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Abstract 
Media society is under a constant development and in line with this change, firms must adapt 
to the market. We have investigated what fashion companies in fact are doing to communicate 
in the dynamic market. We wanted to find out how to communicate and how they can market 
themselves in a new and innovative way to create long-term customer relationships. We have 
used a theoretical frame of reference based on marketing communication, fashion marketing, 
branding and relationship marketing theories. We have assumed four themes throughout the 
survey which are: customer contact and relationships, emotion in communication, branding 
and relational communication. The survey has been conducted by using qualitative methods 
were we have interviewed three fashion companies and three consumers as well as a professor 
of communications. We have also examined and critically assessed the data we collected. 
Furthermore we have presented the empirical result of the interviews according to the 
previously mentioned themes. We have discussed above mentioned areas and different tools 
to create long-terms relationships within the fashion industry. In conclusion, we state that the 
one of the most effective strategy is to add more resources to create feelings among their 
customers with the companies advertising. It is also important to build up a strong brand that 
can represent the whole company.  
 
Keywords: Fashion industry, long-term relationship, communication, branding, qualitative.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel har vi belyst bakgrunden till området och sedan fört en problemdiskussion 

kring detta. Detta kommer slutligen leda till vårt huvudproblem och som en avslutning på 

kapitlet kommer en kort presentation kring de företag vi har valt att utgå från i vår 

undersökning.  

1.1 Bakgrund 

En relation byggs upp av förtroende, precis som ett förhållande mellan en man och kvinna, 

som är uppbygga av psykologiska faktorer gentemot varandra. Ett förhållande har givetvis 

sina upp- och nedgångar men då och då behövs förnyelse och förändringar för att hålla 

förhållandet och relationen långvarig. På samma går det att jämföra relationen mellan ett 

företag och dess konsumenter.  

 

Dagens mediesamhälle är under ständig utveckling och i takt med denna förändring måste 

även företag anpassa sig till aktuella kommunikationsförhållanden för att nå ut till sina 

konsumenter. Marknadskommunikation är en betydelsefull komponent i sättet att behålla och 

skaffa konsumenter. Marknaden idag är väldigt dynamisk och föränderlig och tillsammans 

med en sjunkande ekonomi och konsumenter som minskar sina vanor så är det extra viktigt 

för företag att utmärka sig och kommunicera på ett speciellt och givande sätt.  

 

Modebranschen är en bransch som i allra högsta grad måste tänka i nya banor för att utmärka 

sig bland sina konkurrenter. Designers, marknadsförare och marknadskommunikatörer arbetar 

med att fånga konsumentens uppmärksamhet, men detta är inte lätt på grund av den 

dynamiska marknaden. Alla arbetar för att få den bästa produkten på marknaden, på snabbast 

tid och till bästa pris. Detta är inte lätt – mode är under ständig förändring (Hines & Bruce 

2007:1). För butikskedjor är målgrupperna väldigt breda och det är många konsumenter att 

fånga. Mårtenson (2009:18) menar att när företag har ett fåtal konsumenter är det lättare att 

anpassa sig efter varje kunds behov, men de flesta butikskedjor har ett stort antal kunder som 

de inte känner särskilt väl. Detta gör det svårt för företag att veta vad de skall kommunicera 

till sina konsumenter för att få dem emotionellt engagerade.  

 

Easey (2004:13) beskriver att modebranschen är speciell i jämförelse med andra branscher då 

det ända fram till 1900-talet endast var kungligheter och samhällets övre skikt som kom i 
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kontakt med branschen. Mode kan vara väldigt kopplat till samhället och samtiden just då, 

men även en reflektion över individen i sig. Eftersom att modet kräver både reflekterande och 

kreativ disciplin är det väldigt viktigt att kommunikatörerna inom modebranschen är väl 

medvetna om faktorer som rör marknaden och har en utvecklad förståelse om de problem som 

rör de stora kedjorna.  

 

Kommunikation är det allra viktigaste i processen för att skaffa och behålla konsumenter. 

Genom kommunikation kan företag få sina konsumenter att känna lojalitet samt att 

uppmärksamheten väcks till liv. Enligt Mårtenson (2009:24) kan marknadskommunikation 

likställas med de allra viktigaste råvarorna för ett företags vinning. Men samtidigt kan det 

tyckas att det inte finns någon annan råvara som företag har en sådan distans till som just 

kommunikation. Kommunikation går inte att mätas på samma sätt som lönsamhet men är 

samtidigt oerhört viktigt i arbetet med att bygga upp de rätta associationerna till företagens 

varumärken och skapa och förmedla kundkontakter. Marknadskommunikation är så mycket 

mer än reklam och det viktigaste är relationen mellan företag och konsument.  

1.2 Problemdiskussion 

Vad är det som får konsumenterna att vara lojala? Har pris, plats och lokal någon påverkan 

eller har det med andra faktorer att göra? Vi anser att samhället expanderar i snabb takt är det 

svårt att hänga med sina konkurrenter. Modebranschen blir allt större och större, de olika 

kedjorna öppnar i varje stad med likande utbud, då gäller det att fånga konsumenters 

uppmärksamhet och skapa långvariga relationer.  Kedjorna försöker tränga in i 

konsumenternas medvetande och sedan fastna där för att få dem att komma tillbaka. Precis 

som Nordfält (2007:45) skriver så konkurrerar butikens produkter om konsumenternas 

uppmärksamhet och många beslut ska fattas under kort tid. Mycket ska till för att slutligen få 

en handling eftersom majoriteten av alla beslut sker i butiken.  

 

Men hur får företagen konsumenterna att fatta besluten i just sin affär? Allt handlar i grund 

och botten om marknadskommunikation på ett nytt och innovativt sätt. Det räcker inte längre 

med vanliga traditionella annonser utan nu krävs nytänkande av en helt annan karaktär. 

Mårtenson (2009:261) menar att idag behöver inte marknadskommunikation användas i form 

av olika reklamer, men den har givetvis en stor och viktig roll men måste kombineras med 

andra alternativ. Reklamens roll är att skapa och behålla kännedom om sitt företag och 

produkter samtidigt som den förmedlar vad varumärket står för.  Dahlén (2002:16) menar att 
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människor just nu befinner sig i ett nytt medielandskap som företagen måste anpassas 

därefter. Verkligheten ger nya förutsättningar och människor beter sig på nya och annorlunda 

sätt än sedan tidigare. Därför krävs ett nytänkande med nya begrepp och nya metoder inom 

marknadskommunikation.  

 

Företaget måste vara enhetligt och koppla ihop deras starka sidor för att stå sig starka 

gentemot sina konkurrenter. Det är detta som är den svåra frågan i dagens 

marknadskommunikation. Idag måste modebranschen tänka utanför dessa riktlinjer och 

försöker skapa ett aktivt engagemang. Mårtenson (2009:264) beskriver att människor lär sig 

mycket mer på att vara aktiv än att vara en passiv konsument. Företaget försöker idag låta 

kunderna få en upplevelse istället och att de på så sätt kommer i kontakt med varumärket. 

Detta inkluderar bland annat kundklubbar, kundtidningar och events. En slutsats man kan dra 

av den nya medieutvecklingen är att relationskommunikation blir allt viktigare. Att skapa 

långvariga relationer innebär en rad olika aktiviteter från företagens sida för att kunna 

underhålla dessa starka relationer. Starka relationer utvecklas även under tidens gång och 

företaget och konsumenterna måste lära känna varandra bättre (Dahlén 2002:107–108).  

 

Kommunikation handlar alltså om ett ömsesidigt utbyte av det företaget vill förmedla och att 

förstå sina konsumenter och sedan tänka på vad som betyder och är viktigt för dem. Det finns 

många faktorer som påverkar branschers kunder och två viktiga punkter är målgruppens 

motivation och mål som är utgångspunkten i hur kommunikationen sker till dem (Mårtenson 

2009:125). Med sin marknadskommunikation vill företagen givetvis uppnå de mål som är 

satta. Men för att kunna kommunicera på ett bra sätt gäller det att följa marknadens 

förändringar. Vilka är egentligen de nya strategierna för marknadskommunikation och hur gör 

företagen för att vinna över sina konkurrenter? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka modebranschens relationer till sina konsumenter 

och hur den nya marknadskommunikationen påverkar relationerna. Vi ska undersöka hur 

företagen/butikerna skapar långvariga relationer med sina konsumenter och hur de sticker ut 

på en konkurrenskraftig marknad. Det krävs allt mer för att få konsumenterna att vara lojala 

till ett företag i denna bransch. Använder de sig av nya strategier, metoder och medel för att 

nå ut? 
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1.4 Forskningsfråga 

Vilka verktyg kan vara de mest effektiva inom ny marknadskommunikation för att skapa 

långvariga kundrelationer inom modebranschen? 

1.5 Avgränsningar 

Marknadskommunikation är ett oerhört stort område och vi valde att inrikta oss på 

modebranschen och dess relationer med sina konsumenter. En oerhört viktig del i dagens 

kommunikation är hur företagen skall kunna behålla sina långvariga relationer med kunderna 

och få dem att komma tillbaka. Vi valde att avgränsa oss från de finansiella delarna i 

företagen och vi ville fokusera på de sociala relationerna de skapar. Vi är väl medvetna om att 

allt i grund och botten handlar om pengar och att långvariga relationer leder till ökat 

finansiellt värde. Vår uppsats är inte en beskrivning av vägen till ett lönsamt företag. Vi ska 

studera hur modebranschen med hjälp av ny marknadskommunikation gör för att skapa 

långvariga relationer samt behålla sina konsumenter. 

 

Vi har använt oss av tre stora modeföretag som vi har utgått från i vår studie. Detta har varit 

företag som har målgrupper allt från 17 – 40 år. Denna spridning är bra då vi får ett brett 

perspektiv på de olika företagens synvinklar. Vi har sedan intervjuat tre konsumenter som 

faller inom ramen för just åldrarna 17-40 år, men vi skulle kunnat ha intervjuat fler 

konsumenter för att få en generell syn från deras sida. Men de svar vi har fått har varit 

tillräckliga för vår studie.  

1.6 Företagspresentation 

1.6.1 Vero Moda 

Vero Moda ägs av företaget Bestseller och har haft en stark position på marknaden sedan 

1987. Idag finns det över 800 butiker och tusentals återförsäljare runt om i världen och öppnar 

hela tiden runt om i Sverige. Varumärket representerar den moderna kvinnan med en nyfiken 

attityd till mode och trender (www.veromoda.com). Bestseller.com skriver att den typiska 

Vero Moda-kunden har ett stort intresse för mode och kombinerar sin egen stil. Hon är en 

självständig kvinna som tar sina egna beslut och både familjeliv och karriär är viktigt för 

henne.  
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1.6.2 Bik Bok 

Bik Bok är en affärskedja som är grundad i Norge och ägs av den norska Varner Gruppen. Bik 

Bok riktar sig till en yngre målgrupp men främst till tjejer i åldrarna 17-22. Denna målgrupp 

är väldigt trendmedveten och därför anser Bik Bok att de alltid har något nytt och trendigt för 

dessa personer. De flesta kläderna i Bik Boks affärer är från deras eget märke, men det finns 

även kända märken såsom Lee, Miss Sixty etc. Bik Boks image är skapad av deras 

entusiastiska medarbetare, trendiga affärer och med en marknadskommunikation som 

aktiverar både konsumenter och anställda.  

 

1.6.3 Odd Molly  

Odd Molly International AB grundades 2002 av svenskarna Karin Jimfelt-Ghatan och Per 

Holknekt. Idag går deras kläder att hitta i 1500 av de finaste butikerna i över 38 länder, allt 

från Tokyo till Santa Monica till Dublin. Odd Molly säljer och marknadsför sina produkter 

med sin egna speciella design till kvinnor mellan 25-40 år, Märket ligger i övre 

mellanprissegmentet och har inte samma kundkrets som Vero Moda och Bik Bok och riktar 

sig till kvinnor som vill ha kvalité och sticka ut. Företagets omsättning har fördubblats efter 

varje år och 2007 hade de en omsättning på 126 miljoner svenska kronor. Företaget har visat 

sig vara väldigt duktiga på marknadsföring och deras aktier har stor efterfrågan. Odd Molly 

har blivit väldigt populära och deras kläder måste i vissa fall förhandsbokas 

(www.oddmolly.com).  
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2 TEORI 

Vidare i uppsatsen kommer vi i detta kapitel redogöra för de teorier vi utgått från och använt 

som referensramen till vår undersökning. De teorier som kommer att tas upp relaterar bland 

annat till kundkontakt och relationer, konsumentbeteenden, känslor& mål, varumärket och 

slutligen relationskommunikation.  

 

2.1 Kundkontakt och relationer 

Modebranschens konsumenter utsätts idag för ett väldigt stort utbud men ändå klagar 

konsumenterna på att de inte hittar vad de vill ha. Klädesindustrin jobbar hårt med att 

förändra detta men med den ökande konkurrensen är marginalerna väldigt små. De stora 

shoppingstråken måste jobba ännu hårdare med att locka till sig kunderna då priserna kan vara 

butikernas enda vapen Easey (2004:46). 

 

Ett företags konsumenter och potentiella konsumenter kommer i kontakt med företagets 

produkter och varumärke på flera olika sätt. Det är kommunikatörens uppgift att på bästa sätt 

göra reklam och PR så effektivt som möjligt, både ur konsumenters och företags perspektiv. 

