkningar samt se över något av svaren behövde justeras eller inte överensstämmer med det              

som menats i intervjun. Med grund i ovanstående argumentation har en respondentvalidering            

implementerats med anledning att öka studiens trovärdighet samt ge en mer rättvisande bild             

av det empiriska materialet.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Varumärket 

4.1.1 Varumärkesidentitet 

 

 
Modell 3: Det potentiella sambandet (Egen modell, 2018). 

 

Varumärkesidentitet utvinns från ett varumärkes vision, synsätt och grundläggande         

värderingar (Kapferer, 2012). Perspektivet förefaller under ett företagsperspektiv vilket         

behandlas för att bygga ett starkt varumärke. Tre av de fyra respondenterna har vid              

intervjutillfällena redogjort för vad respektive varumärke står för. Patrik Torstensson          

(Berkeley Company) framhåller att “Berkeley is the premium brand for the promotion            

market”. Mathilda Jones Hellström (Gant) benämner att Gant står för “authentic, innovative            

and passionate”, en uppsättning värderingar som förankras i samtliga komponenter av           

varumärket. Clara Huss (Hunkydory) påpekar vikten av att kommunicera “det som är            

Hunkydory”. Den upplevelse som Hunkydory önskar förmedla är “en känsla av hög kvalitet,             

bästa service och genuinitet genom hela processen”. Ovanstående nyckelord läses för           

studiens syfte in som en del av identiteten och tillhandahåller ett tydligt ramverk att förhålla               

varumärkeshanteringen till för att skildra en samstämmig bild. Skribenterna ser att vardera            

modeföretag arbetar med en tydlig vision för att framställa en stark varumärkesidentitet och             

något att förhållas till. Det inger även riktlinjer för kommunikationen till extern marknad             
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samt differentiering gentemot konkurrenter vilket anses viktigt. Digitaliseringen förmodas         

vara en orsak till att ett varumärke bör differentieras och ha en unik identitet på samtliga                

kanaler för att inta stark position på marknaden. Detta tros medföra att varumärket placeras i               

konsumenternas Top-of-mind då det har en mer distinkt position i deras minnesbank.  

 

Vad Kapferer (2012) benämner som personality från modellen Brand identity prism återfinns            

i respondenternas svar. Torstensson (Berkeley Company) beskriver varumärket Berkeley         

Company som ett livsstilsvarumärke vilket i tidigt skede inspirerades av New England samt             

American College Heritage. Att kommunicera en livsstil istället för enskilda produkter           

beskrivs av Torstensson vara en fördelaktig varumärkesstrategi, något som kan kopplas till            

hur företaget arbetar med att illustrera en profil. New England samt American College             

Heritage kan ställas i relation till personality, och kan tolkas som att företaget använder dessa               

för att bygga upp en typ av karaktär. Den känsla som Torstensson beskriver överensstämmer              

med Schmitts (2003) modell The brand experience. En del i modellen innefattar utseendet             

och känslan av en produkt vilket påverkar varumärkesidentiteten och hur hemsida, logotyp,            

namn och kommunikation bör utformas. Därav kan tolkning göras att Berkeley Company            

aktivt arbetar för att förmedla en känsla av de produkter som erbjuds vilken genom              

marknadsföringskommunikation ger konsumenten en helhetsupplevelse av varumärket.       

Skribenterna tror att detta kan vara fördelaktigt att appellera till kunden på en annan nivå än                

endast med produktattribut för att särskiljas från konkurrenter. 

 

Jones Hellström (Gant) beskriver att Gant har ett klassiskt och traditionellt uttryck, och             

nämner passionen för amerikanska sportkläder. Med grund i detta kan tydas att Gant önskar              

framställa en personality kopplat till ovan nämnda värdeord. Om Gant skulle manifesteras i             

en mänsklig person bör adjektiven återfinnas i dennes utstrålning. Vad beträffar Hunkydory            

förkunnar Huss (Hunkydory) att varumärket återkommande hämtar inspiration från militärt,          

bohemiskt och rock’n’roll. Karismatiska kvinnor samt traditionella hantverk förklaras         

inspirera varumärket i uttryck och kollektioner. Genom kommunikation som skildrar          

ovanstående estetik kan tolkas att detta är Hunkydorys personality. Karaktärsdragen antas           

ligga till grund för den hypotetiska person varumärket motsvaras av.  
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Trots att ingen respondent nyttjade ett språkbruk direkt kopplat till personality kan av             

intervjusvaren utläsas att samtliga varumärken arbetar med detta. De alla nämner attribut som             

kan kopplas till en mänsklig person vilka skribenterna kodat till aspekten personality inom             

Brand identity prism. Tolkning är att samtliga studerade modeföretag bibehållit en tydlig            

personality och i förlängning ett starkt varumärke. Trots att digitaliseringen bidragit till            

globalisering och ökad konkurrens har de lyckats hållas kvar på marknaden till följd av              

lyckad positionering och tydlig differentiering. Detta antas härstamma från bland annat           

personality vilket kan ses som en viktig beståndsdel för att bibehålla ett stabilt varumärke. Att               

som varumärke använda tydliga adjektiv vilka präglar samtliga plattformar anses som en            

fördel då konsumenter i detta fall lättare kan relatera till samt lära känna varumärket som om                

det vore en verklig person. Med hänsyn till att marknaden konstant förändras anses logiskt att               

även varumärkens personality utvecklas parallellt. Likt en verklig person färgas av att            

genomgå olika livsstadier förmodar skribenterna att ett varumärke formas med tiden. 

 

Kapferer (2012) understryker behovet för varumärken att förändras, dock utan att avvika från             

grundläggande mening, värderingar och uttryck. Torstensson (Berkeley Company) berättar         

att Berkeley Company till viss del frångått New England-stilen eftersom varumärket behövde            

differentieras gentemot konkurrenterna. Förändringen riktades till att istället profilera         

varumärket på nytt, med fokus på tidlöst mode. Jones Hellström (Gant) redogör för att Gants               

strategier dagligen omvärderas för att hållas aktuella och trendmedvetna. Bland annat genom            

att utveckla nya innovationer med nyskapande design. Dock benämns att det klassiska och             

traditionella uttrycket fortfarande behålls då ambitionen beskrivs vara oförändrad sedan          

varumärkets start. Ingen av ovanstående varumärken har förändrat identiteten markant genom           

nämnda förändringsarbeten. Tillvägagångssätten styrks av Kapferer (2012) som accentuerar         

att för drastisk förändring kan leda till att en del av varumärkesidentiteten kan gå förlorad.               

Grundläggande mening, värderingar och uttryck bör förbli densamma trots förändring.          

Skribenterna tyder att tidigare nämnda nyckelord kan ligga till grund för att varumärkena             

lyckats hålla enhetligt uttryck trots förändring genom att orden inger riktning. Dessa bör             

appliceras koherent över samtliga kanaler företaget nyttjar för att attrahera och fånga            

konsumenters uppmärksamhet genom att de känner igen varumärket. Detta antas vara viktigt            

då samtidens konsumenter ständig erhåller uppdateringar och nyheter vilket gör det svårt för             
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företag att synas. Skribenterna tror att konkurrensen leder till att företag bör vara aktsamma              

och löpande skapa nytt, intressant innehåll för att fånga kundens intresse.  

 

Fortsättningsvis kan tänkas att en stor förändring gällande ett varumärkes identitet kan            

föranleda att kunderna inte längre uppfattar varumärket likadant och således inte längre            

upplever samma associationer och tillhörighet. Tidigare nämnda reformarbete som Berkeley          

Company genomgått beskrevs av Torstensson (Berkeley Company) som tämligen diskret.          

Detta går att koppla till vad Kapferer (2012) belyser angående förändring, att den ofta går               

obemärkt förbi om den inte är radikal. Vad korrespondenterna kan tyda avsåg inte Berkeley              

Company att märkbart omprofilera sig, utan snarare anamma ett mer säreget uttryck. Detta             

kan tolkas som att företaget genom en mindre ändring fortfarande ämnar hålla plats på              

marknaden då associationerna fortfarande går att koppla till företaget. Ett välgrundat           

antagande kan göras att ändringar snarare får konsumenten intresserad då nyheter fångar            

deras uppmärksamhet. För drastiska förändringar kan leda till att befintliga förväntningar hos            

kunderna inte besvaras vilket kan innebära en förlust.  

 

4.1.2 Integrerad marknadsföringskommunikation 

 

 
Modell 3: Det potentiella sambandet (Egen modell, 2018). 
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Patrik Torstensson (Berkeley Company) anser att de mest vitala elementen att integrera beror             

på produkt, prisstrategi samt målgrupp. För ett premium brand som Berkeley Company            

menar han att helheten är viktigast och att tonaliteten bör genomsyra all kommunikation.             

Detta styrks av det Fill (2011) benämner där integrering av varumärket som element bör              

resultera i ett enat helhetsuttryck. Resonemanget delas av Mathilda Jones Hellström (Gant)            

som poängterar att en av Gants mål är att behålla en enhetlig upplevelse av varumärket               

oberoende av marknad. De arbetar ständigt med att Gants samtliga marknader ska vara             

korrelerade. Även Clara Huss (Hunkydory) nämner att allt från bilder och text till kampanjer              

och samarbeten ska förmedla samma budskap. Av detta kan tolkas att det är av stor vikt att                 

varumärket integreras i kommunikationen för att utstråla enhetlighet. Ett rimligt antagande är            

att samstämmighet i samtlig kommunikation kan stärka identiteten om meddelanden utformas           

konsekvent.  