Kommunikatören vill att kunderna ska få en så positiv bild av deras varumärke som möjligt 

och att allt företaget producerar förmedlar ett speciellt budskap (Mårtenson 2009:45). 

Företagen talar idag allt mer om att sätta konsumenten i fokus för deras verksamhet. Idag är 

det väldigt viktigt att företagen lägger stor vikt vid att få konsumenterna i fokus och i sin 

kommunikation få dem att bli nöjda och tillfredställda (Söderlund 1997:10). Zineldin 

(2000:47–48) skriver att för att få en framgångsrik relation mellan alla parter så krävs 

förtroende och att både parter är beroende av varandra i relationen. Förtroende är inget som 

kan tvingas fram mellan parterna utan det är något som företaget måste förtjäna. Detta kan i 

sin tur leda till en långvarig relation mellan dessa. Easey (2004:46) skriver att ingen 

konsument är den andra lik. Inom modebranschen vill företagens konsumenter bli 

tillhandahållna med personliga produkter. Om många konsumenter på marknaden kan tänka 

sig ett företagets produkter kan det ses som att de täcker många målgruppsegment. Detta leder 

i sin tur till att klädesföretaget täcker många av dessa målgruppers behov. Utredningen av 

konsumenters beteenden är ibland utformad så att den exakt identifierar vissa grupper av 

potentiella kunder som har modeintresse och deras köpbeteende. Integrerad 

marknadskommunikation är en viktig strategisk del när man som forskare talar om 

marknadskommunikation, vilket går ut på att man kopplar ihop olika verktyg så att det blir en 
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och samma enhet (Mårtenson 2009:273). Integrerad marknadskommunikation (IMC) kan 

förklaras som den process som tillsammans med olika faktorer bygger relationer till sina 

konsumenter och till varumärket (Mårtenson 2009:45). En stor anledning till att företag 

använder sig av medier för att få kontakt med sina konsumenter är att de flesta kunder ett 

företag har är icke adresserbara och då kommer massmedia in i kommunikationen. 

Medieföretagen har under de senaste åren gradvis minskat denna hjälp till företagen. 

Minskningen kan bero på att medieföretagen inte har gjort något för att integrera de olika 

kanaler som finns, och behövs idag (Mårtenson 2009:277).På grund av att konkurrensen är 

väldigt hög måste medieföretagen hålla väldigt höga priser för att skapa bra och attraktiva 

tidningsskrifter, TV- program och tidningsartiklar.  

 

Blomqvist, Dahl & Haeger (2004:61–62) skriver att för att få ett lyckat och framgångsrikt 

informationsbyte bygger mycket på kundrelationerna och händelser som sker i förhållandet 

mellan dessa två aktörer. Detta är även en utveckling av vad som kommer i den framtida 

utvecklingen.  Därför bör företaget inrikta sig på kundrelationen som en process och vidare 

rikta in sig på händelser som är viktiga för en långvarig relation. Det är viktigt att företaget 

skiljer på händelser i relationen som kan göra relationen sämre och sådana händelser som ökar 

kundvärdet, vilket inte behöver betyda ökade intäkter.   

 

2.1.1 Konsumentbeteenden  

En kundrelation består av tre olika faser som beskrivs i modellen nedan: 
 

 

 

 

Figur 2.1.1 – Köpbeteendets gång hos konsumenten. Blomqvist et al (2004:63) 
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Starta kundrelationer – Till en början gäller det att identifiera sina kunder och deras köp, 

vilket är grunden till den fortsätta relationen. I början av relationen har konsumenterna ett 

stort intresse för företaget och dess produkter (Blomqvist et al. 2004: 63). Det finns många 

faktorer som påverkar ett köpbeslut, det kan vara kulturella aspekter som handlar om 

värderingar men det kan även innebära sociala, personliga och psykologiska faktorer. En 

produkt fyller oftast många behov, vilket gör att marknadskommunikatören kan på nya sätt 

förmedla ut dess budskap. De immateriella värdena för produkter har blivit allt viktigare och 

tack vare den teknologiska utvecklingen har möjligheterna öppnats för kommunikatörerna att 

föra ut sitt budskap på ett innovativt sätt (Parment 2008:51–54).  

 

Utveckla kundrelationer – Ett sätt att utveckla relationen är ett ge tips, råd och erbjudanden 

som i sin tur leder till ökad användning. En viktig del för konsumenten är att lätt och smidigt 

få tillgång till information och händelser som sker (Blomqvist et al. 2004:63). Efter det att 

konsumenterna har köpt en produkt lagras denna upplevelse i deras minne och påverkar 

framtida inköp. Konsumenterna är inte alltid lojala till produkter de nyss köpt, även om de 

inte kommer tillbaka direkt så är upplevelsen väldigt viktig och de kanske kommer igen vid 

ett annat tillfälle (Parment 2008:65).  

 

Avveckla kundrelationer – Det är viktigt att sköta den eventuella avslutningen på 

kundrelationen på ett bra sätt, det gäller för företaget att ha utvecklade strategier så att 

kundrelationerna inte avvecklas. I många fall vinner företaget mycket på att uppmärksamma 

konsumenternas signaler innan det leder till minskat engagemang (Blomqvist et al. 2004:64). 

Det är viktigt efter ett köp att kommunikationen med konsumenten bevaras och att kontakten 

hålls (Parment 2008:65).  

 

2.2 Känslor i kommunikationen 

Känslor spelar en stor roll när det kommer till våra liv och är den mest kraftfulla upplevelsen 

vi människor har. Känslor spelar också en stor roll för konsumenterna och hur de upplever 

olika budskap men även när de ska besluta vilka mål de ska eftersträva. Detta kan påverka 

hela processen till att faktiskt besluta sig att köpa en produkt. Motivationen till att vilja köpa 

något drivs av en känsla av förändring, att vilja göra något annorlunda. Frågan är hur starka 

känslor man som kommunikatör kan framkalla med hjälp av olika 

marknadskommunikationsaktiviteter? Människan måste ha ett eget personligt intresse för 



 

14 
 

företaget och detta underlättar för att de skall bli emotionellt påverkade. Enligt en 

bedömningsteori så orsakar känslorna från personens egna tolkningar och bedömningar den 

relevans som den har för individen personliga mål och vad denna är ute efter (Mårtenson 

2009:125–130).  

 

2.2.1 Känslor i reklam 

I marknadskommunikation används det ofta reklam för att få konsumenternas engagemang att 

bli större både för produkten och för budskapet. Det finns åtta grundläggande emotioner som 

kan användas i olika sammanhang; dessa är glädje och sorg, acceptans och avsmak, ilska och 

rädsla samt överraskning och förväntan. Varje emotionspar har en förväntad reaktion och det 

som inte skiljer dessa primära känslor åt är att de tillhör mänskligheten och inte skiljer sig 

mellan kulturerna. Med dessa emotioner vill man väcka hopp hos sina konsumenter att något 

skall förändras till det bättre. Reklam kan antingen innebära att konsumenten får slut på ett 

negativt beteende eller att ett positivt beteende ska börja (Mårtenson 2009:138). 

 

Som Dahlén (2003:109) skriver är det väldigt bra att skräddarsy erbjudanden som är avsedda 

just för en viss person. Om företagen har samma erbjudanden och erbjuder liknande produkter 

så tycker inte konsumenterna att det är lika roligt längre. Det är näst intill en dödssynd att inte 

tänka ur konsumenternas perspektiv och hur dessa ser på företaget. 

 

Konsumenter får en större känsloladdad reaktion när reklamen visar verkliga situationer och 

händelser som inte skiljer sig allt för mycket från deras önskvärda situation. Tid har också en 

stark påverkan på reklamen och konsumenternas reaktioner, korta tidsmässiga reklamer 

väcker mer intensiva känslor (Mårtenson 2009: 141).  

 

2.2.2 Hopp som känsla och mål 

Marknadskommunikation som går ut till konsumenterna ger alltid ett löfte och väcker då hopp 

hos sin målgrupp. Hoppet kommer när de ser ett reslutat som kan stämma överrens med 

konsumentens mål och att möjligheten finns att uppnå målet. Därför kan företaget med hjälp 

av sin marknadskommunikation påverka sina konsumenters hopp och i vilken mån de längtar 

efter sina mål. Hopp är en mer intellektuell känsla i jämförelse med rädsla, ilska och kärlek. 

Denna känsla kan komma att upplevas när konsumenten saknar något och vill förändras. 

Längtan och hopp går hand i hand, ju viktigare målet är desto större är längtan efter målet 

(Mårtenson 2009:142–143).  
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2.3 Varumärket 

Varumärket är en viktig komponent i marknadskommunikation och alla varumärkesintryck 

har sitt ursprung i samband med kommunikation (Nilson 1999:77). De ledande företagen har 

gått ifrån ett så kallat kortsiktigt taktiskt perspektiv till ett långsiktigt strategiskt perspektiv. 

Det längre perspektivet bygger upp starkare varumärken som i sin tur leder till långvariga 

relationer. Den varumärkesbyggande kommunikationen ökar värdet för företaget i stort och är 

en viktig aspekt när det kommer till kundkontakter och relationer. Det finns två olika 

”varumärkesstrategier” som används inom marknadskommunikation. Den första är 

varumärkesbudskap som innefattar koncept, idéer och värderingar som påverkar den bild 

marknaden har av varumärket. I detta fall skapas en beteendemässig lojalitet till företaget. 

Den andra strategin är varumärkesstimulans som bygger på kortsiktiga erbjudanden och 

relationsbyggande aktiviteter. Detta är något som är extra viktigt när det kommer till 

relationer som skapas med hjälp av företagets varumärke (Mårtenson 2009:24–25).  

 

Ett bra varumärke representerar ett förtroende och detta är nödvändigt när företag strävar efter 

långvariga relationer. Genom att kommunicera på ett bra sätt blir konsumenterna positivt 

inställda och erfarenheten blir mer positiv (Nilson 1999:18). Dahlén (2003:30) skriver att 

stora modeföretag blir automatiskt starka varumärken och detta är ett uttryck som i högsta 

grad är relevant för varumärken. Att vara ett stort varumärke innebär att det tilltalar så många 

människor som möjligt, så ofta som möjligt och detta innebär en bred positionering.  

 

2.3.1 Varumärkespositionering 

Varumärkets identitet utgör grunden för den relation som konsumenterna har med företaget, 

det vill säga den internt eftersträvade bilden av företaget som de vill förmedla till 

konsumenten. Varumärkets identitet är utgångspunkten för all kommunikation (Mårtenson 

2009:79). Easey (2004:115) skriver att vissa varumärken har blivit så starka inom 

modebranschen att de förknippas med produkterna. Mårtenson (2009:262) menar vidare att 

identiteten av varumärket måste vara klar men samtidigt ha ett djup så att inte 

implementeringen av kommunikationen sänder fel signaler till mottagarna.   

 

Parment (2008:115–116) skriver att om företag har ett långsiktigt och konsistent 

varumärkestänkande så kan de näst intill garantera att de erbjudanden som organisationen tar 

fram är genomtänkta och bidrar till att stärka varumärket. Konsumenter idag lever i ett 
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kommunikations- och medieintenstivt samhälle där det är väldigt svårt att ta till sig och 

sortera alla olika sorters budskap. Därför är det viktigt att ett företag tydligt positionerar sitt 

varumärke på marknaden för att på så sätt kunna tränga igenom mediebruset. Ett varumärke 

som är välpositionerat gör det också lättare för konsumenter att veta vad företaget erbjuder 

utan att behöva inhämta mängder med information.  

 

2.3.2 Konsumentens relation till varumärket 

Mårtenson (2009:266–267) menar att konsumenter har många olika relationer till företag och 

att varumärken är ett av de starkaste banden man har som konsument. Kunder kan dels ha 

relationer till varumärken, företaget och anställda i företaget. Som konsument kan man även 

medverka i och tillåta att företaget kontaktar dem i olika samarbetsformer. Kunderna kan även 

vara engagerade i olika communities som är sammankopplade till företaget. I detta fall kan 

banden vara väldigt starka mellan företagets kunder men svag gentemot varumärket. Det 

optimala är självklart att få starka band mellan kunder och varumärket. När konsumenter 

identifierar sig med varumärket är förutsättningarna för att bygga upp relationer väldigt höga.  

 

Dahlén (2002:112) skriver att det viktigaste inom varumärkeskommunikation är att sträva 

efter lojala kunder. Drömmen för de flesta företag är att konsumenten skall vara 

attitydsmässigt lojal och verkligen älska företaget, dessa konsumenter är ofta immuna mot 

konkurrenter.  

 

Människor har ett behov av att ha relationer till sin omgivning och att ha bra relationer till 

företag och varumärken ger även tillfredställelse för konsumenten. När det inte finns några 

speciella skillnader mellan företag och dess varumärken utåt sett, väljer helt enkelt 

konsumenterna det företag de tycker mest om. Dessa entusiastiska konsumenter kräver även 

att företaget lever som de lär och därför ställer de mycket större krav på företag som de kan 

identifiera sig med. När kunderna blir för engagerade i hur varumärket byggs minskar 

företagets möjligheter att influera varumärkets innebörd. Marknadskommunikation influeras 

idag till stor del av att kommunikationen med kunderna görs på deras villkor och det gäller för 

företaget öka det gemensamma intresset för att kommunikationen skall bli slagkraftigare 

(Mårtenson 2009:267–268).  
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2.4 Relationskommunikation 

Medielandskapet idag är under ständig förändring och människor beter sig på ett annat sätt än 

tidigare på grund av detta. En slutsats som dras av medieutvecklingen är att 

relationskommunikation blir allt viktigare. Det gäller att utveckla relationerna i takt med att 

mediesamhället utvecklas. Faktum är att upplevelser blir en allt större del av vår konsumtion 

och relationer är en form av upplevelse. Människor vill ha något mer än ”bara” en produkt. 