 

Ytterligare en infallsvinkel som går att inta är vad Kapferer (2012) benämner som grafisk              

identitet, där harmonisering av visuella attribut i kommunikation accentueras. Torstensson          

(Berkeley Company) uppger att typsnitt, grafiskt uttryck, logotyp, modeller och profiler vilka            

marknadsför varumärket är exempel som bör sammansmälta. Skribenterna tror att det är av             

stor vikt att samordna dessa för att konsumenten ska känna igen företaget oberoende av              

touchpoint. Det kan även ingiva en viss tillit ifall det visuella uttrycket är kongruent då det                

signalerar autencitet.  

 

Vidare påpekar Fill (2011) att något som kan vara utmanande vid integrering av             

marknadsföringskommunikation är att korrelera informationen online och offline.        

Problematiken återfinns i Berkeley Company’s förhållningssätt vad gäller fysiska och          

virtuella servicelandskap. Torstensson (Berkeley Company) beskriver att varumärket både         

har återförsäljare med individuella priserbjudanden samt egen e-handel som säljer till           

slutkund ser prissättningen olika ut i försäljningskanalerna. Jones Hellström (Gant) förklarar           

att Gant tillhandahåller samma erbjudanden offline som online för att sudda ut linjerna             

mellan dessa två forum. Detta för att leverera bra kundservice i både butik, telefon samt               

hemsida. Tidpunkt betonas som en viktig aspekt att se över vilken bör överensstämma vid              

lansering av nya kampanjer eller erbjudanden, oberoende av kanal. Dock kan erbjudande i             

vissa fall skilja beroende på marknad samt om de ingår i ett varuhus vilket kan ha egna                 
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erbjudanden. Detsamma gäller för Hunkydory, Huss (Hunkydory) accentuerar att         

varumärkets återförsäljare har möjlighet att förse konsumenter med egna erbjudanden. Dock           

försöker Hunkydory kontrollera att erbjudanden överensstämmer över samtliga plattformar         

där konsumenten möter företaget. Henrik Feld-Jakobsen (Vaimo) förklarar att konsumenter          

antar att de kan finna samma produkter till samma pris på samtliga kanaler. Detta till följd av                 

att gränserna mellan online och offline inte längre är markanta. Dock belyser respondenten att              

pris numera är sekundärt prioriterat till tidigare nämnda bekvämlighet.  

 

Som Fill (2011) uttrycker kan integrering av kommunikation online och offline främja            

kundrespons. Tolkning kan göras att om modeföretag inte arbetar fullständigt med integrering            

kan konsekvens bli att kundrespons hämmas. De bör, i skribenternas mening, samordna alla             

erbjudanden för att inte göra kunder missnöjda då deras förväntningar potentiellt inte            

besvaras. Customer channel preferences redogör för att konsumenter föredrar olika kanaler           

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Med grund i föregående anses följden eventuellt bli att             

konsumenter går miste om kanalspecifika erbjudanden i de fall då företag ej är konsekventa              

med erbjudanden över samtliga kanaler.  

 

Att samtliga kanaler är integrerade framhålls av Lazaris och Verchopoulos (2014) som            

avgörande för samtidens företag. Detta för att kunder har förväntningar på en enhällig             

upplevelse där rörelse mellan kanalerna ska fungera sömlöst, något som även styrks av             

Feld-Jakobsen (Vaimo). Skribenterna ser således att både Gant och Hunkydory till viss del             

erbjuder en sömlös upplevelse, men att strategin brister i de fall erbjudanden skiljer hos              

återförsäljare. Detta anses kunna påverka företagens försäljning negativt, konsumenter         

använder internet och mobila enheter för att söka bästa möjliga erbjudande, något både             

Martin (2015) samt Krum (2010) redogör för. Konsumenters högre förväntningar och krav            

anser skribenterna gör det viktigt för företag att leverera samma erbjudanden oavsett kanal.             

Därav anses integrering vara avgörande som följd av att digitaliseringen medfört högre            

konkurrens.  

 

Torstensson (Berkeley Company) poängterar att Berkeley Company’s kommunikation kan         

uttrycka samma budskap men med olika utföranden beroende på mottagare och kanalval.            

Kommunikationsplattformens egenskaper samt meddelandets syfte spelar även in i         
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utformandet av det, förtydligar respondenten. Gant däremot, förkunnar Jones Hellström          

(Gant), gör inte någon markant skillnad beroende på vem kommunikationen är riktad till. Vad              

som däremot görs distinktion på är kanalval, specifika kanaler är ägnade åt specifika             

intressenter. Feld-Jakobsen (Vaimo) understryker att marknadsföringskommunikationen bör       

vara utformad på varierande sätt beroende på berörd kanal, dessa besitter olika            

förutsättningar. Det framhålls även att marknadsföringskommunikationen bör utformas med         

berört kundsegment i åtanke. I hans mening måste dock underliggande meddelanden som            

prissättning vara kongruenta, det är sådana grundläggande meddelanden som riskerar att göra            

kunden besviken om de inte samstämmer. Detta kan tolkas i relation till hur Berkeley              

Company hanterar prissättning och kampanjer online och offline. I och med att Berkeley             

Company’s priser inte korrelerar över samtliga försäljningskanaler kan ett rimligt antagande           

vara att ett relativt grundläggande element att integrera saknas i deras strategi. I förlängning              

kan detta med grund i Feld-Jakobsens (Vaimo) resonemang leda till missnöje hos            

varumärkets kunder. Skribenterna finner relevans i att ställa detta i relation till personality             

från modellen Brand identity prism. Om varumärket vore en verklig person kan denne ta              

olika roller beroende på kontext. Varumärkens kommunikation varierar till olika mottagare           

på olika kanaler, likt människors beteende skiftar beroende på omgivning. Visuellt ser grafisk             

profil lika ut men beroende på med vem kommunikationen sker utformas den annorlunda, likt              

en människa som byter kläder utefter sammanhang. Med grund i detta resonemang hänvisas             

till att teorierna personality och integrerad marknadföringskommunikation kan kopplas         

samman.  
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4.2 Omnikanaler 

4.2.1 Kanaler 

 
Modell 3: Det potentiella sambandet (Egen modell, 2018). 

 

 

Patrik Torstensson (Berkeley Company) redogör för att de kanaler som Berkeley Company            

använder är återförsäljare, egen hemsida, nyhetsbrev med direktlänk till hemsidan samt           

sociala medierna Facebook och Instagram. De fyra sistnämnda uppger han som sätt för ett              

varumärke att kommunicera digitalt. Hur hemsida och återförsäljare är integrerade          

framkommer när Torstensson förklarar att slutkunder exempelvis kan beställa online och           

hämta produkter i någon av återförsäljarnas fysiska butiker. Denna funktion benämns           

click-and-collect och innefattar att konsumenter online kan beställa produkter som levereras           

till en fysisk butik där kunden kan hämta upp dem (Solomon m.fl., 2016). Även Gant               

erbjuder kunden att nyttja denna funktion, berättar Mathilda Jones Hellström (Gant), dock            

endast i vissa butiker beroende på lagermöjligheter. Henrik Feld-Jakobsen (Vaimo)          

understryker möjlighet att se lagersaldo, beställa online och hämta i butik som några av de               

förväntningar som idag ställs på företag. Att Berkeley Company och Gant förser kunden med              

möjlighet till beställning online och upphämtning i någon av återförsäljarnas respektive egna            

butiker är ett exempel på hur företagen erbjuder kunden både bekvämlighet och            

tillgänglighet, något som även Feld-Jakobsen (Vaimo) styrker som en fördelaktig strategi.           

Föregående kan även kopplas till att Berkeley Company och Gant båda till viss del arbetar               

36 



 

med omnikanaler vilket Feld-Jakobsen (Vaimo) påvisar är viktigt. Jones Hellström (Gant)           

anför att Gant använder ett funktionsverktyg kallat Endless Aisle i syfte att ansluta fysisk              

butik med e-handeln. Detta för att erbjuda samma utbud oavsett kanal samt möjlighet att se               

information om lagersaldo. Länken mellan e-handel och fysisk butik som påvisas i båda fall              

ovan anses vara av betydelse för att integrera online och offline. 

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) redogör för tillgänglighet samt bekvämlighet. Dessa är           

två aspekter vilka påverkar en konsuments val av kanal att interagera med ett företag på.               

Termerna styrks av Feld-Jakobsen (Vaimo) som menar att konsumenter idag tar           

bekvämlighet och tillgänglighet för givet. De förväntar möjlighet att nå företag, oberoende av             

plats och tidpunkt. Respondenten anser att detta förorsakats av digitaliseringen och dess            

möjligheter. Ett rimligt antagande kan göras att tillgänglighet måste anses som en självklarhet             

för företagen att erbjuda. Med orsak av att kunder i högre utsträckning blivit bekväma tror               

skribenterna att företagens touchpoints måste utformas till att bli mer lättillgängliga för            

interaktion. Detta kan förmodas utgöra en konkurrensfördel gentemot konkurrenter och          

därmed vinna marknadsandelar. Exempelvis ses möjlighet att handla online och hämta i butik             

viktigt för att tillfredställa kunder, liksom att erbjuda möjlighet till information om lagersaldo             

på ett företags olika försäljningskanaler. Samtliga ovanstående anslag antas vara något som            

omnikanaler möjliggör. 