Företagen vill bli en viktigare del av människors liv och därför krävs det att de aktiverar 

kunderna och blir mer personliga i kommunikationen (Dahlén 2002:107). Dahlén & Lange 

(2003:63) menar även att relationskommunikation går ut på att ta reda på så mycket som 

möjligt om de existerade konsumenterna och sedan skräddarsy kommunikationen och 

reklamen utifrån de behov som de har.  

 

Dahlén (2002:108-109) skriver att företaget hela tiden lär sig om kunden och blir då mer 

personlig i sin relationskommunikation till den. Genom detta känner även kunden trygghet 

och tillfredställelse. Starka relationer utvecklas mer och mer under tidens gång och därför 

måste företag lära känna sina konsumenter bättre. Det krävs inte bara engagemang från 

företagets sida utan det är upp till konsumenten att engagera sig i nya aktiviteter och förändra 

sin relation till företaget. Blomqvist et al (2004:27) menar också att från konsumentens 

synvinkel finns det ofta ett behov av att ha goda relationer med företaget. Osäkerheten är ofta 

stor inför ett köp och kunden behöver känna förtroende för företaget.  

Dahlén (2002:109) menar vidare att det finns ett problem i arbetandet med 

relationskommunikation och det är när alla företag erbjuder i stort sett samma sak. Därför 

måste företag använda strategier för att differentiera sig och vara unika på ett personligt sätt.  

 

Enligt Dahlén (2002:109–110) tar det genomsnittliga köpet tolv sekunder. Alltså finns det 

egentligen inte så mycket utrymme för relationer i detta läge. Vi vet även att människor blir 

allt mer lata i det nya medielandskapet och att allt skall gå väldigt fort. Människor beter sig 

precis likadant som i det verkliga sociala livet. En ansträngning som tidigare upplevdes som 

jobbig om den tog en halv minut kan i dagens medielandskap verka krävande efter redan en 

sekund. Med detta scenario går det att förstå att relationsbyggande är en slags ”drömbild” som 

företag vill uppnå (Dahlén 2002:110).  
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2.4.1 Kampanjer, events och kundklubbar 

Marknadskommunikatörer skapar kundklubbar, skräddarsyr erbjudanden och får konsumenter 

att bli allt mer engagerade i företaget och på så sätt komma närmare varumärket. Företaget 

ägnar alltså stor del till att skapa aktiviteter för att underhålla dessa starka relationer (Dahlén 

2002:107). Kundklubbar är ett vanligt alternativ när det gäller att hålla kvar sina existerande 

konsumenter. Företagen fortsätter sedan att genomföra aktiviteter som de uppfattar att kunden 

är intresserade av. Det kan förslagsvis vara anpassade erbjudanden eller rabatter till de 

konsumenter som är med i kundklubben (Dahlén & Lange 2003:63).  

 

Framgångsrika varumärken har idag fördelaktiga, starka och unika kopplingar som därigenom 

skiljer dem från konkurrenterna. De långsiktiga strategierna gör att företaget kan visa 

uppskattning för sina kunder med hjälp av t.ex. belöningssystem för att visa uppskattning mot 

sina kunder. Dessa strategier riktas främst till nuvarande konsumenter som förhoppningsvis 

skall göra så att kunderna anser att de gjort ett bra val. Det är därför viktigt att hela tiden 

upprätthålla konsumenternas bild av varumärket så att förtroendet blir långvarigt (Mårtenson 

2009: 27).  
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3 METOD 

I detta kapitel redogör vi för de metoder, tekniker och urvalsprinciper vi utgått från i vår 

undersökning. Vi kommer även att föra en kritisk diskussion kring metoden och kommer att 

motivera de val vi har gjort. För att läsaren skall få en förståelse för metoden diskuterar vi 

även händelseförloppet kring intervjuernas tillvägagångssätt.  

 

3.1 Kvalitativ metod  

Vid forskningsstudier använder forskare sig antingen av kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetod. Skillnaden mellan de två metoderna är främst att i den kvalitativa metoden 

läggs det vikt på insamling av data vid ord, intervjuer etc., medan den kvantitativa metoden 

lägger tonvikten på insamling av numerisk data (Bryman & Bell 2005:45). Med kvalitativ 

metod menas den forskning som är inriktad på ”mjuka” data, det vill säga forskning baserad 

på intervjuer och verbala analysmetoder (Patel & Davidson 2003:14).   

 

Backman (2008:53) menar att genom den kvalitativa forskningen ser forskaren omvärlden 

subjektivt. Verkligheten är då en individuell och social konstruerad värld. I denna forskning 

studeras alltså hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, inte som i den 

kvantitativa forskningen där de observerar, mäter och registrerar en mindre given verklighet. I 

denna forskning separeras individen från omvärlden och forskaren försöker förklara hur den 

objektiva verkligheten ser ut. Den kvalitativa forskningen riktar sig mera mot individen och 

istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställs frågan hur individen tolkar och 

formar sin verklighet. Det är just detta vi vill betona i vår uppsats; hur 

marknadskommunikation kan formas och utvecklas av individen. Därför har vi valt att med 

hjälp av intervjuer undersökt hur både företag och konsumenter ser på detta. Vi anser att en 

kvantitativ metod hade kunnat bidra till en generalisering över hur ny 

marknadskommunikation ser ut idag. Vi ville istället lägga tonvikten på 

marknadskommunikatörers och konsumenters egna uppfattningar på en djupare nivå inom 

detta ämne. Vi upplever att marknadskommunikation är ett fenomen som är växande och 

under utveckling och därför lägger vi inte vikten på det beräknings- och mätbara.  

 

Holme & Solvang (1996:92–93) menar att i kvalitativ forskning studeras fenomenet eller 

problemet inifrån och det är just detta vi vill belysa i vår uppsats. Med utgångspunkt från 

detta skapas en djupare och en mer fullständig uppfattning av fenomenet som studeras.  
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3.2 Induktiv arbetsprocess 

Vid val av teoretisk ansats finns det två huvudriktningar; deduktiv och induktiv ansats. En 

forskare som arbetar deduktivt kännetecknas av att han utgår ifrån redan befintliga teorier som 

i sin tur drar slutsatser om enskilda fakta (Patel & Davidson 2003:23). Vi har däremot utgått 

från en induktiv arbetsprocess i vår uppsats eftersom vi har insamlat data från verkligheten för 

att sedan skapa egna slutsatser utifrån materialet (Bryman & Bell 2005:23). I vår studie har vi 

använt oss av både primär- och sekundärkällor som Patel & Davidson (2003:65) beskriver 

som ögonvittnesskildringar, intervjuer och förstahandsrapporteringar. Alla andra källor så 

som litteratur och artiklar är sekundärt material. Vi anser att de primära källorna är mycket 

trovärdiga och när vi sedan kopplat ihop detta med all sekundärdata anser vi att resultatet blir 

tillförlitligt. Østbye et al (2004:111) menar att den induktiva forskningsprocessen hela tiden 

blir ett växelspel mellan teori, empiriska intervjuer och analyser där både forskarens 

förförståelse och frågeställning kan ändra karaktär under metodprocessen.  

 

3.3 Explorativ ansats  

Det finns olika typer av undersökningar som forskare använder sig av. De allra vanligaste har 

blivit namngivna så att det går att skilja på dessa. Detta är väldigt beroende på hur mycket 

forskaren vet innan om ämnet och dennes förförståelse (Patel & Davidson 2003: 12)  

 

Enligt Patel & Davidson (2003:12–13) kallas en av dessa undersökningar explorativ ansats, 

vilket är när forskaren har en tidigare men begränsad kunskap om området och det fattas delar 

i den egna kunskapen. Det främsta syftet med denna typ av undersökning är att samla så 

mycket kunskap som möjligt inom det valda problemområdet och att kunna belysa det så 

allsidigt som möjligt. Eftersom marknadskommunikation är ett relativt välkänt ämne hade vi 

en förförståelse inom detta område. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ny 

marknadskommunikation inom modebranschen skapar långvariga kundrelationer. I detta fall 

är vår kunskap om vad som händer ute på marknaden begränsad och därför ansåg vi att denna 

undersökning är av explorativ ansats. Den explorativa ansatsen innebar att vi fick en bred och 

djup kunskap inom området då vi gick på djupet inom vårt forskningsområde. För att 

begränsa oss i vårt arbete så valde vi att fördjupa oss i relationen mellan företaget och sina 

konsumenter, alltså att skapa långvariga relationer där mellan. Här saknades stora bitar i vår 

kunskap. Då den explorativa ansatsen till stor del bygger på att man som forskare använder 
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sig den kvalitativa metoden så valde vi att göra kvalitativa intervjuer med experter inom det 

område vi ska belysa.  

 

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Urval  

Valet av vilka företagspersoner vi skulle intervjua gick till så att vi kontaktade cirka 20 

företag inom modebranschen som vi ansåg skulle passa in i vår uppsats. Företagen var allt 

från stora svenska modekedjor som H&M, Gina Tricot, Lindex osv. till mer 

målgruppsinriktade företag som Acne, Odd Molly och Svea. Vi hade hela tiden siktat på att få 

tre intervjuer med företagspersoner och tre intervjuer med konsumenter. Kvale (1997:96) 

skriver att forskare skall intervjua så många människor som det behövs för att ta reda på vad 

de vill veta. Vi anser att alla våra intervjupersoner är relevanta och behövs för denna 

undersökning.   

 

Slutresultatet efter att alla intervjuer var inbokade blev som vi hade önskat förutom att 

ytterligare en intervju gjordes med Rita Mårtenson som är professor inom 

marknadskommunikation och varumärkesstrategi vid Handelshögskolan i Göteborg. Vi ansåg 

att denna person var expert inom området och vi valde henne eftersom vi använt oss av en bok 

hon har skrivit och som vi haft stor användning av i uppsatsskrivandet. Kvale (2003:97) 

skriver att intervjuer med ”eliter” kan föra med sig problem under en intervju, som till 

exempel att inge förtroende för intervjupersonerna och att ha tillräckliga kunskaper om ämnet 

för att kunna föra ett intellektuellt samtal med de intervjuade. Vi anser självfallet att Rita är 

expert inom detta område och har betydligt mer kunskap än vad vi har.  

 

Vero Moda var ett av företagen vi har valt att samarbeta med i denna uppsats. Vero Moda är 

ett företag som är riktat till kvinnor i åldrarna 15-40 år (www.veromoda.se) och eftersom vi 

ville ha en spridning i företagen vi intervjuar var detta ett självklart alternativ. Jessica Clarin 

Lindberg som är Marknadschef på Vero Moda är en av de företagspersoner vi har intervjuat. 

Vi ansåg att Jessica var kunnig inom området och kunde bidra med intressant information till 

vår uppsats. Kvale (2003:135–136) menar att goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och 

välmotiverade och då även kunniga och vältaliga.  
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Bik Bok är en modekedja som riktar sig till en yngre målgrupp än vad Vero Moda gör och 

därför var detta självklart när vi valde företaget för att ge undersökningen en bredd. Vi valde 

detta företag till stor del för att en av oss jobbar på Bik Bok och har därför en stor inblick i 

företaget och hur de arbetar. Bryman & Bell (2003:377) kallar detta för bekvämlighetsurval, 

vilket är när forskaren hittar och sedan väljer ut respondenter som är tillgängliga just då.  

Detta kan kopplas ihop med varför vi just valde detta företag. Vi kontaktade därför Malin 

Lazar som jobbar på Bik Boks huvudkontor i Norge som marknadschef .  

 

Det tredje och sista företaget vi har valt att intervjua blev det omtalade märket Odd Molly och 

dess grundare Per Holknekt. Odd Molly har en mer alternativt inriktad och medveten 

målgrupp än de två förstnämnda företagen. Detta ger oss extra spridning i våra intervjuer som 

senare visas i tydligt i empirikapitlet.   

 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval när vi skulle intervjua de tre konsumenterna då alla 

tre befann sig i Kalmarområdet och placerade sig i vår kategori. Vi ville ha en spridning för 

att få olika perspektiv på området och därför valde vi en ung tjej i yngre tonåren som 

fortfarande studerar på gymnasieskola. Vi har även intervjuat en kvinna med fast inkomst för 

att se skillnaden i deras uppfattande och köpbeteenden. För att sedan få ett genusperspektiv 

valde vi att intervjua en man i 25 års ålder med intresse för mode med fast inkomst.  

 

3.4.2 Intervjuguide och intervjufrågor 

Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004:102) menar att det kan både vara svårt men 

väldigt givande att använda sig av kvalitativa intervjuer i förberedelserna, genomförandet och 

bearbetningen. De betonar i vilken grad frågornas ordningsföljd och innehåll är bestämda på 

förhand. Det skiljer sig åt mellan tre slags intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och 

strukturerade. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer när vi gjort personliga 

intervjuer och intervjuer på telefon. Vi har på förhand definierat en intervjuguide som vi följt 

rakt igenom alla intervjuer. I dessa intervjuer har vi ställt följdfrågor vilket det ges tillfälle vid 

när det används av semistrukturerade intervjuer (Østbye et al (2004:103). Frågorna behöver 

heller inte komma i samma ordning som intervjuguiden och frågor som inte ingår i denna kan 

också ställas (Bryman & Bell 2003:363).  