 

Jones Hellström (Gant) framhåller att Gant använder återförsäljare samt hemsida. Utöver det            

erbjuder Gant även egna fysiska butiker vilka beskrivs ha ett tätt samarbete med e-handeln              

och återförsäljarna för att stå i linje med varann. Gant erbjuder även material för              

butikskommunikation till återförsäljare för att säkerställa att produkterna profileras rätt. Huss           

(Hunkydory) redogör även hon för att Hunkydory erbjuder hemsida, sociala medierna           

Facebook och Instagram samt återförsäljare. Det varken Berkeley Company eller Hunkydory           

erbjuder är egen fysisk butik, den enda fysiska interaktion med varumärkena är via             

återförsäljare. Feld-Jakobsen (Vaimo) berättar att när Vaimo utför konsultarbete åt kunder           

integreras vanligtvis varumärkets hemsida, fysisk butik, marknadsplatser samt sociala medier.          

Samtliga tillfrågade modeföretag uppger att de strategiskt arbetar med att integrera ovan            

nämnda kanaler. Av detta kan tolkas att Berkeley Company, Gant samt Hunkydory på olika              

nivåer arbetar med omnikanaler.  
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Det som skiljs åt gällande modeföretagens kanalutbud är att varken Berkeley Company eller             

Hunkydory erbjuder konsumenter att möta företaget i en egen, fysisk butik. Bitner (1992)             

redogör vikten av det fysiska servicelandskapet och hur detta kan påverka upplevelsen av             

varumärket genom bland annat fysiska attribut. Även Grönroos (2015) samt Wilson m.fl.            

(2016) framhåller betydelsen av att strategiskt arbeta med servicelandskap för möjlighet att            

påverka konsumentens upplevelse av varumärket. Skribenterna presumerar att en följd av att            

varken Berkeley Company eller Gant äger egna fysiska servicelandskap kan leda till förlorad             

kontroll över hur varumärket upplevs. Ytterligare svaghet med att ej erbjuda fysisk butik             

anses vara att endast ett begränsat utbud kan erbjudas, vilket minskar tillgängligheten till             

specifika produkter.  

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) nämner vikten av kännedom om vilken kanal           

konsumenten önskar interagera med. De kan ha specifika önskemål om vilken kanal som             

föredras, något som Berkeley Company och Hunkydory anses fela på. Med utgångspunkt i             

Customer channel preferences kan förmodas att Berkeley Company och Hunkydory tappar ett            

kundsegment som skulle föredragit att handla i fysisk butik men nu endast får möjlighet till               

ett begränsat utbud hos återförsäljare. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) redogör för           

tillgänglighet och bekvämlighet, vilket påverkar kundens val av kanal. För både Berkeley            

Company och Hunkydory finns här potential till vidareutveckling för att göras mer            

tillgängliga och erbjuda konsumenter möjlighet att välja hur de vill interagera med företagen.             

Lazaris och Vrechopoulos (2014) redogör för vikten av att använda omnikanaler för att             

erbjuda konsumenter en sömlös upplevelse vilket kan skapa mervärde. Detta stärker           

skribenternas resonemang av att modeföretags kanalstrategier bör anpassas utefter kunders          

önskemål. Exempelvis anses att företagen i dessa fall bland annat kan erbjuda konsumenten             

möjlighet att returnera samt hämta upp paket i butik vilket kan tillfredsställa kundens behov              

av bekvämlighet. Denna service tillhandahålls inte av varumärkena vid studiens tidpunkt.           

Resonemanget går att återkoppla till vad Feld-Jakobsen (Vaimo) nämnde om samtidens           

kunder och bekvämlighet, vilket ytterligare stödjer att båda modeföretagen bör införa           

egenägda fysiska servicelandskap. Wilson m.fl. (2016) hänvisar till att tillhandahålla fysiska           

servicelandskap kan stärka varumärkesidentiteten. Skribenterna ser således en koppling         

mellan kanaler och varumärkesidentitet samt varför dessa bör beaktas ihop. 
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En annan aspekt som anses fördelaktig vid öppnande av fysiska butiker är att modeföretag              

kan kontrollera hur utbudet presenteras samt hur servicen upplevs. Omgivning, skyltning och            

symboler är delar av de fysiska attribut som Bitner (1992) beskriver påverkar upplevelsen av              

varumärket. Detta redogör relevansen av att ha egen fysisk butik där dessa attribut kan              

hanteras. Service är en annan del vilket företag genom egna fysiska butiker kan hantera.              

Mötet mellan personal och kund kan hjälpa företag att frambringa en starkare upplevelse av              

varumärket (Grönroos, 2015). Detta genom att egen personal kan ge information och god             

service vilket kan antas skänka kontroll i servicemötet. Vid försäljning via återförsäljare,            

vilka är ansvariga för fler varumärken, tros detta kunna svikta. Jones Hellström (Gant)             

uttrycker att “Service är A och O” för Gant, något de önskar upprätthålla i de fysiska                

servicelandskapen såväl som i övriga kanaler. Koppling kan här dras till att Gant             

tillhandahåller egna fysiska butiker vilka tillåter dem bibehålla god service i den fysiska             

miljön för att tillgodose konsumenternas behov. Detta är något som varken Berkeley            

Company eller Hunkydory har möjlighet till. Det ska dock poängteras att representant från             

Hunkydory förtäljer det viktigt att leverera högsta service på de kanaler de finns tillgängliga i               

dagsläget.  

 

4.2.2 Digitaliseringens möjligheter  

 

 
Modell 3: Det potentiella sambandet (Egen modell, 2018). 
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Patrik Torstensson (Berkeley Company) menar att internet har förändrat handeln. Som en            

följd av detta har e-handeln frodats och naturligt givits mer fokus. Enligt Martin (2015) beror               

detta på att internet erbjuder konsumenten enklare och billigare köpalternativ. Samtliga           

studerade modeföretag förkunnar att de har en hemsida med försäljningsfunktion. Berkeley           

Company och Hunkydory nyttjar den dessutom som primär försäljningskanal. Att          

tillhandahålla e-handel anser skribenterna är en självklarhet, kunder har som tidigare nämnt            

blivit bekväma i konsumentbeteendet. Att endast erbjuda handel i fysiska servicelandskap           

eller via postorder tolkas som hämmande för försäljningen och kan göra att konkurrenter tar              

marknadsandelar. Detta med grund i att de erbjuder kunderna ytterligare ett sätt att utföra sina               

inköp och således görs mer tillgängliga.  

 

Torstensson (Berkeley Company) framhåller att samtidens kunder tenderar besöka         

plattformar online innan de besöker fysiska butiker. Mathilda Jones Hellström (Gant) redogör            

för att Gants kunder söker information online. Utlåtandena bekräftas av Rainie och Wellman             

(2014) som hänvisar till Internet-first frame of mind vilket berör hur konsumenter tenderar se              

till internet för information. Vidare förklarar Torstensson (Berkeley Company) att Berkeley           

Company aktivt arbetar med att förse konsumenter med utförlig information på de            

onlinekanaler som företaget tillhandahåller. Respondenten anser detta viktigt med anledning          

att såväl slutkund som återförsäljare ska kunna tillgå samma information online som offline.             

Jones Hellström (Gant) förkunnar att Gant använder informationen som finns att tillgå online             

via ipad eller hemsida vid interaktion med konsumenter i det fysiska servicelandskapet. Detta             

påvisar att informationen även används av personal. Vid utvecklandet av cyberspace redogör            

Rosenbaum (2005) för att information är en dimension som är viktig att hantera. Dessa ska               

bidra med tillfredsställelse och trygghet för kunden. Beteendet där kunderna ser till internet             

först vid informationssökning innan de utför inköp i fysisk butik benämns Webrooming            

(Flavián m.fl., 2016). Av respondenternas svar kan det fastställas att detta är något som              

förekommer och något som tas hänsyn till vid utformandet av digitala kanaler. Utvecklandet             

av hemsidan anser skribenterna vara av yttersta vikt, ovan resonemang påvisar att det ofta är               

hit kunderna riktar uppmärksamhet först. Den bör innehålla rik information och vara            

lättanvänd för kunderna. Om tillräckligt täckande information uteblir presumerar skribenterna          

att det kan resultera i flertalet negativa konsekvenser. Dels kan potentiella kunder uppsöka             

konkurrenter som tillhandahåller uppgifter de önskar. De kan även bli besvikna vilket            
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resulterar i att köpbeslut uteblir. Ytterligare en infallsvinkel anses vara att företagets personal             

blir överbelastad med frågor som uppkommit av utebliven information. Om möjligt bör detta             

kontrolleras genom att vara generösa och transparenta i informationsflödet vid samtliga           

kanaler. Detta då information är en typ av service som konsumenterna förväntar möta i              

varumärkets touchpoints. I de fall information ej finns tillgängligt tenderar konsumenter           

informera varandra om produkter och varumärken. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016)          

beskriver detta som word of mouth. Denna typ av word of mouth är något som företag inte                 

kan kontrollera, därmed kan det leda till negativa konsekvenser. 

 

Triple revolution är benämningen för den mobila utveckling som skett och syftar till             

människors ständiga närvaro på mobila enheter (Rainie & Wellman, 2014). Torstensson           

(Berkeley Company) nämner att det är vitalt för företag att anpassa hemsidor till mobila              

enheter i tidigt stadie och uttrycker ledorden “mobile first”. Först efter föregående är utfört              

kan övriga plattformar utvecklas enligt respondenten. Uttalandet kan härledas till den mobila            

utvecklingens efterdyningar och dess relevans för utveckling av digitala plattformar.  