 

Vi har varit tvungna att göra två intervjuer över e-post då den ena respondenten befann sig i 

Norge och den andra hade ont om tid och ville gärna ta intervjun per e-post. I dessa mejl är 
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frågorna mer strukturerade då det inte finns någon möjlighet för oss att ställa följdfrågor 

vilket är synd för vår reliabilitet. Vi har inlett våra intervjuer med en neutral fråga som 

innebär att intervjupersonen skall berätta om sig själv och sedan berättar vi varför vi valt just 

honom eller henne till vår uppsats. Patel & Davidson (2003:73) skriver att detta är viktigt för 

att skapa en neutral trygghet för intervjupersonen och situationen. Likaså avslutas intervjun 

med en neutral fråga och utrymme ges för kommentarer kring frågornas innehåll. Bryman & 

Bell (2003:369) menar att det är en stor fördel att bygga intervjuguiden utifrån ”teman” som 

vi precis har gjort. Detta gör uppsatsen mycket mer strukturerad och organiserad när vi sedan 

kopplar ihop teorin med empirin.  

 

Bryman & Bell (2003:369) skriver att formuleringen av intervjufrågorna inte behöver vara så 

specifik att den hindrar alternativa idéer att uppstå under intervjuns gång. Forskarna skall 

även ställa sig frågan när de gör en intervjuguide; ”Vad måste jag veta för att kunna besvara 

mina olika frågeställningar?”. Alltså måste de ha en viss kunskap om intervjupersonen och 

vad den upplever av frågorna under intervjun. Frågorna skall handla om de teman som är 

relevanta för uppsatsen men måste även upplevas som relevanta utifrån intervjupersonens 

perspektiv. Patel & Davidson (2003:74) menar också att när frågorna formuleras måste 

forskarna tänka på vilket språk de använder. Intervjurespondenten måste förstå frågorna 

samtidigt som det måste finnas ett flyt i frågorna och intervjun. Detta har vi verkligen tänkt på 

när vi gjort intervjufrågorna då vi till och med ”provtestat” intervjufrågorna på varandra för 

att de inte skall låta för avancerade och akademiska.  

 

3.4.3 Genomförande av intervjuer 

Telefonintervjuerna är gjorda med Per Holknekt på Odd Molly och Rita Mårtenson då dessa 

befann sig på annan ort. Intervjuerna har vi utfört i en inspelningsbar studio där vi kunnat 

spela in samtalen vi gjort. Vi valde denna studio eftersom vi har spelat in där tidigare och det 

gjorde att vi kände till platsen. Østbye et al (2004:104) menar att man som forskare måste 

bedöma omgivningen och situationen som intervjuerna skall äga rum i. Det är inte bra att 

exempelvis bli avbruten av telefoner som ringer eller annat som kan störa. De personliga 

intervjuerna har vi utfört med Viktoria Karlsson och Johanna Karlsson på caféer över en fika. 

Alexander Bergqvist har vi däremot intervjuat i hans eget hem. Dessa platser var väldigt 

avspända och gav en trygghet inför intervjun vilket ledde till att respondenterna kunde ge 

uppriktiga svar. Enligt Østbye et al (2004:104) är det viktigt att respondenterna känner sig 

trygga i intervjusituationen och detta kände vi att vi kunde ge intervjupersonerna. Intervjuerna 
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med Jessica Clarin Lindberg på Vero Moda och Malin Lazar på Bik Bok har vi genomfört per 

e-post eftersom en befann sig i ett annat land och den andra hade en mycket intensiv period 

och kunde endast ställa upp på intervjun över e-post. Vi informerade alla respondenterna vad 

uppsatsen handlade om och vad det innebär att medverka i den. Vi upplyste även 

informanterna vad intervjuerna skall användas till och hur den kommer presenteras i 

undersökningen. Vi ville under alla intervjuer skapa känslan av att det var ett vanligt samtal 

och inte en formell intervju. Detta är också viktigt för att skapa trygghet för respondenten 

skriver Østbye et al (2004:104). 

 

Det är också viktigt att dokumentera vad som blir sagt under intervjun (Østbye et al 

2004:104). Under de personliga intervjuerna använde vi oss av en mobiltelefon som hade 

mikrofon vilket gav en mycket bra ljudupptagning. Bryman & Bell (2005:370) menar att om 

intervjuaren bara anteckningar är det lätt att speciella fraser och uttryck går förlorade. Detta 

håller vi med om och valde därför att spela in alla intervjuer då man kan tappa fokus och 

koncentration under intervjun. Det är även viktigt att intervjuaren är insatta i intervjufrågorna 

ifall informanten har funderingar över dem. Fördelen med att spela in intervjuerna är att viss 

information som verkat orelevant sedan tidigare kan få en annan betydelse, tack vare att vi har 

spelat in intervjuerna.  

 

3.4.4 Bearbetning av intervjuer 

Efter intervjuerna och all in information har insamlats har vi bearbetat materialet i 

intervjuerna. Vi har lyssnat på ljudupptagningar för att sedan transkribera dessa texter. Østbye 

et al (2004:106) menar att det är särskilt givande för en uppsats om intervjuerna skrivs ut i sin 

helhet efter inspelningarna. Vi ansåg att detta var viktigt för vårt vidare sätt att arbeta när vi 

skulle skriva empiri och analys då det var lättare när intervjuerna fanns nerskrivna. Vi 

transkriberade intervjuerna så fort vi hade spelat in dem för att få med så mycket som möjligt 

av vad som sägs och hur det sades (Bryman & Bell 2005:374). Att transkribera intervjuer är 

en väldigt tidsödande process, vilket vi har varit medvetna om. Vi har transkriberat de delarna 

av svaren som vi känner var till användning för vår undersökning. Bryman & Bell (2005:377) 

styrker detta med att säga att det inte lönar sig att skriva ut material som inte kommer ge 

något.  
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3.5 Validitet och reliabilitet 

3.5.1 Validitet  

Østbye et al (2004:40) menar att validitet innebär giltighet och trovärdighet vilket först och 

främst handlar om hur relevant analyser och data är i förhållandet till problemområdet. Ordet 

är väldigt svårt att ge en exakt definition av men kortfattat skulle det kunna beskrivas att 

forskarna verkligen mäter det som de avses mäta. Ordet validitet används både för själva 

analysen och för resultatet. Bryman & Bell (2003:48) beskriver att validitet går ut på att 

bedöma om de slutsatser som kommit fram hänger ihop eller inte. Vi valde att rikta in oss på 

relationen mellan företag och konsument i ny marknadskommunikation. Vi har haft detta 

väldigt klart för oss under studiens gång och valt att inrikta oss inom detta område och hållit 

oss inom ramen.  

 

Björklund & Paulsson (2003: 60) skriver att när man som forskare vill öka validiteten i sin 

studie kan de använda sig av olika alternativ. I exempelvis intervjuer kan validiteten öka om 

formuleringen på frågorna är tydliga och inte vinklade på något sätt. Detta anser vi att vi har 

gjort då vi har kopplat våra frågor direkt till vår teori. Våra intervjufrågor anser vi är tydliga 

och lättförståligt formulerade och att de inte kan tolkas på annat sätt än det svar vi vill få ut. 

Vi har använt oss av en genomtänkt intervjuguide som vi har följt i vår insamlig av data så 

inget lämnas åt slumpen och blir bortglömt. 

 

Bryman & Bell (2003:310) menar för att ha en hög validitet kan triangulering vara ett sätt att 

använda sig av. Detta innebär att i tillvägagångssättet använda sig av mer än en metod eller 

datakälla i sin studie. Tyngpunkten brukar ligga på undersökningsmetoder och 

informationskällor. Inom den kvalitativa ramen används detta ofta för att kontrollera data med 

sina intervjufrågor. Vi har i vår datainsamlig använt oss av flera respondenter för att få så 

tillförlitliga svar som möjligt. Vi har intervjuat tre olika företag som jobbar på olika sätt för att 

sedan knyta an det med konsumenternas tankar. Detta ger oss en bredd och ett djup som 

vinklar olika aspekter i det vi vill undersöka. För att sedan få så hög trovärdighet som möjligt 

har vi kompletterat detta med en intervju med Rita Mårtenson som är en väl aktad professor i 

marknadskommunikation. Detta stärker vår undersökning och analys. Validitet är enligt, 

Gilljam, Esaiasson, Oscarsson & Wängnerud (2007:63) den svåraste men även det mest 

centrala begreppet i dessa sammanhang.  
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3.5.2 Reliabilitet 

Østbye et al (2004:40) skriver att reliabiliteten är själva tillförlitligheten och handlar om 

kvaliteten i bearbetning, insamlingen och analysen av de data forskarna fått fram, om själva 

databehandlingen är pålitlig och bra. Reliabilitet rör frågan om resultaten skulle bli detsamma 

om undersökningen skulle gjorts på nytt, eller om det har blivit tillfälliga och slumpmässiga 

resultat. Den handlar alltså om måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet 

(Bryman & Bell 2003:48 & 93). Vi anser att vår studie har gjorts på väl grundat underlag och 

genomtänkt tillvägagångssätt. Vår insamlig av data gjordes på ett sådant sätt som vi ansåg 

relevant och till fördel för vår studie. Om denna undersökning skulle genomföras igen med 

samma företag och personer skulle resultaten troligen hamna nära våra resulatat. Men däremot 

om någon skulle göra samma undersökning fast på tre andra företag skulle resultatet 

antagligen skilja sig beroende på vad de använder för kommunikativa strategier. Som nämnt 

ovan höjs vår tillförlitlighet med tanke på vår intervjuguide. Vi har valt att fråga exakt samma 

frågor till företagen och exakt samma frågor till konsumenterna och har på så sätt kunnat 

jämföra svaren i våra frågor vilket styrker vår reliabilitet i vår undersökning. 

 

3.6 Metodkritik 

Eftersom vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval i vår kontakt med våra 

konsumentrespondenter och att intervjuerna genomfördes här i Kalmar kan svaren möjligen 

ha blivit begränsade till ett lokalt tankesätt. Men med tanke på att våra respondenter från 

början är från olika delar av landet har vi i någon mån kunnat undvika de rent lokala 

perspektiven. Våra intervjuer gjordes på olika sätt, vilket bland annat var genom 

telefoninspelning. Detta kan hämma våra respondenter och att allt inte kommer fram på ett 

naturligt sätt som i våra personliga intervjuer. Vi skickade frågorna till intervjupersonerna 

innan vi gjorde telefonintervjuerna så att de var förberedda och fick möjlighet att tänka 

igenom frågorna. Detta kan vara till en nackdel, men vi anser att i telefonintervjuer är detta 

endast positivt. Våra intervjuer bestod även av mejlintervjuer då tid, pengar och avstånd 

spelade in men även deras tid var begränsad. Då en av våra respondenter befann sig i Norge 

ansåg vi för att få ut mesta möjliga svar var att skicka frågorna till denne. Detta kan vara en 

nackdel då tillfället till följdfrågor försvann men då vi haft god mejlkontakt med dessa så har 

frågetecken och andra funderingar kunnat redas ut.   
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Vi har valt att inte transkribera ner allt material utan endast tagit med det vi ansåg var relevant 

för vår studie. Att transkribera är en mycket tidsövande uppgift och precis som Bryman & 

Bell (2005:377) skriver är det så är det bästa sättet att lyssna på intervjuerna några gånger för 

att sedan skriva ner det mest relevanta och användbara för sitt syfte. Detta kan även innebära 

att vi missar något viktigt men eftersom vi hela tiden haft tillgång till ljudfilerna och kunnat 

gå tillbaka till detta material ser vi inte att några viktiga delar har missats. Vår respondent 

Professor Rita Mårtenson som även är författare till en av de böcker vi använt oss av kan 

möjligen anses vara till vår nackdel. Men i Ritas intervju var det hennes egna personliga 

åsikter och tankar vi ville komma åt, inte de fakta som publicerats i boken. När vi har skrivit 

empirin har vi inte tagit med alla intervjusvar från våra respondenter eftersom alla svar inte 

varit tillräckigt relevanta för uppsatsen. Detta har inte påverkat oss då vi haft tillräckligt med 

material för att göra vår studie tillförlitlig. Alla svar finns att tillgå i digital och skriftlig form. 

 

3.7 Källkritik 

Eftersom vi valde att skriva om ny marknadskommunikation inom modebranschen så använde 

vi oss av både traditionella marknadskommunikationsböcker så som boken: 

Marknadskommunikation, kunden, varumärket och lönsamheten som vi använt oss av med 

Rita Mårtenson. Denna är utgiven 2009 och vi ansåg att denna var en väldigt bra grund för 

oss. Vi har sedan valt att komplettera med andra sekundärdata som exempelvis böcker om 

relationskommunikation, varumärkesstrategier och modekommunikationsböcker. Begreppet 

modemarknadskommunikation är ett relativt smalt ämne. Hur företag sköter sin 

kommunikation med sina konsumenter för att behålla långvariga relationer är ett nytt begrepp 

i takt med att konkurrensen ute på marknaden har ökat markant det senaste decenniet. Detta 

har gjort att den litteratur som funnits att tillgå inom modekommunikation varit begränsad 

men vi känner att detta inte varit något problem för oss eftersom den litteratur vi haft har varit 

så pass aktuell och relevant. Vi har inte valt att använda oss av vetenskapliga artiklar i vår 

undersökning, då vi ansåg att den litteratur vi hade var så pass aktuell att den tillförde det vi 

behövde, men hade givetvis varit ett sätt att samla in data på.  
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4 EMPIRI 

Detta kapitel redovisar det resultat vi har fått fram under vår datainsamling. Vi har valt att 

intervjua tre företag och tre konsumenter för att få en överblick om företagens kommunikation 

motsvarar konsumenternas förväntningar. Vi har även samlat in empirisk data genom att 

intervjua en professor i marknadskommunikation. 

 

4.1 Intervju med Jessica Clarin Lindberg, PR- och marknadschef på 
Vero Moda 
 

4.1.1 Kundkontakt och relationer 

På Vero Moda arbetar de mycket med att integrera marknadskommunikationen så att allt sitter 

ihop och går i samma linje. De sätter alltid upp gemensamma mål och sedan har varje 

avdelning sina steg för att ta till sig målen på sitt sätt. Jessica Clarin Lindberg säger att de 

arbetar mycket med sina kundklubbar där de kan få reda på vilka kampanjer som varit lyckade 

och vad kunderna efterfrågar, alltså vad de är mer intresserade av förutom mode. Hon säger 

att det handlar om att erbjuda de plagg som kunden efterfrågar här och nu samt att ha ett 

attraktivt varumärke så att kunden väljer att komma in Vero Modas butiker. Hon anser att det 

är viktigt att nå ut med sitt budskap där kunderna finns och att tydligt visa vem avsändaren är. 

Vero Moda arbetar främst aktivt med att butikerna skall vara attraktiva för deras kunder. De 

arbetar även mycket med PR så att de syns i modereportage och bloggar. De använder sig 

även av sms- och mailutskick till deras klubbmedlemmar samt print/online-annonser och viss 

radioreklam. Jessica anser att upprepning är viktigt för att påminna kunden om Vero Moda 

och få dem att ha just deras företag som ”top of mind”.   

 

4.1.2 Känslor i kommunikation 

Eftersom att reklam och kommunikation är riktad mot konsumenten är det viktigaste att driva 

trafik till butikerna och få konsumenten att besöka Vero Moda när de fått upp intresse för 

varumärket. Som företag är man tvungen att rikta sin kommunikation och reklam så den blir 

så verklighetstrogen som möjligt och Vero Moda arbetar mycket med att välja miljöer och 

annonser i de rätta miljöerna som konsumenterna känner förtroende för. Jessica Clarin 

Lindberg säger att de vill erbjuda kunden den bästa varan till det bästa priset och att kunden 

känner sig nöjd med sina inköp hos dem. De vill kunna erbjuda extra lyx i vardagen till ett bra 

pris.  
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4.1.3 Varumärket 

Jessica Clarin Lindberg menar att det är viktigt att alltid hålla vad de lovar samt att vara 

ärliga och tydliga mot deras kunder. I dagens samhälle är det oerhört svårt att ha lojala kunder 

då just deras målgrupp vill ha en specifik vara här och nu, då gäller det att Vero Moda kan 

leva upp till detta. Vero Moda använder sig inte av belöningssystem i form av några pengar 

utan de försöker ha erbjudanden i form av rabatter och tävlingar till deras medlemmar, t.ex. 

resor, konsertbiljetter och spa-helger. Alltså försöker de satsa på andra saker än just mode 

som deras konsumenter är intresserade av och detta är mycket uppskattat i kundklubben, säger 

Jessica Clarin Lindberg. Det är viktigt att alltid upprätthålla en god bild av varumärket så att 

relationen blir långvarig och detta gör Vero Moda genom att leverera och hålla vad dem lovar 

och vad kunder efterfrågar. Det viktigaste att tänka på i positioneringen av varumärket i Vero 

Modas fall är en kombination av butikslägen, utseendet på butikerna, varorna, prisbilden och 

så vidare. Det är hela tiden viktigt att upprätthålla en god bild av varumärket samt att 

kunderna skall kunna identifiera sig med företaget och kunna komma närmare det. Jessica 

Clarin Lindberg menar att det viktigaste är att ha nära kontakt med marknaden och deras 

kunder.  

 

4.1.4 Relationskommunikation 

Att skapa relationer mellan företag är väldigt viktigt och detta gör Vero Moda genom att bjuda 

in konsumenter i dialogen. De arbetar som sagt väldigt mycket med deras kundklubb, events 

och deras butiker för att engagera kunden i deras varumärke. Det gäller att hitta en bra balans 

i kundklubbsarbetet och inte kommunicera för ofta med tomt innehåll som många aktörer gör 

idag, anser Jessica. Att kunna sälja kläder är en hög prioritet bland de anställda på Vero Moda 

och deras ambition är att deras säljare skall kunna möta kunden samt uppfylla dennes önskan. 

Det är självklart viktigt att ha attraktiva butiker som gör att kunden väljer att stanna längre i 

butiken.  

4.2 Intervju med Per Holknekt, VD och grundare för Odd Molly 
 
4.2.1 Kundkontakt och relationer 

Eftersom konkurrensen är väldigt hög ute på marknaden bland alla modeföretag så måste de 

sticka ut för att kunna behålla sina kunder. När vi diskuterade detta med Per Holknekt säger 

han att de har många olika redskap för att fånga sina kunder till deras företag. Deras största 

fördel är designen som verkligen tillför och ger ett mervärde till sina konsumenter. Han anser 
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att varumärket är viktigt för dem. Eftersom Odd Molly är en leverantör till butiker så jobbar 

de mycket med den affärsmässiga sidan att bygga relationer. Allting handlar om att skapa 

förväntningar. När de ska identifiera sina kunder jobbar Odd Molly väldigt internationellt och 

har partners på alla marknader som jobbar med att förstå deras kultur, affärstradition och 

demografi bland annat, som hjälper de att fatta rätt beslut. För Odd Molly, berättar Per 

Holknekt att det är viktigt att behålla en hög kvalité och detta innebär något högre pris som 

Odd Molly har. Allt företaget gör ska vara äkta. När Odd Molly vill starta en relation med sina 

intressenter gäller det för dem att exponera sig så mycket som möjligt och skapa 

förväntningar och på så sätt skapa en relation med dem. För att de sedan ska kunna utveckla 

sina relationer så säger han att märket måste motsvara de förväntningar som byggs upp och 

det gäller sedan att kommunicera ny information parallellt med att skapa efterköpskänslor. 

När det kommer till att eventuellt avveckla relationen så säger han att det gäller att ha en 

varumärkesutveckling hela tiden, fortsatta hålla nyfikenhet och ständigt uppdatera sin 

kollektion och kommunikationen därefter. 

 

4.2.2 Känslor i kommunikationen 

När det handlar om företagets förmedling av känslor i sin reklam menar Per Holknekt att det 

är framför allt en känsla av kvalité som ska förmedlas, men även att 

marknadskommunikationen ska hållas på human nivå och kännas så äkta som möjligt. När 

Odd Molly riktar sin kommunikation talar de alltid sanning och lovar inte något som de sedan 

inte kan hålla eller vad varumärket står för. I sin kommunikation vill de på bästa sätt förmedla 

företagets egna kärnvärden. När de tänker på ordet hopp i kombination till deras varumärke så 

anser han att hopp och längtan ligger nära varandra och att det är det sistnämnda de jobbar 

mycket med.  

 

4.2.3 Varumärket 

Genom att skapa beteendemässig lojalitet till Odd Molly är det framför allt genom att alltid 

motsvara de förväntningar som byggs upp runt företaget. Enligt Per Holknekt riktar sig 

varumärket till en målgrupp som kommit längre i sin utvecklingsprocess och dessa är inte 

längre lika rörliga i sitt letande. Är det en sådan människa som letar efter ett varumärke som 

just Odd Molly är det lättare att bygga en långsiktig relation. Han beskriver att de inte 

använder sig av någon typ av belöningssystem till sina konsumenter, återförsäljarna tjänar 

givetvis pengar på att ha deras varumärke i sina butiker, medan han säger att den bästa av alla 

belöningar är de komplimanger deras konsumeter får när de bär Odd Mollys kläder. För att 
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upprätthålla varumärkets bild säger han att de alltid talar sanning, men samtidigt försöker 

provocera lite och skapa friktion. Odd Molly anser sig själva inte vara slaviskt drivna av att 

följa modefenomenets alla regler och normer. Detta är inget de gör med avsikt utan det faller 

sig naturligt. När det handlar om att som konsument kunna identifiera sig med varumärket 

talar Per Holknekt om att de knyter samman vad företaget och konsumenten har gemensamt 

och inte vad som skiljer dem åt.  

 

4.2.4 Relationskommunikation 

Starka relationer utvecklas under tidens gång och det krävs numera engagemang från 

konsumenternas sida för att vara involverade i modeföretagen. På Odd Molly så har de inget 

speciellt sätt för att engagera sina konsumenter. De har medlemsutskick på sin hemsida och 

Per Holknekt säger att de skulle kunna utveckla detta. Bara för att de har fångat kunden 

betyder inte det att det är lätt att behålla den. Eftersom den genomsnittliga tiden för ett köp tar 

endast tolv sekunder att bestämma sig menar Per Holknekt att Odd Molly vill påverka 

kunderna långt innan de kommer in i butikerna. Företaget använder sig inte av kundklubbar 

för att skapa långvariga relationer, de känner att varumärket är så pass starkt ändå.  

 

4.3 Intervju med Malin Lazar, marknadschef på Bik Bok 

4.3.1 Kundkontakt och relationer 

Integrerad marknadskommunikation är idag oerhört viktigt när företagen ska kommunicera 

med sina konsumenter. På Bik Bok jobbar de mycket med att integrera kunderna så att det 

skapas en dialog mellan dem. Som Malin Lazar säger ”vi vill prata med våra kunder istället 

för till dem”. Hon menar vidare att de öppnar upp sina butiker och där är det inte de anställda 

som bestämmer utan tjejerna som handlar i butikerna. När de kommer till hur Bik Bok 

identifierar sin målgrupp och vad deras önskemål är arbetar de med fokusgrupper i sin 

kundkrets. Malin Lazar berättar att var tredje månad har de marknadsundersökningar och en 

ny trend för dem är att det nu är unga medvetna bloggare som skriver om det som är trendigt 

och inne just nu. Bik Bok försöker precis som alla andra att behålla sina konsumenter eftersom 

dagens konkurrenter på marknaden är fruktansvärt hård på marknaden. Hon berättar att de 

arbetar mycket med unga driftiga tjejer som ligger mitt i målgruppen och tack vare detta tror 

hon att de talar samma språk och kan leverera det de vill ha.  
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4.3.2 Känslor i kommunikationen 

Malin Lazar vill att Bik Bok ska ge sin målgrupp en känsla av gemenskap när de kommer in i 

butiken, ett ställe där de kan vara med sina kompisar. Det ska inte finnas någon barriär mellan 

de anställda och deras konsumenter. Hon säger att de levererar inte bara en produkt till ett pris 

utan de vill skapa självförtroende och glädje bakom modet och de kunderna inspiration. Bik 

Bok arbetar med de tre a:na attitude, attention & attraction.  

 
4.3.3 Varumärket 

För att skapa en beteendemässig lojalitet på Bik Bok jobbar de med att leverera vad deras 

konsumenter vill ha. De arbetar med att ha nyheter i butikerna varje dag och de lyssnar på vad 

deras personal, konsumenter och bloggare säger. För att hela tiden kunna upprätthålla en god 

bild av varumärket är det viktigt att arbeta med rätt samarbetspartner och att ha ett tätt 

samarbete med Bik Boks PR-byrå som hjälper dem att komma på rätt arenor, menar Malin 

Lazar. De jobbar mycket med att kommunicera genom deras bilder och kampanjer, detta för 

att alltid hela tiden skapa nya uttryck i såväl butik som i extern annonsering.  

 

4.3.4 Relationskommunikation 

För att bli mer personlig i sin kommunikation till deras konsumenter använder de sig av 

”vanliga” tjejer som modeller och de väljer även att kommunicera och agera på sin målgrupps 

arena. De arbetar bland annat mycket med tävlingar där konsumenterna exempelvis kan få 

designa sin egen klädeskollektion. De bjuder in människor till events där deras konsumenter 

och modebloggare berättar för dem vad som gäller och vad de vill ha. De har även en egen 

blogg där kunden kan följa hur livet på Bik Boks huvudkontor är. De skriver om hur man gör 

för att bli designer, inköpare och visual merchandiser. De arbetar också med seminarier och 

samarbetar med modebloggare och använder kunder som deras modeller. Bik Bok har valt att 

inte arbeta med kundklubbar då Malin Lazar inte tror att det är något som attraherar deras 

konsumenter som målgrupp.  

 
 

4.4 Intervju med Johanna Karlsson 22 år, kvinnlig konsument med 
fast inkomst 
 

4.4.1 Kundkontakt och relationer 

Johanna Karlsson tycker det viktigaste är att man som företag står för och bibehåller den stil 

man har i sin butik, alltså att företag har en viss image. Det är lika viktigt att de håller sig till 
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en viss målgrupp och att de snävar av denna eftersom det då blir lättare att föra fram reklam 

och kunna identifiera vilka kunder de har. Om modeföretag har en ungdomlig stil i sin butik 

så ska de hålla sig till denna och inte blanda åldrar och stilar. Johanna Karlsson säger att hon 

lagt märke till att företagen ökat sin reklam i och med att konkurrensen blir större och att de 

stora företagen har råd och har möjlighet till detta. Konkurrensen blir allt hårdare och de 

mindre företagen sållas mer eller mindre bort för att de inte syns i den stora massan.  