 

SoLoMo, förkortning av social, location och mobile, behandlar integration mellan individens           

sociala kontext givet mobila enheter samt geografisk position (Hsieh, 2016). Dessa tre            

variabler kan integreras till följd av den mobila utvecklingen och har möjliggjort för företag              

att nå konsumenter oberoende av tid samt plats och vice versa.  

 

Samtliga respondenter från modeföretagen uppger att varumärkena är närvarande på sociala           

medier. Torstensson (Berkeley Company) påvisar att olika plattformar innehar olika syften.           

Exempelvis nämner respondenten att Facebook används i marknadsföringssyfte medan         

Instagram används för att inspirera. Detta kan härledas till hur Martin (2015) redogör för              

medier och dess respektive egenskaper. Vid expansion till ett nytt media beskrivs att företag              

bör utforska det nya mediets specifika egenskaper för att anpassas efter och ta tillvara på               

dem. Detta är något som kan tolkas med det Torstensson (Berkeley Company) framhåller om              

de sociala mediernas olika användningsområden. Det görs tydligt att Berkeley Company har            

tagit hänsyn till mediernas respektive styrkor för att utvinna största möjliga potential. Ett             

enhetligt uttryck bör uppföljas vid expansion till nya medier för att sedan anpassa budskapet              

till mediet i fråga (Krum, 2010; Schmitt, 1999). Ur detta kan tolkas att det visuella uttrycket                
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bör hållas koherent men att innehållet anpassas på mest optimalt vis för vardera medie.              

Brakus m.fl. (2009) menar att specifika varumärkesrelaterade stimulin, såsom visuella          

attribut, kan förstärka varumärkesupplevelsen och generera beteenderespons. Därav kan tydas          

att varumärket bör uttrycka samma visuella uttryck på samtliga plattformar. Skribenterna ser            

koppling till att en samstämmig känsla inger en viss tillförlitlighet vilket kan motivera             

konsumenter att genomföra köp. Genom närvaro på sociala medier antas att företag kan             

kommunicera med konsumenterna. Skribenterna tror att det är av största vikt att företag finns              

där konsumenterna är aktiva för möjlighet att komma närmare dem. Slutligen anses det även              

fördelaktigt att använda sociala medier med anledning att företag kan identifiera vad            

konsumenterna efterfrågar för att tillgodose deras behov.  

 

Torstensson (Berkeley Company) redogör för att Berkeley Company’s hemsida och samtliga           

digitala plattformar är sammanlänkade. Detta för att underlätta för konsumenter att stanna            

inom varumärket även om de önskar möta det på annan kanal. Även Clara Huss (Hunkydory)               

påvisar att Hunkydory arbetar med att länka sociala medier och annan digital kommunikation             

till hemsidan. Detta styrks av Henrik Feld-Jakobsen (Vaimo) som accentuerar att           

infrastrukturen måste vara sammankopplad för att underlätta för kunden att röra sig mellan             

plattformar. Rosenbaum (2005) redogör för att dimensionen navigation är viktig vid           

utveckling av cyberspace. En rimlig tolkning kan göras att det är viktigt för företag att länka                

samtliga kanaler för att tillfredsställa kunder eftersom de kan föredra olika kanaler för att              

interagera med varumärket beroende på kontext. Vidare ses även detta möjliggöra för företag             

att hålla kunderna inom varumärket samt attrahera dem att besöka försäljningskanalerna           

vilket kan medföra att inköp utförs.  

 

Location-based marketing beskrivs ha utvecklats till följd av mobila enheter där företag kan             

nå konsumenter baserat på geografisk position (Martin, 2015). Huss (Hunkydory) redogör för            

att Hunkydory till viss mån använder konsumenters geografiska position. Jones Hellström           

(Gant) beskriver att Gant inte alls arbetar med denna funktion. En välgrundad tolkning kan              

vara att strategin inte fått genomslag med grund i att samtidens konsumenter emellertid             

mottager marknadsföringsbudskap i flertalet kanaler. Tidigare påvisat av samtliga         

respondenter från modeföretagen är att de sänder marknadsföringsmeddelanden på bland          

annat sociala medier, mejl och postala utskick. Skribenternas tolkning är att det kan anses              
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överväldigande från konsumenternas synvinkel att även nås via utskick baserat på geografisk            

position vilket kan få dem att ta avstånd till denna typ av marknadsföring. Resultatet från               

Hunkydory samt Gant kan inläsas som att de inte ännu utforskat denna teknologiska             

möjlighet alternativt att de sett att konsumenterna inte uppskattar sådana utskick. Det ska             

dock poängteras att funktionen kan välkomnas i de fall mottagaren upplever att budskapet är              

individanpassat och personligt. Detta med grund i att funktionen är till för att kommunicera              

och erbjuda kunden någonting vid passande tid och plats.  

 

Ytterligare en lokalisering, förutom geografisk position, beskrivs vara den position som           

konsumenten intar i beslutsprocessen vilken är vital att fästa avseende vid (Martin, 2015).             

Denna infallsvinkel återfinns i Feld-Jakobsens (Vaimo) intervjusvar där det förkunnas att           

många varumärken är tämligen omedvetna om hur kunden går från medvetenhet till            

köpbeslut. Därav kan tolkas att det bör vara genomtänkt samt att företag bör vara aktsamma               

med när kommunikation skickas ut. Detta med anledning att kunden kan befinnas i olika              

stadier vilket gör hen mer eller mindre mottaglig för meddelanden. Vidare kan den             

geografiska positionen ses som något svårtolkad för företag, konsumenter kan befinnas nära            

en butik men utan avsikt att utföra inköp eftersom de inte är i den positionen i                

beslutsprocessen. In motion research möjliggör för företag att lättare tyda var konsumenter är             

påväg och vad de troligtvis gör genom att analysera deras rörelsemönster (Martin, 2015).             

Analysverktyget anses av skribenterna kunna hjälpa lösa ovan presenterade problematik vad           

gäller konsumentens position geografiskt- samt i beslutsprocessen. Således anses att detta bör            

nyttjas mer för att hålla varumärket i konsumentens medvetande. Det underlättar även för             

företag att finnas till förfogande med assistans och service vid rätt tillfälle i beslutsprocessen.  

 

Teknik såsom QR-kod för att erbjuda kunden ytterligare sätt att tillgå information nyttjas inte              

av Gant, förkunnar Jones Hellström (Gant). Detta beskrivs vara för att Gant vill erbjuda              

konsumenten personlig service. Även Torstensson (Berkeley Company) beskriver att         

Berkeley Company’s kunder inte erbjuds skanningsfunktion eller andra tekniska hjälpmedel          

som kan tillhandahålla ytterligare information. Funktionen Call to action beskrivs av Krum            

(2010) vara fördelaktigt för att uppmana konsumenter att interagera med varumärket. Av            

detta kan tydas att varken Gant eller Berkeley Company vid studiens utförande nyttjar Call to               

action, vilket kan ses som en svaghet. Som tidigare påvisats finns i och med Triple revolution                
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ett nytt kundbeteende vilket anses vitalt för företag att bemöta och anpassas efter. Vidare kan               

funktionen ses främja möjlighet till interaktion där konsumenter kan få en starkare relation             

till ett varumärke med grund i att de själva får agera och ha kontroll över kontakten. Detta i                  

kontrast till Location-based marketing vilken limiterar den initiala kontakten till företagets           

initiativ. Konsumenterna ges med hjälp av skanningsfunktion möjlighet att själva ta reda på             

information. Detta kan kopplas till individualismen som präglar samtidens         

konsumentbeteende. Människor tenderar ha ett snabbt tempo, är mer individuella och löser            

saker på eget håll (Raine & Wellman, 2014). Föregående härleds av skribenterna till             

digitaliseringen och dess framfart.  

 

Gants fokus beskrivs av Jones Hellström (Gant) vara att erbjuda personlig service till             

konsumenter och koncentreras därmed inte på mobila lösningar. En aspekt att väga in kan              

dock antas vara att alla konsumenter inte ser personlig service som den optimala. Därav kan               

tolkning göras att modeföretag bör överväga de mobila funktionerna, det kan gynna dem att              

tillhandahålla fler alternativ till kundrespons. Det ska dock understrykas att det ena inte bör              

utesluta det andra, den personliga servicen bör bibehålla fokus då konsumenter tenderar            

föredra olika kanaler att finna information. Om modeföretags primära inriktning är att            

tillhandahålla god service bör de vara medvetna om att service även kan erbjudas genom              

mobila enheter och digitala funktioner för de konsumenter som önskar finna information på             

eget initiativ.  

  

Feld-Jakobsen (Vaimo) argumenterar för: “To make it short, digital needs more focus”.            

Enligt respondenten är möjlighet till skanning av produkter i butik något som ännu inte är               

tillräckligt utvecklat. Han uttrycker att goda utvecklingsmöjligheter finns. Fortsättningsvis         

förklaras att respondenten ser stor potential till att erbjuda funktionen och menar att             

återförsäljare bör se detta som en möjlig åtgärd. Martin (2015) benämner de konsumenter             

som använder mobila enheter på plats för att söka information och utvärdera alternativ som              

M-powered customers. Krum (2010) stödjer resonemanget och menar att det förändrade           

konsumentbeteendet gör att företag bör utforma strategier för att bemöta det. Konsumenter            

erhåller makt genom mobila enheter, något som anses viktigt för företag att hantera.             

Skribenterna håller med Feld-Jakobsen (Vaimo) och anser att här finns potential till            

utveckling. Genom att förse personal med verktyg att själva aktivt deltaga i            
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informationssökandet och jämförandet av produkter kan företagen bemöta beteendet. De kan           

föregå att kunderna går till konkurrenter med bättre pris, samt erbjuda bättre service             

förankrad i god kunskap.  
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5. Slutsats 

För att summera studiens främsta upptäckter kan konstateras att digitaliseringen ligger till            

grund för det paradigmskifte som förändrat hur företag strategiskt bör arbeta. Med detta följer              

globalisering, vilket anses ha resulterat i att varumärkesidentitet blivit vitalt för företag att             

stärka. Konkurrensen är ett faktum vilket medför vikten av att arbeta utefter tydlig vision och               

nyckelord för att behålla marknadsandelar. Det är vitalt att inneha en unik och säregen              

identitet vilken konsumenter känner igen. Aspekten personality från Brand identity prism har            

visats avgörande för att illustrera hur varumärket skulle manifesteras som en verklig person             

och därmed görs relaterbar.  

 

Varumärken bör fokusera på att gestalta en helhetsupplevelse genom att marknadsföra utifrån            

livsstil snarare än produkters respektive attribut. Vad företag bör vara medvetna om är att              

samtidens snabba utveckling medför behov av att förändras och uppdateras för att hållas             

aktuella och synliga för externa intressenter. Dock bör företag vara aktsamma gällande för             

drastiska förändringar då dessa kan bidra till att konsumenter ej känner igen varumärket och              

således inte kan associera till det. Mindre radikala förändringar anses vara mer fördelaktiga             

med grund i att konsumenter lättare anammar dem. Det är av största vikt att samtliga               

touchpoints inger samma uttryck vid förändring för att hålla varumärket kongruent. Den            

grafiska identiteten och visuella profilen är i detta sammanhang av största relevans att hållas              

koherent eftersom det underlättar för konsumenter vid igenkänning av varumärket. Vidare           

kan av resultatet utläsas att det är avgörande att integrera samtliga kanaler online och offline               

för att möjliggöra att konsumenter möter samma upplevelse oberoende av var de möter             

varumärket. Budskapet bör vara samma, men anpassas i utförande utefter mottagare samt            

respektive kanals egenskaper.  

 

Fortsättningsvis framgår att både fysisk butik och e-handel bör tillhandahållas för att            

appellera till konsumenter med olika preferenser. Påståendet finner grund i att kunder            

sedermera konsumerar utefter premisserna bekvämlighet och tillgänglighet. De har blivit          

bekväma i konsumentbeteendet vilket ställer högre krav. Företag förväntas vara åtkomliga           

oberoende av tid och plats för att bemöta konsumenters önskemål om ständig tillgänglighet.             

Önskemålen är vitala att beakta vilket motiverar vikten av att företag bör finnas där              

46 



 

konsumenterna är aktiva, för att identifiera behov och efterfråga. Att koppla samman fysiska             

servicelandskap med digitala kanaler kan medföra att konsumenter upplever varumärket          

tillgängligt. Fysiska servicelandskap kan påverka upplevelsen av varumärket och stärka          

identiteten om det hanteras korrekt. Det anses därav betydelsefullt för modeföretag att            

erbjuda fysisk butik såväl som e-handel. Exempelvis kan funktionen click-and-collect i detta            

sammanhang användas vilken underlättar för konsumenter att beställa på nätet och hämta i             

butik, vilket genom studien visats uppskattad.  

 

Digitala kanaler anses viktiga för varumärken att nyttja. Studien påvisar att konsumenter            

tenderar söka information online innan de besöker fysiska butiker, ett beteende benämnt som             

Webrooming. Service såväl som information bör vara generös över samtliga plattformar,           

uteblir detta riskeras att kunder övergår till konkurrenter. Navigation är ytterligare komponent            

vilken är viktig att strategiskt arbeta med för att behålla konsumenterna inom varumärket.             

Samtliga kanaler bör därmed länkas till varandra för att ge konsumenten möjlighet att möta              

företaget på den plattform hen önskar. Fortsättningsvis kan konstateras att en väl utarbetad             

infrastruktur är ett krav för att underlätta för navigation.  

 

Konsumenters ökade användning av mobila enheter har genererat förutsättningar för företag           

att nå och attrahera dem till att interagera med varumärken. Det har dock av studien påvisats                

att flertalet av undersökta modeföretagen inte nyttjar dessa tillvägagångssätt till full potential.            

QR-koder där ytterligare information kan tillhandahållas erbjuder konsumenter att själva          

upprätta initial kontakt. Att spåra konsumenters geografiska position är en annan funktion,            

tillkommen genom Triple revolution. Dock visar studien på att användningen av denna            

funktion är synnerligen limiterad. In motion research kan ses som ett verktyg vilken kan              

säkerställa att kommunikation till konsumenter sänds ut vid rätt tillfälle och minska risken för              

störningsmoment i vardagen. Konstateras kan att konsumenter genom mobila enheter besitter           

stor makt vilken företag bör vara medvetna om och arbeta utefter.  

 

Slutligen anses att studiens frågeställning “Hur kan företag inom modebranschen strategiskt           

arbeta med omnikanaler och samtidigt behålla en enhetlig varumärkesidentitet?” till viss del            

besvarats. I takt med skiftet från multi- till omnikanaler växer behovet av att arbeta med               

varumärkesidentiteten genomgående över samtliga kanaler. De blir alltmer sammankopplade         
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vad gäller infrastrukturen, likaså bör varumärkesidentiteten bearbetas för att utstråla          

samstämmighet istället för att hanteras separat i respektive kanal. Det är skribenternas            

välgrundade uppfattning att varumärkesidentiteten bör hanteras likartat över befintliga         

kanaler för att hållas koherent, men med kanalernas respektive styrkor i åtanke. Detta finner              

grund i att flertalet avsnitt i kapitlet för Resultat och analys kan tydas visa på sambandet                

mellan varumärkesidentitet och kanaler. Vid förnyelsearbete, vilket en reform till          

omnikanaler innebär, bör exempelvis visuellt uttryck, personality samt nyckelord förekomma          

återkommande och konsekvent.  

 

Studiens genomgående resonemang påvisar att kanalerna har viss inverkan på att hålla            

varumärkesidentiteten koherent. Detta framgår av diskussionen rörande digitaliseringen.        

Digitaliseringen föranleder att arbetet med omnikanaler som strategi är genomförbar. Till           

skillnad från en multikanalstrategi möjliggör arbetet med omnikanaler en sömlös upplevelse           

där konsumenter enkelt kan navigera mellan varumärkets kanaler oberoende av var de önskar             

möta dem. Förslag på hur modeföretag strategiskt kan arbeta med omnikanaler har av studien              

visats vara att tillhandahålla flertal kanalalternativ med samma erbjudanden och utförlig           

information, nyttja QR-kod, undersöka huruvida kundernas grafiska position kan kopplas till           

fysiska kanaler, samt erbjuda click-and-collect. Implementering av ovanstående kan resultera          

i integrering av varumärkets olika kanaler och anses således som en framgångsrik            

omnikanalstrategi. Denna helhetsupplevelse kan i skribenternas mening främja bibehållandet         

av varumärkesidentiteten. Förväntningarna konsumenter har på att möta samma upplevelse          

av varumärket oavsett touchpoints påvisar vikten av att integrera samtliga kanaler koherent.            

Således kan studiens analysmodell revideras för att illustrera funnet samband mellan           

varumärket och omnikanaler. 
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Modell 4: Sambandet (Egen modell, 2018) 

 

5.1 Metodmedvetenhet 
Med det begränsade antalet informanter måste emellertid försiktighet påkallas vid          

generalisering av resultaten. Det empiriska materialet har utgjorts av tillsynes få           

respondenter, samt att de studerade modevarumärken är positionerade inom liknande          

prisklass. Vidare kan antagas att de intervjuer som utfördes via mejl kan ha begränsat svarens               

informationstäthet eftersom möjlighet till uppföljningsfrågor begränsas. Även de intervjuer         

som utförts över telefon presumeras ha kunnat bidraga med mer information ifall de skett i               

person. Avslutningsvis ska tilläggas att det vid ett tillfälle under studiens utförande            

reflekterades över att även tillföra fokusgrupper till metodvalet. Detta hade kunnat medföra            

ett kundperspektiv, vilket bidragit med material att jämföra med företagsperspektivet som           

studien utgått från. Föregående hade i förlängningen givit en rikare analys vilket möjliggjort             

högre trovärdighet för resultatet.  

 

Värt att uppmärksamma är att vissa av de frågor som ställts vid intervjutillfällena inte givit så                

generösa svar som korrespondenterna hoppats. Till en början gjordes analysen att           

operationaliseringen inte utförts i den grad som behövts för att möjliggöra att respondenterna             

kunnat tolka dem korrekt. Vid närmare eftertanke fastslogs dock att intervjufrågorna i själva             

verket inte var felformulerade och därmed svårtolkade, utan att omnikanaler i praktiken ännu             
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inte är tillräckligt utbrett för att anställda på modeföretag ska ha utförlig kunskap gällande              

området. 

 

5.2 Implikationer 
5.2.1 Förslag till framtida forskning  

Utgångspunkten för studien var att identifiera sambandet mellan strategiskt arbete med           

omnikanaler och bibehållande av stark varumärkesidentitet. Detta har till viss del           

förverkligats genom kvalitativ datainsamling med avstamp i modebranschen. För framtida          

forskning föreslås att även andra branscher undersöks för att göra resultatet mer allmängiltigt.             