 

4.4.2 Känslor i kommunikationen 

Skillnaden hon ser mellan de stora modekedjorna och de mindre företagen i deras sätt att 

använda reklam är att de stora företagen har mer pengar och detta märks genom att de till 

exempel använder sig av kändisar. På detta sätt kopplar man som konsument omedvetet eller 

medvetet ihop ett plagg med den kändisen och blir påverkad av detta även fast det kanske inte 

leder till ett köp. Det är även skillnaden på hur konsumenter blir bemött i stora och små 

butiker. Johanna Karlsson anser att i de stora butikerna får hon inte lika mycket hjälp och hon 

kan känna sig väldigt besvärad, till skillnad från de mindre butikerna där de har tid för service 

på ett annat sätt. Det finns flera olika saker som får en konsument att till slut bestämma sig för 

ett plagg. Johanna Karlsson anser att detta har mycket att göra med hur trenden ser ut och hon 

säger att hon gärna vill tillhöra den stora massan men ändå sticka ut och vara individuell.  

 

4.4.3 Varumärket  

Belöningssystem är det många företag använder sig av för ett locka nya kunder och behålla 

gamla. Johanna Karlsson säger själv att hon inte bryr sig så mycket om detta men hon vet 

många andra som gör det och tror att detta är en betydelsefull strategi från företagens sida.  

Ett bra varumärke för henne är att företaget håller sig till den stilen den förväntas göra. Det är 

alltså viktigt att företagen håller fast vid sin image och håller vad det lovar. När ett företags 

varumärke kopplas ihop med kläderna, tycker Johanna detta kan vara både positivt och 

negativt. Är hon i en butik som hon tycker om väldigt mycket så gör det ingenting. Men om 

det är något företag som hon är tveksam till så påverkas hon av detta. Johanna Karlsson tror 

även att konsumenter också påverkas av andra människor, speciellt i tonåren, vilket är de 

stora modekedjornas stora målgrupp. Därför är det viktigt att företag utstrålar ett ”bra” 

varumärke som konsumenter kan känna tillit till.  
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4.4.4 Relationskommunikation 

Relationer är något som är viktig både ur en konsuments och ur ett företags synvinkel. 

Johanna Karlsson tror att det skiljer sig mellan butiker men hon menar att det alltid är trevligt 

att komma tillbaka till en butik där hon fått ett bra bemötande. Tidigare ville hon jämt vara 

anonym i butikerna när hon handlade, men nu vill hon gärna ha hjälp eftersom hon definitivt 

går tillbaka till en affär där hon blivit bra bemött. Om hon går in i en butik som är för 

pressande med att sälja kläder endast för att tjäna pengar så säger Johanna Karlsson att hon 

inte kommer tillbaka till den butiken, alltså är ärlighet otroligt viktigt. Anledningen till att de 

stora modekedjorna som H&M och Gina Tricot inte inriktar sig mycket på personlig 

kommunikation med sina kunder är antagligen för att de satsar mer pengar på reklam. De 

behöver inte den personliga kommunikationen på samma sätt som de mindre butikerna 

eftersom de har vunnit kunderna på andra sätt.  

 

4.5 Intervju med Viktoria Karlsson 17 år, kvinnlig studerande 
konsument utan fast inkomst 
 

4.5.1 Kundkontakt och relationer 

Det viktigaste inom modebranschen är att företag ska vara trevliga och ge bra service, anser 

Viktoria Karlsson. Hon säger att de måste anpassa priserna efter deras målgrupper, alltså att 

de måste ge det som kunden förväntar sig av företaget. Kedjorna idag är väldigt lika varandra 

och hon väljer företag beroende på om det är en stor butik med stort utbud men där det 

fortfarande är rent och fint och inget kaos.  

 

4.5.2 Känslor i kommunikationen 

Det är mycket som påverkar konsumenten till ett köp och Viktoria Karlsson säger att det 

viktigaste för henne är om priset är bra och om det är trendigt just nu. Hon påverkas även av 

om någon modell eller kändis profileras i reklamen och säger att det blir extra lockande. 

Viktoria Karlsson säger att hon skulle önska att butikerna kunde erbjuda mer när hon besöker 

dem, som exempelvis en liten present eller goodiebag eller bara något så enkelt som ett glas 

saft. Detta skulle absolut göra så att hon skulle komma tillbaka till affären och hon tror att det 

är viktigt att kunna erbjuda det ”lilla extra” till konsumenten för att behålla dem. Viktoria 

säger att det är viktigt att bli bra bemött i en butik för att få en positiv känsla för företaget. Om 

hon istället blir dåligt bemött kommer hon ihåg detta och sprider mer än gärna vidare det till 

hennes vänner, vilket ger ett dåligt rykte för företaget. 
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4.5.3 Varumärket  

Viktoria Karlsson anser att belöningssystem fungerar bra eftersom man som konsument 

”gillar” varumärket mer på detta sätt. Hon använder det inte själv så mycket men om hennes 

favoritbutik har 10 procent på hela deras sortiment en dag så väljer hon självklart att handla 

där. Ett dåligt varumärke enligt Viktoria Karlsson är ett företag som har dåligt rykte på grund 

av dålig kvalitet, för höga priser eller dåligt bemötande. Ett bra varumärke däremot är att 

konsumenten får det som förväntas av företaget. Kända och okända varumärken är något som 

Viktoria Karlsson diskuterar. Hon bryr sig inte speciellt om ett varumärke är känt eller inte. 

Skillnaden är bara att hon inte ”lockas” in i de okändas märkens affärer eftersom de inte syns 

och exponeras på samma sätt som de stora kedjorna.  

 

4.5.4 Relationskommunikation 

Viktoria Karlsson tycker att shopping skall vara som en upplevelse och att det skall vara ett 

nöje. Butiksbiträden skall inte vara för ”på” så att hon känner sig obekväm. Hon tycker att 

personalen alltid ska finnas runtomkring konsumenterna och vara beredda på att ge hjälp om 

hon skulle behöva det. Detta skiljer sig självklart butiker emellan menar Viktoria. I de större 

butikerna får kunderna inte lika mycket hjälp och där kan de vara mer anonyma. Trevligt 

bemötande är det viktigaste för att konsumenterna skall känna sig bekväma och vilja komma 

tillbaka till butiken, menar Viktoria Karlsson.  

 

4.6 Intervju med Alexander Bergqvist 25år, manlig konsument med 
fast inkomst. 
 
4.6.1 Kundkontakt och relationer 

I modebranschen är det viktigt att behålla sina konsumenter. Alexander Bergqvist tycker att 

företagen hela tiden måste förnyas och att de inte stannar av i utvecklingen och att anpassa sig 

till målgruppen är väldigt viktigt. Många svenska designers gör allt mer vågade kollektioner 

och växer allt mer. Butikskedjorna har idag liknande utbud och det som får honom att köpa ett 

speciellt plagg beror på stilen på kläderna man som konsument är ute efter. Han tycker att när 

det kommer till skillnader i kommunikationen så är den inte stor. En annan strategi som 

företag använder sig av är genom mejlutskick för att få trogna kunder och att konsumenterna 

får kampanjkoder och kan handla till ett billigare pris. Alexander Bergqvist berättar att vissa 

modeföretag kommer och visar upp sin kollektion på olika arbetsplatser där personalen kan få 

kläderna till rabatterade priser.  
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4.6.2 Känslor i kommunikationen 

Vad som påverkar Alexander Bergqvist i klädföretagens reklam kan vara att han helt enkelt 

bara gillar plagget, men det kan givetvis ha med själva varumärket att göra. Det Alexander 

Bergqvist saknar när det kommer till butikskommunikation är att företagen mer ska jobba 

aktivt med någon form av community eller mejlutskick där företagen kan presentera nyheter i 

kollektionen och om vad som finns i butiken nära dig. Han tycker även att de kan anpassa 

utskicken att bli mer personliga i sin kommunikation. Ett sätt kan vara bloggning så att 

konsumenterna är uppdaterade och känner sig engagerade. Han tycker vidare att hopp om en 

förändring innebär att han köper nya plagg och ofta har en fantasi innan han kommer in i 

butiken om hur han kommer se ut i det nya plagget. Alexander Bergqvist tycker inte att de 

anställda i butiken får vara för närgångna, vilket bara kan leda till negativa konsekvenser.  

 

4.6.3 Varumärket 

Belöningssystem är det många företag som använder sig av och Alexander Bergqvist anser att 

i ett företagsekonomiskt perspektiv fungerar detta. Men han tror inte det gagnar en själv som 

konsument så mycket, då han kanske köper något som han egentligen inte vill ha, enbart för 

att få exempelvis en stämpel. Det finns både bra och dåliga varumärken som presenteras ute 

på marknaden. Han tycker det kan vara svårt för ett företag att gå upp i status om det en gång 

har gått ned och tanken bakom varumärket ska vara tydligt. Han tycker även att det kan vara 

extra intressant om designern är från Sverige eftersom vi i Sverige har en speciell typ av 

kläder som utländska varumärken inte passar in i. Ett varumärke får heller inte krångla till det 

för sig själva genom att försöka låta sina kläder se annorlunda ut när de i själva verket att det 

kan uppfattas åt fel håll. Alexander Bergqvist tycker att när det kommer till att handla från 

kända designers och märken är inte detta speciellt viktigt. Men att det däremot kan vara extra 

roligt att handla från ett okänt varumärke, eftersom konsumenter är mer ensamma om plagget 

eftersom upplagorna minskar. Många modeföretag vill koppla ihop sina kläder med 

varumärket vilket kan vara både positivt och negativt. Alexander Bergqvist tycker att i vissa 

fall blir han positivt överraskad om plagget kommer från en mindre omtyckt kedja.  

 

4.6.4 Relationskommunikation 

Företagen vill som tidigare nämnt engagera sina konsumenter så att de blir delaktiga i 

företaget. Ett av många sätt är kundklubbar där kunderna ständigt får information och 

nyhetsbrev om företaget. Alexander Bergqvist är inte med i någon kundklubb eftersom han 

känner att han inte vill tillhöra någon speciell kedja och på så sätt känna att han måste handla 
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där. Men han tror givetvis att det är viktigt att ha en relation med modeföretaget och till 

varumärket eftersom konsumenter i många fall köper på grund av just varumärket. Även om 

de inte har den snyggaste skjortan kan de leva på sitt varumärkesnamn. Han säger även att det 

är viktigt att knyta en relation till rätt målgrupp och kundkrets, eftersom de beter sig väldigt 

olika. Vissa konsumenter anser han är mer knutna till varumärket medan andra mer till själva 

stilen. Alexander Bergqvist tycker att de stora och små modekedjorna jobbar i princip på 

samma sätt när det kommer till deras marknadskommunikation. De flesta modeföretagen vill 

vara egna om sina plagg och inte tillhöra den stora massan. Han anser att H&M jobbar med 

denna image och även fast de är en massproducent vill de få konsumenterna att känna att de 

har köpt ett unikt plagg till ett billigt pris. Bästa sättet att komma tillbaka till en butik tycker 

han är att om de regelbundet har snygga och trendiga kläder med en stor 

uppdateringsförmåga.  

 

4.7 Intervju med Rita Mårtenson, professor i 
marknadskommunikation vid Göteborgs universitet 
 

Rita Mårtenson är professor i marknadskommunikation och anser att detta område kan 

definieras på många olika sätt och enligt forskning är det tv-reklamen som är det effektivaste 

sättet att kommunicera med sina konsumenter. Hon anser att det inte finns ett bättre medel där 

företagen kan ha rörliga bilder och vackra färger på samma gång. I dag är det extra viktigt att 

få fram stämning och känslor vilket experterna anser vara otroligt betydelsefullt. Det är 

många aktörer på marknaden och folk kan inte lägga allt på minnet. Rita Mårtenson säger att 

det räcker inte enbart att ha tv-reklam som förr, idag gäller det att hitta sitt egna sätt för att nå 

ut. Hon menar vidare att förändringen idag är att de speciella sätt som inte alla tänkt på är de 

effektivaste, vilket varierar beroende på målgrupp. Hon menar att H&M har lyckats med sin 

marknadskommunikation och använts sig av välkända modeskapare för att sticka ut och fått 

stor uppmärksamhet. Hon anser att varumärket är allt för ett företag och när de väl byggt upp 

ett anseende kring detta så gäller det att hålla på detta så inte konsumenterna undrar vad det 

egentligen står för. Med varumärket ska företaget direkt bli förknippat med sina 

företagsvärden. 

 

Den nya trenden inom marknadskommunikation anser Rita Mårtenson är att nå ut till sin 

målgrupp på innovativa sätt. Ett exempel på detta kan vara ett modeföretag som vänder sig till 

den kvinnliga målgruppen och därföretaget kan hjälpa att samla in pengar till 
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bröstcancerfonden. Hon säger att det gäller att vinna över sina konsumenter men även vinna 

deras hjärtan. Detta ger företaget uppmärksamhet samtidigt som företaget får ett bra rykte och 

en otrolig goodwill. Företagen måste hitta något som engagerar konsumenterna på ett äkta sätt 

och får på så sätt hjälp att sprida informationen.  