Ytterligare ett förslag är att undersöka betydelsen av omnikanaler ur ett konsumentperspektiv            

i relation till deras förutfattade bild av varumärket. Tillvägagångssättet kan förslagsvis tänkas            

vara att sätta samman fokusgrupper som kvalitativ forskningsmetod. Alternativt utföra en           

kvantitativ enkätundersökning vilket kan ge ett mer generaliserbart resultat. Båda          

tillvägagångssätten anses fördelaktiga för möjlighet att identifiera vad konsumenter anser          

viktigt att integrera på samtliga plattformar för att uppleva ett starkt varumärke. Detta kan              

även bidra till att förtydliga de förväntningar konsumenter har på varumärken vilka bör             

beaktas vid utveckling av omnikanaler. Studien kan utgöra utgångspunkten för framtida           

forskning som avser ett nationellt kontra internationellt perspektiv. Relevansen antas finnas           

för att utforska huruvida dessa strategier skiljs åt orienterat utefter nation vilket kan medföra              

kunskap för hur varumärken beroende marknad kan arbeta.  

 

5.2.2 Betydelse för näringslivet  

Studiens upptäckter utgör betydelsefulla tillägg till den växande mängden litteratur om           

omnikanaler i relation till varumärkesidentitet, ett område som tidigare nämnt i studiens            

utförande är tämligen outforskat. Av resultaten kan utläsas att arbete med omnikanaler blir             

allt mer relevant i takt med att digitaliseringen öppnat upp för fler möjligheter vad avser               

kanaler. Detta anses vitalt för företag inom modebranschen att utforska, för att finnas             

tillgängliga för samtidens bekväma konsumenter. Nya kanaler bör dock i skribenternas           

mening beaktas i relation till varumärkesidentiteten. För att hålla denna samstämmig föreslås            

även integration av all marknadsföringskommunikation. En viktig slutsats av praktisk          

karaktär är att om inte integrering sker kommer en sömlös omnikanalsupplevelse ej uppnås.             
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Därav behålls inte heller varumärkesidentiteten kongruent vilket kan försvaga den. Således           

anses det av yttersta vikt för företag inom modebranschen att beakta dessa resonemang. 
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Bilagor 

Bilaga 1, operationaliseringsschema  

 

Intervjufråga  Teori  

Vilka kanaler använder företaget? ‘Multikanaler’ (Levy m.fl., 2013; Chaffey 
& Ellis-Chadwick, 2016)  

Vilken kanalstrategi arbetar ni med? Kan 
kunden exempelvis men inte begränsat till;  
a) Beställa online och hämta i butik?  
b) I butik använda tekniska hjälpmedel, 
såsom ipad, för att göra beställning online? 
c) Se lagersaldo via hemsidan och 
applikation?  
d) Presenteras för samma erbjudanden 
online och offline?  
e) Skanna produkter via mobila enheter för 
att få ytterligare information om dem? 
f) Ta emot erbjudanden via andra kanaler att 
nyttja i fysisk butik? 
g) Ta emot erbjudanden i sina mobila 
enheter baserat på deras geografiska 
position? 

‘Omnikanaler’ (Lazaris & Vrechopoulos , 
2014; Levy m.fl, 2013; Brynjolfsson m.fl., 
2013) 
‘Mobil marknadsföring’ Krum, 2010 

Hur arbetar ni för att det ska vara enkelt för 
konsumenten att röra sig mellan samtliga 
kanaler? 

‘Omnikanaler’ (Lazaris & Vrechopoulos, 
2014; Levy m.fl., 2013; Brynjolfsson m.fl., 
2013) 

Hur skulle ni beskriva att era kunder söker 
information om produkter?  

‘Webrooming’ (Flavián m.fl., 2016) 
‘Showrooming’ (Mehra m.fl, 2013) 
‘M-powered customer’ (Martin, 2015) 

Vilka element tror du är viktigast att 
samspela på samtliga kanaler? Är det 
exempelvis av störst betydelse att service, 
pris, grafisk profil, leverans, sortiment, 
produktinformation eller något helt annat 
ska fungera likadant? 

‘Omnikanaler’ (Lazaris & Vrechopoulos, 
2014; Levy m.fl., 2013; Brynjolfsson m.fl., 
2013)  
‘Varumärkesidentitet’ (Kapferer, 2012; Fill, 
2011) 

I 
 



Vad står varumärket för? ‘Personality, Brand Identity prism’ 
(Kapferer, 2012)  

Hur arbetar ni för att alla kanaler ska 
kommunicera samma uttryck?  

‘Integrerad 
marknadsföringskommunikation’ (Fill, 
2011) 
‘Varumärkesidentitet’ (Kapferer, 2012; Fill, 
2011) 

Vad önskar ni som varumärke skapa för 
upplevelse för konsumenten? 

‘Customer experience management’ 
(Schmitt, 2003) 

 
Följande frågor har tillagts under studiens gång; 

(Gant) De lanseringar som sker av 
kampanjer och erbjudanden, släpps de 
samma tidpunkt på samtliga kanaler?  

‘Integrerad 
marknadsföringskommunikation’ (Fill, 
2011) 

(Gant) Hur arbetar ni i samarbete med 
återförsäljare för att behålla samma 
varumärkesuttryck?  

‘Varumärkesidentitet’(Kapferer, 2012; Fill, 
2011) 

(Gant) Hur skiljer kommunikationen till 
slutkund gentemot kommunikationen till 
återförsäljare? 

‘Integrerad 
marknadsföringskommunikation’ (Fill, 
2011) 

(Vaimo) Which channels do you usually 
integrate? 

‘Omnikanaler’ (Lazaris & Vrechopoulos, 
2014) 

(Vaimo) Which channels do you think is 
most important to work with in more detail?  

‘ Omnikanaler ’  (Lazaris & Vrechopoulos, 
2014) 

(Vaimo) In what way do you work for all 
channels to communicate the same 
expression? 

‘Integrerad 
marknadsföringskommunikation’ (Fill, 
2011) 
‘Varumärkesidentitet’(Kapferer, 2012; Fill, 
2011) 

 
 

II 



Bilaga 2, intervjuguider 

Intervjufrågor Hunkydory:  

Mejlintervju 2018-05-07 

 

Namn: Clara Huss 

Ålder:  26 

Organisation: Hunkydory 

Position i organisationen: Salessupport och e-commerce 

 

1.  Vilka kanaler använder företaget? 

 

2. Vilken kanalstrategi arbetar ni med? Kan kunden exempelvis men inte begränsat till;  

a) Beställa online och hämta i butik?  

b) I butik använda tekniska hjälpmedel, såsom ipad, för att göra beställning online? 

c) Se lagersaldo via hemsidan och applikation?  

d) Presenteras för samma erbjudanden online och offline?  

e) Skanna produkter via mobila enheter för att få ytterligare information om dem? 

f) Ta emot erbjudanden via andra kanaler att nyttja i fysisk butik? 

g) Ta emot erbjudanden i sina mobila enheter baserat på deras geografiska position? 

 

3. Hur arbetar ni för att det ska vara enkelt för konsumenten att röra sig mellan samtliga kanaler? 

 

4. Hur skulle ni beskriva att era kunder söker information om produkter?  

 

5. Vilka element tror du är viktigast att samspela på samtliga kanaler? Är det exempelvis av 

störst betydelse att service, pris, grafisk profil, leverans, sortiment, produktinformation eller 

något helt annat ska fungera likadant?  

 

6. Vad står varumärket för? 

 

7. Hur arbetar ni för att alla kanaler ska kommunicera samma uttryck?  

 

8. Vad önskar ni som varumärke skapa för upplevelse för konsumenten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindy Andersson, Ella Herman, Emma Lundgren 

Kandidatuppsats 

III 



Intervjufrågor Berkeley Company:  
Telefonintervju 2018-04-18, 39 min (Tid: 11:00-11:39) 

 

Namn: Patrik Torstenssom 

Ålder:  48 

Organisation: Berkeley Company 

Position i organisationen: Tidigare VD och delägare  

 

1.  Vilka kanaler använder företaget? 

 

2. Vilken kanalstrategi arbetade ni med? Kan kunden exempelvis men inte begränsat till;  

a) Beställa online och hämta i butik?  

b) I butik använda tekniska hjälpmedel, såsom ipad, för att göra beställning online? 

c) Se lagersaldo via hemsidan och applikation?  

d) Presenteras för samma erbjudanden online och offline?  

e) Skanna produkter via mobila enheter för att få ytterligare information om dem? 

f) Ta emot erbjudanden via andra kanaler att nyttja i fysisk butik? 

g) Ta emot erbjudanden i sina mobila enheter baserat på deras geografiska position? 

 

3. Hur arbetar ni för att det ska vara enkelt för konsumenten att röra sig mellan samtliga kanaler? 

 

4. Hur skulle ni beskriva att era kunderna söker information om produkter?  

 

5. Vilka element tror du är viktigast att samspela på samtliga kanaler? Är det exempelvis av 

störst betydelse att service, pris, grafisk profil, leverans, sortiment, produktinformation eller 

något helt annat ska fungera likadant?  

 

6. Vad står varumärket för?  

 

7. Hur arbetar ni för att alla kanaler ska kommunicera samma uttryck?  

 

8. Vad önskar ni som varumärke skapa för upplevelse för konsumenten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindy Andersson, Ella Herman, Emma Lundgren 

Kandidatuppsats 

IV 



Intervjufrågor Gant:  
Mejlintervju 2018-04-25 

 

Namn: Mathilda Jones Hellström 

Ålder:  26 

Organisation: Gant 

Position i organisationen: e-commerce intern och retail sales consultant 

 

1.  Vilka kanaler använder företaget? 

 

2. Vilken kanalstrategi arbetar ni med? Kan kunden exempelvis men inte begränsat till;  

a) Beställa online och hämta i butik?  

b) I butik använda tekniska hjälpmedel, såsom ipad, för att göra beställning online? 

c) Se lagersaldo via hemsidan och applikation?  

d) Presenteras för samma erbjudanden online och offline?  

e) Skanna produkter via mobila enheter för att få ytterligare information om dem? 

f) Ta emot erbjudanden via andra kanaler att nyttja i fysisk butik? 

g) Ta emot erbjudanden i sina mobila enheter baserat på deras geografiska position? 

 

3. De lanseringar som sker av kampanjer och erbjudanden, släpps de samma tidpunkt på 

samtliga kanaler? 

 

4. Hur arbetar ni för att det ska vara enkelt för konsumenten att röra sig mellan samtliga kanaler? 

 

5. Hur skulle ni beskriva att era kunder söker information om produkter?  

 

6. Vilka element tror du är viktigast ska samspela på samtliga kanaler? Är det exempelvis av 

störst betydelse att service, pris, grafisk profil, leverans, sortiment, produktinformation eller 

något helt annat ska fungera likadant?  

 

7. Vad står varumärket för? 

 

8. Hur arbetar ni för att alla kanaler ska kommunicera samma uttryck?  

 

9. Hur arbetar ni i samarbete med återförsäljare för att behålla samma varumärkesuttryck? 

 

10. Vad önskar ni som varumärke skapa för upplevelse för konsumenten?  

 

11.  Hur skiljer kommunikationen till slutkund gentemot kommunikationen till återförsäljare?  

 

 

 

 

Mindy Andersson, Ella Herman, Emma Lundgren 

Kandidatuppsats 

V 



Intervjufrågor Vaimo: 
Mejlintervju 2018-04-24 
Telefonintervju 2018-05-04, 14 minuter (Tid: 14:30-13:44) 
 

Namn: Henrik Feld-Jakobsen 
Ålder: 31 
Organisation: Vaimo 
Position i organisationen: Head of Strategy 
 

1. Which channels do you usually integrate?  
 

2. Which channels do you think is most important to work with in more detail?  
 

3. Do you think it is important for the customer to be able to;  
a) Order online and pick it up in a physical store? 
b) Use In-store technical equipment, such as ipad, for ordering online? 
c) View inventory balance through website and app? 
d) View the same offers online and offline? 
e) Scan products via mobile devices to access more information online? 
f) Receive offers in their mobile devices based on their geographical location? 

 
4. How do you make it easier for the customer to move between channels? 

 
5. Which elements do you think are most important to integrate within the channels? For 

instance, is it of the utmost importance that service, price, graphic profile, delivery, product 
range, product information or something else works the same way? 

 
6. In what way do you work for all channels to communicate the same expression? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindy Andersson, Ella Herman, Emma Lundgren 
Kandidatuppsats 
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Bilaga 3, resultat 
  

Varumärket 

Varumärkesidentitet 
Patrik Torstensson (Berkeley Company), tidigare delägare för Berkeley Company, framhåller          
att “Berkeley is the premium brand for the promotion market”. I ett tidigt skede var Berkeley                
Company ett livsstilsvarumärke med inspiration från New England och american college           
heritage. Dock berättar Torstensson att de till viss del frångått New England-stilen med grund              
i att många av konkurrenter anammat samma uttryck. Nyligen har ett reformarbete skett för              
att profilera varumärkets utbud som sköna klassiska plagg som aldrig går ur tiden. Vidare              
förtäljs att respondenten anser att det är en fördelaktig varumärkesstrategi att kommunicera            
en livsstil och känsla.  
 

Torstensson (Berkeley Company) framhåller att de fokuserat på digitala kanaler för att nå ut              
till en bredare marknad. Berkeley Company lägger stor vikt vid att bygga en             
varumärkesimage, därav är det visuella uttrycket online ett bra tillvägagångssätt att           
genomföra det strategiska arbetet. Föregående förklaras bidra med ett bra säljverktyg för            
återförföljare samt för möjlighet att visa produktutbud. 
 
Mathilda Jones Hellström (Gant), e-commerce intern och retail sales consultant på Gant,            
förklarar att varumärket Gant står för “authentic, innovative and passionate”. Genom           
passionen för amerikanska sportkläder vill Gant göra världen mer intressant och vacker.            
Ambitionen beskrivs oförändrad sedan varumärkets start, men strategierna omvärderas varje          
dag för att hålla Gant aktuella och trendmedvetna men samtidigt behålla det klassiska och              
traditionella uttrycket. De förväntningar som konsumenter har på varumärket utmanas genom           
nya innovationer, såsom nyskapande design och samarbeten. 
 
Gant följer en uppsättning värderingar vilka förankras i allt som görs. För att uttrycka ett               
enhetligt varumärke utgår alla marknader, samtliga länder där företaget verkar, från en global             
kalender. Kalendern förklaras användas för att kontrollera att butikerna och e-handeln står i             
linje med varandra. Fortsättningsvis förklaras att det är ett tätt samarbete mellan butiker,             
återförsäljare och online. Veckobrev skickas ut veckovis till samtliga butiker och företaget            
använder även en portal där material finns tillgängligt för alla Gants egenägda butiker. Gant              
erbjuder även material för butikskommunikation till återförsäljare för att säkerställa att           
produkterna profileras rätt. Samtliga delar görs för att kunden ska få en enhetlig känsla av               
varumärket var kunden än möter det.  
 

Clara Huss (Hunkydory), salessupport och e-commerce på Hunkydory, skildrar att företaget           
konstant arbetar med att förmedla all kommunikation utifrån vad varumärket står för, “det             
som är Hunkydory”. Allt från bilder och text till kampanjer och samarbeten ska förmedla              
samma budskap. Den upplevelse som företaget önskar förmedla är “en känsla av hög kvalitet,              
bästa service och genuinitet genom hela processen”. Vidare beskrivs varumärkets uttryck           
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vara dynamiskt och varierande men alltid med konsekvent referens till militär, bohemisk och             
rock ‘n’ roll. En stabil grund i välgjorda stickade plagg, denim samt skjortor. Kollektionerna              
kombinerar basplagg med ständigt uppdaterande influenser från karismatiska kvinnor och          
traditionella hantverk.  
 

Integrerad marknadsföringskommunikation 
Patrik Torstensson (Berkeley Company) argumenterar att de viktigaste elementen som ska           
samspela är helt beroende av produkt, prisstrategi samt målgrupp. För företag som är             
positionerat som ett premium brand inom modebranschen anses helheten viktig. Detta kan            
beröra alltifrån typsnitt, grafiska uttryck, logotyp till vilka modeller och profiler som            
marknadsför produkterna. Vidare resoneras att ett varumärkes tonalitet bör genomsyra hela           
distributionen. 
 
Torstensson (Berkeley Company) berättar att erbjudanden inte sker på samma vis till            
slutkund och profilåterförsäljare. Kommunikationen online beskrivs “[...] budskapet kunde ju          
vara detsamma, fast riktat på olika sätt”. Profilåterförsäljarna erbjuds sänkta priser för att             
beställa produkter i större kvantitet, till skillnad från slutkunder som handlar till ordinarie pris              
via e-handeln. Prisnedsättning till slutkund inträffar endast om produkter utgår ur sortiment.            
Erbjudanden offline är specifika för vardera återförsäljare och därmed inte samma över            
samtliga av Berkeley Company’s försäljningskanaler. Berkeley Company skickar ut         
nyhetsbrev till slutkunder men även grossist och profilåterförsäljare. Den primära          
kommunikationen och marknadsföringen är således mot profilåterförsäljare och        
återförsäljare.  
 

Torstensson (Berkeley Company) menar att digitala kanaler skiljer sig i informationstäthet.           
Facebook är till för att kommunicera och publicera reklam för att påminna om varumärket.              
Instagram används istället främst i syfte publicera inspirerande bilder för att frambringa            
känslor om varumärket. Dock bör uttryck och budskap framföras enhetligt oberoende av            
kanal. Vidare framhålls att lanseringar av kampanjer publiceras särskilda tidpunkter, alltid           
korrelerat.  
 

Mathilda Jones Hellström (Gant) beskriver att Gants mål är att erbjuda en enhetlig upplevelse              
av varumärket till konsument, oberoende av vilket land konsumenten befinner sig i. Därav             
arbetar Gant ständigt med att samtliga marknader ska vara korrelerade. Utöver enhetlig            
upplevelse beskrivs att företaget utgår från konsumentens behov för att erbjuda god service.             
Service är det element som Gant anser bör samspela över samtliga kanaler. “SERVICE är A               
och O” uttrycker Jones Hellström (Gant) och förklarar att service inkluderar           
produktinformation, sortiment, alternativa produkter och att lyssna på konsumenten för att           
tillfredställa deras behov.  
 
Jones Hellström (Gant) redogör att Gants kommunikation inte skiljer märkbart beroende på            
om den sker till återförsäljare eller slutkund. Den skillnad som finns är valet av kanal att                
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kommunicera på, där kommunikation till slutkund sker via butik samt kundtjänst genom            
telefon och chatt. Kommunikation till återförsäljare sker via fysiska möten eller per mejl.  
 