 

Modebranschen är i ständig förändring och lojaliteten är inte lika hög till modebranschen som 

till ett bilföretag. Ta exempelvis märket Tiger, där frågan är om konsumenterna är lojala till 

butiken eller till varumärket? Enligt alla studier är det väldigt sällsynt att vara 100 procent 

lojal mot en butik och ungdomar är oftast mindre lojala. I takt med att folk blir äldre har de 

fått sina favoriter. Att skapa långvariga relationer är fruktansvärt svårt på marknaden och Rita 

Mårtenson anser att det handlar mycket om att komma till butiken för att handla bra 

modeplagg till bra priser. Det gäller även att hitta bra erbjudanden som inga andra företag har. 

Ett sätt skulle kunna vara att skapa lojalitet till butiken och hjälpa konsumenterna att öka 

värdet på kläderna. På så sätt binder företaget konsumenterna till butiken och det blir roligare 

att handla. Som kommunikatör gäller det att arbeta med starka verktyg. Det gäller att ha stor 

kunskap om sin målgrupp och vad som påverkar dem till ett ökat köpbeteende. Kreativiteten 

och nytänkandet är väldigt viktigt men även förståelsen kring varumärket när 

kommunikatören jobbar utifrån varumärket och dess position. Ett starkt varumärke blir aldrig 

starkt om det inte ger något till människor och uppfattas som värdefullt.  
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5 ANALYS 

Analyskapitlet kommer att sammankoppla teorin med empirin genom att läsaren på ett tydligt 

och överskådligt sätt ser kopplingen mellan de olika delarna. Vi har utifrån våra fyra 

huvuddelar tolkat företagens åsikter med konsumenternas synpunkter. Tillsammans med detta 

har professor Rita Mårtenson kommenterat med ytterligare en röst.  

 

5.1 Kundkontakt och relationer 

Många företag använder sig av integrerad marknadskommunikation i någon form. Detta är en 

viktig del där företagen kopplar ihop många olika verktyg för att nå sitt slutmål. Detta kan i 

sin tur leda till att verktygen tillsammans med olika faktorer bygger relationen med sina 

konsumenter (Mårtenson 2009:45). Vero Moda arbetar mycket med att integrera sin 

marknadskommunikation så hela företaget går i samma linje medan Malin Lazar på Bik Bok 

menar att de jobbar mycket med att integrera konsumenterna med de anställda och att en 

dialog skapas mellan dem. Hon menar vidare att de anställda ska bli kompis med de tjejer som 

kommer in i butiken. Bik Bok använder sig även av unga driftiga bloggare som uppdaterar om 

det senaste i sina bloggar.  

 

Det är väldigt viktigt att företagen lägger stor vikt vid att kommunicera på rätt sätt till sina 

konsumenter och att på så sätt få dem tillfredställda och nöjda (Söderlund 1997:10). Kunderna 

inom modebranschen har idag ett oerhört stort utbud och konkurrensen mellan företagen är 

mycket stor. Företagen jobbar hårt med att synas och sticka ut och locka till sig 

konsumenterna (Easey 2004:23–24). Jessica Clarin Lindberg på Vero Moda menar att 

kundklubbar är något viktigt för dem där de kan få reda på om kampanjen har lyckats, men 

även för att få reda på vad konsumenterna önskar. För att sticka ut tycker hon det är viktigt att 

erbjuda plagg som efterfrågas just hos dem. Easey (2004:46) menar att den ena kunden inte är 

den andra lik och det gäller att identifiera sin målgrupp och tillhandahålla sina produkter. Odd 

Molly som är ett internationellt företag jobbar mycket med att ha olika samarbetspartners som 

arbetar lokalt för att identifiera sina konsumenter och att förstå kultur, affärstradition och 

demografi anser de är viktigt.   

 

Johanna Karlsson ser att konkurrensen har blivit allt hårdare och de mindre företagen 

försvinner allt mer i den stora massan eftersom de stora företagen ibland tar över med sin 

marknadskommunikation. Alexander Bergqvist tycker att för att fånga sina kunder och få dem 
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nöjda måste modeföretagen utvecklas hela tiden till det bättre och att företaget ligger ett steg 

före. Viktoria Karlsson menar att trevlig personal och bra service gör att hon är en 

återkommande konsument till en butik. Men även att butikerna hela tiden måste anpassa sina 

priser och produkter efter sin målgrupp.  

 

5.1.1 Konsumentbeteende 

Blomqvist et al (2004: 63) tar upp en modell som följer en konsuments beteende från början 

av relationen till hur de avvecklar denna. När företagen startar en relation måste de 

identifiera sina kunder och göra dem nyfikna. Vero Moda arbetar mycket med butikerna i 

detta första steg för att de ska vara attraktiva för deras konsumenter. De använder sig även 

mycket av PR för att synas och locka till sig kunder. Bik Bok å andra sidan jobbar mycket med 

att identifiera sin målgrupp och tillsammans med dem i olika fokusgrupper tar de reda på 

konsumenternas önskemål. Malin Lazar säger också att Bik Bok var tredje månad har 

marknadsundersökningar för att identifiera sin målgrupp.  

 

Professor Rita Mårtenson menar att företagen måste vinna konsumenternas hjärtan och verka 

äkta i det företagen gör. Blomqvist et al (2004: 63) säger att steg två i en relation med sin 

konsument är att de utvecklar relationen och inte stå på samma ställe. Här är kundklubbar ett 

bra exempel på vad företagen kan göra för att engagera dem. Men även att konsumenten lätt 

får tillgång till ny information. Vero Moda jobbar i detta steg mycket med att ge ut 

modereportage men även av bloggar i olika former för att uppdatera sina konsumenter. De 

använder sig även av mejlutskick till sina kundklubbsmedlemmar. Detta går hand i hand med 

Alexander Bergqvists tankar om hur företag ska kunna behålla relationen med konsumenterna. 

Han ansåg att mejlutskick och bloggning resulterade i att konsumenter kände sig mer 

involverade och uppdaterade om företaget, vilket skapade vidare intresse. Odd Molly säger i 

sin tur att för att utveckla relationen försöker de motsvara förväntningarna som byggs upp på 

dem samtidigt som de försöker kommunicera ut ny information och skapa efterköpskänslor.  

 

Rita Mårtenson säger att företagen i dagens samhälle måste nå sin målgrupp på innovativa 

sätt och att de sticker ut på marknaden. Lojaliteten är inte lika hög inom modebranschen som 

andra branscher och då gäller det att anstränga sig ännu mer. Ett sätt att skapa lojalitet till 

butiken kan vara att hjälpa konsumenterna att öka värdet på klädesplaggen genom att ge 

förslag på hur och var de kan användas. På detta sätt blir det roligare att gå till butiken och det 

skapas en lojalitet mellan butik och kund.  



 

41 
 

Sista steget är att avveckla relationen och här är det väldigt viktigt att detta sköts på rätt sätt. 

Företaget har stora fördelar och vinner mycket på om dessa signaler upptäckts tidigare så inte 

relationen minskar i engagemang och avslutas (Blomqvist et al. 2004:64). Per Holknekt på 

Odd Molly menar att när engagemanget minskar så måste de som företag ha en 

varumärkesutveckling och ständigt hålla sina konsumenter nyfikna på det nya som företaget 

producerar. Vero Moda använder sig i detta stadium av print/online annonser, men de 

använder sig även av radioreklam eftersom detta medium når deras målgrupp. Johanna 

Karlsson menar att hon har lagt märket till företagens ökande intresse för att locka 

konsumenterna till just deras butiker. Parment (2008:65) skriver att det är viktigt kontakten 

bevaras efter ett köp.  

 

5.2 Känslor i kommunikationen 

Känslor har allt mer fått en stor betydelse när det kommer till marknadskommunikation. Detta 

påverkar även hur konsumenter uppfattar olika budskap. Konsumenter har en ständig önskan 

om att förändras när de köper en produkt, viljan att bli annorlunda lockar många (Mårtenson 

2009:125–130). Bik Bok vill att deras konsumenter ska få en känsla av gemenskap i butiken 

och att barriären mellan de anställda och konsumenterna ska rivas.  

 

Odd Molly vill i sin kommunikation och PR förmedla äkta vara och att detta hålls på en 

human nivå. Viktoria Karlsson menar att hon blir påverkad när företag använder sig av 

kändisar i sin marknadskommunikation och känslan att vara som dem lockar henne till 

butiken eller ett visst märke. Jessica Clarin Lindberg på Vero Moda har samma tankar som 

Viktoria Karlsson att de vill med sin kommunikation få konsumenterna att känna att den 

butiken har något hon behöver. Precis som Dahlén (2003:109) skriver är det en dödssynd 

inom modebranschen att inte tänka ur en konsuments synvinkel.  

 

Vero Moda arbetar mycket i sin marknadskommunikation med att hitta de rätta miljöerna för 

sina annonser så konsumenterna känner förtroende för dem. De vill erbjuda bra kläder till bra 

priser och att deras konsumenter ska känna känslan lyx i vardagen. Odd Molly vill hela tiden 

att deras konsumenter ska känna att det alltid är sanning som förmedlas och Per Holknekt 

menar att de aldrig skulle säga något de sedan inte kan hålla eller något som varumärket inte 

står för. Bik Bok vill inte bara lansera en produkt till ett pris utan Malin Lazar säger att de vill 

skapa självförtroende och glädje bakom modet de levererar. Viktoria Karlsson tycker att det 
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är väldigt viktigt att bli bemött på ett bra sätt när hon kommer in i en butik, detta gör att hon 

får en positiv känsla för företaget.  

 

Professor Rita Mårtenson menar att idag måste företagen vinna över sina konsumenters 

hjärtan. Hon ger ett exempel där företag som vänder sig till kvinnor kan skänka pengar till 

bröstcancerfonden eftersom detta ger företaget hög goodwill och ett bra rykte. Detta leder i 

sin tur till att företaget får uppmärksamhet och får mycket gratis hjälp av sina konsumenter att 

sprida det goda ryktet. De måste helt enkelt hitta sätt som engagerar sina konsumenter på ett 

innerligt sätt som är trovärdigt.  

 

5.2.1 Hopp om en förbättring 

Mycket av den marknadskommunikation som företagen förmedlar vill ge konsumenterna ett 

hopp om förbättring. Hoppet blir starkare om kunderna känner att målet att uppnå denna 

känsla är nära. Därför är det ett bra sätt för företagen att använda sig av denna känsla i sin 

marknadskommunikation för att kunna påverka konsumenterna mot de mål de satt upp 

(Mårtenson 2009:142–143). Odd Molly jobbar mycket med ordet längtan som ligger nära 

hopp och Per Holknekt säger att de vill att konsumenterna ska få hopp och längtan till deras 

varumärke och att de ska känna sig fina och få komplimanger för deras val av kläder.  

 

Mårtenson (2009:142) menar att längtan och hopp går hand i hand och ju viktigare målet är 

desto större är längtan efter det. Johanna Karlsson känner när hon handlar att hon vill ha 

känslan av hopp om att sticka ut ur mängden men vill samtidigt känna sig trendig och tillhöra 

den stora massan. Alexander Bergqvist tycker att hopp om en förändring får honom att köpa 

nya plagg. Han har en fantasi om hur han kommer se ut i de nya plaggen eftersom han oftast 

redan innan har en bild av hur han vill se ut. Malin Lazar på Bik Bok menar att de jobbar 

mycket med dessa känslor men även att försöka skapa inspiration till sina konsumenter.   

 

Rita Mårtenson säger att det bästa medlet för effektiv marknadskommunikation fortfarande är 

tv-reklamen. Här får företagen med rörliga bilder och vackra färger på en och samma gång. 

Enligt forskare säger hon att idag mer än någonsin gäller det att företag får fram en stämning 

och hjälp av känslor, vilket är oerhört viktigt att trycka på idag.  
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5.3 Varumärket 

5.3.1 Beteendemässig lojalitet till företag 

Varumärket är en väldigt viktig komponent när det kommer till marknadskommunikation och 

alla intryck som har med varumärken att göra kan på ett eller annat sätt kopplas ihop med 

kommunikation (Nilson 1999:77). Att skapa en beteendemässig lojalitet är väldigt viktigt när 

företag arbetar med varumärkeskommunikation. Denna strategi som företag använder sig av 

kallas varumärkesbudskap och innefattar koncept, idéer och värderingar som i sin tur 

påverkar den bild som konsumenterna har av varumärket, menar Mårtenson (2009:24–25). 

Malin Lazar som är marknadschef på Bik Bok menar att för att kunna skapa en 

beteendemässig lojalitet till Bik Bok som varumärke jobbar de med att leverera vad deras 

konsumenter vill ha. De arbetar med att ha nyheter i butikerna varje dag och de lyssnar även 

mycket på vad deras personal, konsumenter och bloggare säger. Jessica Clarin Lindberg som 

arbetar som PR- och marknadschef på Vero Moda säger att det är viktigt att alltid hålla vad de 

lovar samt att vara ärliga och tydliga mot deras kunder. Hon menar vidare att det är väldigt 

svårt att ha lojala konsumenter i dagens samhälle då deras målgrupp vill ha en vara här och 

nu, då gäller det att Vero Moda kan leva upp detta.  