Henrik Feld-Jakobsen (Vaimo) menar att marknadsföringen bör se olika ut beroende på            
vilken kanal de sänds på. Viss kommunikation har ett mer inspirerande syfte medan andra              
ämnar främja försäljning. Han understryker dock att underliggande meddelanden såsom pris           
bör vara densamma oberoende av kommunikationskanal. Fortsättningsvis understryker        
respondenten att det är av stor vikt att även kampanjer, service och produkter samspelar. I               
hans mening är det dessa aspekter som riskerar göra kunden mest besviken om det inte               
korrelerar.  
 
Omnikanaler 

Kanaler 
Patrik Torstensson (Berkeley Company) förklarar att de försäljningskanaler som Berkeley          
Company använder är återförsäljare och egen hemsida vilken går att nå globalt.            
Kommunikationskanaler är hemsida, nyhetsbrev samt sociala medierna Facebook och         
Instagram. Distrubitionsnätverket består till stor del av återförsäljare. Varumärkets primära          
kunder är företag, Berkeley Company agerar, utöver handeln med återförsäljare, grossister åt            
profilåterförsäljare. Torstensson framhåller att slutkunder kan beställa online och hämta upp           
produkter i butik istället för att få det levererat via posten.  
 
Gant använder flertal kanaler vilka beskrivs innefatta egna fysiska butiker, fysisk närvaro            
genom återförsäljare samt e-handelsplattform tillgängligt för olika marknader. Mathilda Jones          
Hellström (Gant) uppger att samtliga erbjudanden är samma oavsett kanal. Dock beskrivs en             
skillnad vara i de fall återförsäljare är placerade i varuhus vilka kan ha egna erbjudanden.               
Vidare beskrivs att erbjudanden i vissa fall även kan skilja sig beroende på marknad. Vid               
globala kampanjer och erbjudanden ska samtliga lanseras vid samma tidpunkt. Jones           
Hellström menar att företaget arbetar för att sudda ut linjerna mellan offline och online. Detta               
för att erbjuda bästa möjliga kundservice, både i butik, telefon samt via hemsidan.  
 
Vidare nämner Jones Hellström (Gant) att Gant använder en funktion kallad Endless Aisle,             
exklusivt för företagets intranät. Funktionen finns till för att ansluta den fysiska butiken med              
e-handeln i högre grad genom att erbjuda samma utbud på samtliga försäljningskanaler.            
Endless Aisle fungerar som en “förlängd arm” där direkt tillgång till lagersaldo för samtliga              
marknader går att nås. Detta används främst för att hitta produkter som kunden efterfrågar              
men som inte finns i lager på plats.  
 
När Vaimo arbetar med en kund berättar Henrik Feld-Jakobsen (Vaimo) att de integrerar             
webbsida, fysiska butiker om det finns några, marknadsplatser samt sociala medier i viss             
utsträckning. Vid frågan vilka som anses viktigast att arbeta med mer i detalj hävdar han att                
det beror på berört kundsegment. Enligt respondenten förstår inte många varumärken resan            
kunden tar från medvetenhet till köpbeslut. Konsumenter blir medvetna via traditionell           
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reklam och media för att sedan vända sig till digitala plattformar för att leta ytterligare               
information och överväga alternativ.  
 
Feld-Jakobsen (Vaimo) understryker att konsumenter idag förväntar omniupplevelsen.        
“[...]omnichannels is no longer a nice to have, but a need to have” konstaterar han.               
Konsumenter antar att produkter tillgängliga online även finns att tillgå i butik och till samma               
pris. De förväntar möjlighet att se lagersaldo samt beställa online och hämta upp i butik.               
Eftersom kunder sedermera tar som självklarhet att kanaler ska vara sammanflätade ges inte             
företagen mycket till val än att leverera det. I mångt och mycket har kunder blivit lata                
eftersom merparten av deras vardagsliv har blivit bekvämt. Detta har resulterat i att de tar               
lättillgänglighet för givet även inom retail och förväntar nå allt, överallt och när som helst.               
Feld-Jakobsen menar att detta är vad som måste möjliggöras med hjälp av omnikanaler.  
 
Inom e-handel har länge priset legat till grund för konkurrens berättar Feld-Jakobsen            
(Vaimo). Nyligen har dock ett paradigmskifte skett vilket lett till att bekvämlighet prioriteras             
högre. Respondenten menar att omnikanaler ges tyngd av detta, e-handeln innebär ökad            
bekvämlighet för kunden. Gränserna mellan vad som anses online och offline har suddats ut              
för att bana väg för en mer sömlös upplevelse.  
 
Clara Huss (Hunkydory) beskriver att Hunkydory använder sig av egen hemsida, sociala            
medier vilka innefattar Facebook och Instagram, samt återförsäljare som de kanaler           
konsumenten kan möta företaget på. De sociala medier och onlinekommunikation som           
används länkas till företagets hemsida. Varumärkets återförsäljare har möjlighet att skapa           
egna erbjudanden men Hunkydory försöker hantera att liknande eller samma erbjudanden           
tillhandahålls. Huss (Hunkydory) förklarar att det viktigaste är att leverera högsta och bästa             
service i alla kanaler.  
 
Digitaliseringens möjligheter 
Patrik Torstensson (Berkeley Company) redogör att det finns fyra sätt för ett varumärke att              
kommunicera digitalt. Det första sättet är på egen hemsida. Det andra är genom utskick av               
nythetsbrev med direktlänk till hemsida. Vid dessa utskick används ett digitalt verktyg            
benämnt mailchimp för att kommunicera med kunderna. Med anledning att Berkeley           
Company både har profilåterförsäljare, grossister samt slutkunder, anpassas budskapen efter          
mottagare. Fortsättningsvis skildras att Berkeley Company även kommunicerar via sociala          
medierna Facebook och Instagram.  
 
Vidare accentuerar Torstensson (Berkeley Company) att företagets hemsida hänvisar till          
samtliga digitala plattformar. Berkeley Company är angelägna om att länka plattformar för att             
behålla kunden inom varumärket även om de önskar byta kanal. Företaget arbetar även aktivt              
med att tillhandahålla utförlig information på samtliga kanaler online. Detta anses som            
viktigt, i den bemärkelsen att såväl slutkund som återförsäljare kan tillgå samma information             
online som offline. Offline delger återförsäljare information via personal i fysisk butik. Något             
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som inte erbjuds företagets konsumenter är tekniska hjälpmedel i form av bland annat             

skanningsfunktion för ytterligare information om produkter i de fysiska servicelandskapen.  

 

Torstensson (Berkeley Company) bekräftar att internet och e-handelns möjligheter förändrat          

strategier för marknadsföring. Han understryker att e-handeln vuxit exponentiellt de senaste           

tre åren vilket skänkt företaget nya försäljningsmöjligheter. På grund av detta försöker            

Berkeley Company lägga större fokus på digitala försäljningskanaler och inte expandera i            

samma utsträckning offline. Tidigare engagerade företag mer i att positioneras korrekt och            

utveckla fysiska butikerna, detta var den enda tillgängliga plattformen. Vidare resonerar           

respondenten att detta skifte lett till att konsumenter tenderar besöka plattformar online innan             

de eventuellt besöker fysisk butik.  

 

Tidigare var hemsidor inte anpassade efter mobila enheter, något som idag är vitalt förkunnar              

Torstensson (Berkeley Company). Företag förväntas anpassa plattformar till mobila enheter          

först. Respondenten påpekar upprepade gånger vikten av att arbeta utefter ledorden “mobile            

first”. I nästa skede kan övriga plattformar utvecklas.  

 

Mathilda Jones Hellström (Gant) förklarar att konsumenter via hemsidan kan se om produkter             

finns i lager för de olika butikerna. Click-and-collect är en funktion där kunden erbjuds              

handla online för att sedan hämta produkten i butik. Detta erbjuds endast i vissa av butikerna                

på grund av att det kräver plats för lagring av paket i anslutning till fysiska butiken i fråga.  

 

Gants konsumenter beskrivs söka information online med hjälp av specifika nyckelord vid            

intresse av specifik produkt. Dock förklarar Jones Hellström (Gant) att information även            

tillhandahålls genom butik där personal använder sig av ipad eller hemsida för att interagera              

med kunden. Fortsättningsvis förklaras att företaget ej använder sig av exempelvis QR-kod            

som skanningsfunktion. Anledningen till detta beskrivs vara fokuset som istället ligger på att             

finnas där för konsumenten och erbjuda personlig service. Gant använder inte heller            

marknadsföring beroende på konsumentens geografiska position. Clara Huss (Hunkydory)         

beskriver att konsumentens geografiska position endast nyttjas vid de fall inbjudningar till            

event och liknande skickas ut.  

 

“To make it short, digital needs more focus” så argumenterar Henrik Feld-Jakobsen (Vaimo)             

för arbetet med digitala plattformar. Han ser potential i att kunder söker information och              

inspiration via mobila enheter på plats i butik och menar att återförsäljare borde ta vara på det                 

tillfället. Möjligheten att skanna produkter på plats i butik för att snabbare hitta information              

om pris, betyg och göra jämförelser menar Feld-Jakobsen inte ännu är tillräckligt utvecklad.             

Han ser dock goda utvecklingsmöjligheter. Vidare uttrycker Feld-Jakobsen vikten av att           

infrastrukturen är sammankopplad. Det ska vara lätt för kunden att ta sig mellan olika              

plattformar och inte vara låst till den hen startade på eller utfört ett köp i.  

XI 



Bilaga 4, Brand identity prism 
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