 

Per Holknekt som är VD för Odd Molly skapar beteendemässig lojalitet för sina kunder 

genom att alltid motsvara de förväntningar som byggs upp runt företaget. De jobbar med att 

bygga upp förväntningar för kunden och sedan försöka motsvara detta och på så sätt skapar de 

en lojalitet hos deras målgrupp. Ett bra varumärke för Johanna Karlsson är att företaget håller 

sig till den stil den förväntas ha, alltså att företagen håller fast vid sin image. Dahlén 

(2002:112) menar att inom varumärkeskommunikation är det viktigaste att sträva efter lojala 

kunder. Drömmen för de flesta företag är att kunden skall vara attitydsmässigt lojal och som 

verkligen älskar företaget eftersom dessa kunder ofta är immuna mot konkurrenter. Rita 

Mårtenson, professor vid Göteborgs Universitet, menar att varumärket är allt för ett företag 

och när företag väl byggt upp ett anseende kring detta gäller det att stå för dessa värden så inte 

konsumenterna ifrågasätter varumärket. Hon menar även att som kommunikatör är det väldigt 

viktigt att jobba utifrån varumärket och dess position. Ett starkt varumärke blir aldrig starkt 

om det inte ger något extra till människor och uppfattas som värdefullt.  
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5.3.2 Relation till varumärket  

Mårtenson (2009:266–267) menar att konsumenter har olika relationer till företag men att 

varumärket är det starkaste bandet en kund har till företaget. Som konsument kan man 

medverka i att tillåta företagen kontakta dem i olika samarbetsformer eller på andra sätt vara 

engagerade i olika aktiviteter som är sammankopplade till företaget. Det optimala är att skapa 

starka band mellan kunder och varumärket eftersom konsumenter i dessa fall identifierar sig 

med företaget och förutsättningarna för att bygga relationer då är väldigt höga. Jessica Clarin 

Lindberg menar att det är väldigt viktigt att upprätthålla en god bild av varumärket så att 

relationen blir långvarig och detta gör Vero Moda genom att leverera och hålla vad de lovar.  

 

Per Holknekt menar att Odd Molly till viss del har lätt för att bygga långsiktiga relationer med 

sina kunder då han anser att deras varumärke riktar sig till en målgrupp som kommit längre i 

sin utvecklingsprocess och inte är lika rörliga i sitt letande. På Bik Bok jobbar de med att 

kommunicera genom sina bilder och i kampanjer. Detta skapar alltid nya uttryck i så väl butik 

som i extern kommunikation. För att konsumenterna skall komma närmare Bik Bok som 

varumärke menar Malin Lazar att de öppnar upp företaget för deras kunder. Rita Mårtenson 

tycker att i takt med att folk blir äldre har de fått sina favoriter. Det är väldigt sällsynt att vara 

100 procent lojal mot en butik och ungdomar är oftast mindre lojala. Viktoria Karlsson som 

just faller inom den målgruppen handlar oftast hos de större modekedjorna då dessa syns och 

exponeras mer än de mindre butikerna.  

 

5.3.3 Varumärkespositionering  

Konsumenter lever idag i ett kommunikations- och medieintensivt samhälle där det är väldigt 

svårt att ta till sig alla olika budskap. Därför är det viktigt att ett företag tydligt positionerar 

sitt varumärke på marknaden och med det försöka tränga igenom mediebruset. Ett varumärke 

som har positionerat sig på ett bra sätt underlättar för kunden att få kännedom om vad 

företaget erbjuder utan att behöva inhämta mängder med information (Parment 2008:115–

116). Jessica Clarin Lindberg menar att det viktigaste att tänka på i positioneringen av Vero 

Modas varumärke är en kombination av butiksläge, varor, prisbilden och utseendet på 

butikerna. Hon menar att det hela tiden är viktigt att behålla en god bild av varumärket samt 

att kunderna skall kunna identifiera sig med företaget och kunna komma närmare det. Det 

viktigaste är alltså att ha nära kontakt med marknaden och deras kunder för att skapa en bra 

bild av varumärken. Malin Lazar menar att för att hela tiden kunna upprätthålla en god bild av 
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Bik Bok som varumärke är det väldigt viktigt att arbeta med rätt samarbetspartner och att ha 

ett tätt samarbete med Bik Boks PR-byråer som hjälper dem att komma på rätt arenor.  

 

Alexander Bergqvist tycker att tanken bakom varumärket alltid skall vara tydligt och att de 

inte får krångla till det för sig själva då detta kan påverka relationen. Han anser att ett 

varumärke som har positionerat sig dåligt på marknaden kan ha svårt att gå upp i status när de 

väl förlorat den en gång. Viktoria anser att ett varumärke blir dåligt när det får ett dåligt rykte 

på grund av dålig kvalitet, för höga priser eller dåligt bemötande av personalen.  

 

Per Holknekt menar för att konsumenten skall få en bra bild av Odd Molly som varumärke 

talar de alltid sanning. Han menar att de försöker knyta samman vad företag och konsumenter 

har gemensamt och inte vad som skiljer dem åt. Johanna Karlssom tror att det är väldigt 

viktigt att utstråla ett ”bra varumärke” som konsumenter kan känna tillit till. Per Holknekt 

säger att Odd Molly som varumärke har mycket att ta hänsyn till och att de lägger mycket tid, 

pengar och energi på att allting som de gör skall vara rent och samvetsfritt.  

 

5.4 Relationskommunikation 

5.4.1 Personlig kommunikation 

En slutsats som kan dras av den senaste medieutvecklingen är att relationskommunikation blir 

allt viktigare. Det gäller att utveckla relationer i samma takt som mediesamhället utvecklas. 

Människor vill ha mer än bara produkter och företagen vill bli en del av människors liv och 

därför krävs det att företagen aktiverar kunderna och blir mer personliga i kommunikationen 

(Dahlén 2002:107). Jessica Clarin Lindberg anser att personliga relationer är väldigt viktigt 

och detta gör Vero Moda genom att bjuda in konsumenter i dialogen. Att kunna sälja kläder är 

en hög prioritet bland de anställda på Vero Moda och deras ambition är att deras 

butiksbiträden skall kunna möta konsumenten samt kunna uppfylla dennes önskan.  

 

Malin Lazar menar att för att bli mer personlig i kommunikationen till deras konsumenter 

använder de sig av ”vanliga” tjejer som modeller och de väljer även att kommunicera och 

agera på målgruppens arena. Bik Bok bjuder även in människor till events där deras 

konsumenter och modebloggare berättar för dem vad som gäller just nu och vad dem vill ha. 

De använder sig även av en egen blogg där konsumenter kan följa livet på Bik Boks 

huvudkontor där de skriver om vad det innebär att jobba som designer, inköpare och visual 
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merchandiser. Bik Bok har även seminarier och samarbetar med modebloggare för att skapa 

en så nära relation som möjligt med deras konsumenter. Per Holknekt anser att starka 

relationer utvecklas under tidens gång och numera krävs det inte bara engagemang från 

företagens sida utan även att konsumenterna måste involvera sig i företagen. Att ha fångat en 

kund är ingen garanti att behålla den, därför är det viktigt att se personliga relationer på lång 

sikt, långt innan kunden kommer in i butiken.  

 

Blomqvist et al (2004:27) menar att från konsumentens synvinkel finns det ofta ett behov av 

att ha goda relationer med företaget. Osäkerheten är ofta stor inför ett köp och kunden 

behöver känna förtroende för företaget. Johanna Karlsson tycker också att det är viktigt att 

relationen sker från både företagets och konsumentens sida. Tidigare ville hon alltid vara 

anonym i butikerna när hon shoppade men nu vill hon gärna ha hjälp och om hon får ett bra 

bemötande går hon definitivt tillbaka till affären hon besökt. Viktoria Karlsson tycker däremot 

att butiksbiträden inte skall vara för intensiva i sätt att möta kunden. Personalen skall alltid 

finnas runt omkring kunden för att vara beredda på att ge hjälp om de skulle behöva det, men 

absolut inte stressa kunden och hetsa den till köp. Trevligt bemötande är det viktigaste för att 

kunden skall känna bekvämlighet och trygghet för att vilja komma tillbaka till butiken, menar 

Viktoria Karlsson. Alexander Bergqvist tycker givetvis att det är viktigt att ha en relation med 

modeföretag och dess varumärke eftersom detta är en stor faktor till varför konsumenter 

känner tillit till företaget. Han säger även att det är viktigt att knyta relationer till rätt 

målgrupp och kundkrets eftersom de beter sig väldigt olika. Vissa konsumenter är mer knutna 

till varumärket medan andra mer till själva stilen.  

 

5.4.2 Belöningsstrategier 

En strategi som används hos företag kallas för varumärkesstimulans och bygger på kortsiktiga 

erbjudanden och relationsbyggande aktiviteter. Belöningssystem är ett exempel på detta som 

används för att visa uppskattning mot sina kunder. Dessa strategier riktas främst till 

nuvarande kunder för att hela tiden kunna upprätthålla en bra bild av varumärket för 

konsumenterna (Mårtenson 2009:24- 27). Jessica Clarin Lindberg säger att Vero Moda inte 

använder sig av belöningssystem i form av några pengar utan de försöker ha erbjudanden i 

form av rabatter, tävlingar om konsertbiljetter, resor osv. Hon menar att de försöker satsa på 

andra saker än just mode som deras konsumenter är intresserade av eftersom detta är väldigt 

omtyckt i deras kundklubb. 
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Per Holknekt på Odd Molly använder sig inte av belöningssystem i form av kundklubbar då 

de känner att deras varumärke är så pass starkt ändå. Bik Bok har också valt att inte arbeta 

med kundklubbar då Malin Lazar inte tror att det är något som attraherar deras målgrupp. 

Deras primära syfte är att få konsumenterna till butiken för att från Bik Boks sida kunna 

leverera vad kunderna vill ha. De arbetar istället med tävlingar och liknande där kunderna 

exempelvis kan få designa sin egen kollektion. Johanna Karlsson bryr sig inte om 

belöningssystem men hon vet många andra som gör det och tror att detta är en värdefull 

strategi från företagens sida. Hon säger även att hon givetvis lockas in i butikerna genom 

belöningar från företag.  

 

Jessica Clarin Lindberg på Vero Moda säger att de arbetar mycket med sina kundklubbar där 

de kan få reda på vilka kampanjer som varit lyckade och vad deras kunder efterfrågar. Hon 

anser att det är viktigt att erbjuda de plagg som konsumenterna efterfrågar och på så sätt få ett 

attraktivt varumärke. Hon tycker att det är viktigt att hitta en bra balans i kundklubbsarbetet 

och inte kommunicera för ofta med tomt innehåll som många aktörer gör idag. Dahlén & 

Lange (2003:63) menar att kundklubbar är ett vanligt alternativ när det gäller att hålla kvar 

sina existerande konsumenter. Företagen fortsätter sedan med att genomföra aktiviteter som 

de uppfattar att kunden är intresserade av. Det kan förslagsvis vara anpassade erbjudanden 

eller rabatter till de konsumenter som är med i kundklubben (Dahlén & Lange 2003:63). 

Viktoria Karlsson anser att belöningssystem fungerar bra eftersom konsumenten ”gillar” 

varumärket mer på detta sätt. Alexander Bergqvist anser att belöningssystem fungerar ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv men han tror inte det gagnar honom själv då han är skeptisk 

till belöningssystem.  

 

5.4.3 Skillnaden mellan stora och små modeföretag  

Dahlén (2002:109) menar vidare att det även finns ett problem i arbetandet med 

relationskommunikation och det är när alla företag erbjuder i stort sett samma sak. Därför 

måste företag använda strategier för att differentiera sig och vara unika på sitt sätt.  

Odd Molly anser sig själva inte vara så slaviskt drivna av att följa modefenomentes alla regler 

och normer vilket gör detta företag unikt på sitt sätt.  

 

Alexander Bergqvist tycker att de stora modekedjorna och de mindre företagen jobbar på 

likvärdiga sätt när det kommer till deras marknadskommunikation. De stora modekedjorna är 

massproducenter men vill ändå få konsumenterna att känna de har köpt ett unikt plagg till ett 
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billigt pris. H&M är en modekedja som försökt anamma det unika och speciella i sitt breda 

sortiment då de använt sig av modeskapare för att sticka ut och få stor uppmärksamhet genom 

detta, berättar Rita Mårtenson. 

 

Johanna Karlsson tycker sig ha märkt skillnad mellan hur de stora modekedjorna och mindre 

företagen använder reklam. Detta märks genom att de stora modekedjorna är de som har 

pengar och detta märks tydligt i reklamen då de exempelvis använder sig av kändisar. På detta 

sätt kopplar konsumenten ihop plagg med kändisar och blir påverkad av detta även fast det 

inte leder till något köp. Men detta har även en baksida eftersom de stora modekedjorna tycks 

lägga mindre pengar på den personliga kommunikationen och relationerna med sina 

konsumenter. De behöver inte den personliga kommunikationen på samma sätt som de mindre 

butikerna eftersom de har vunnit kunderna på andra sätt. Precis som Dahlén (2003:30) skriver 

så är starka varumärken samma som stora varumärken och detta är ett uttryck som i högsta 

grad är relevant och sanningsenligt för modebranschen. Att vara ett stort varumärke innebär 

att företaget tilltalar en stor målgrupp så ofta som möjligt och detta innebär en bred 

positionering.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel har våra egna tankar förts fram och här hålls en diskussion utifrån oss som 

forskare. Med föregående kapitel som underlag har vi nu skapat egna teorier kring ämnet. I 

denna del har vi även valt att lägga vår slutsats där det slutgiltiga resultatet finns. Dessa svar 

är baserade på diskussionen samt det inhämtade materialet från vår undersökning.  

 

6.1 Långsiktigt relationsbyggande 

Att skapa relationer handlar idag om att skapa överenskommelser mellan båda parter och att 

det på ett sådant sätt blir en win- win situation. Vi anser att det är oerhört viktigt att företagen 

ser relationerna på ett långsiktigt perspektiv vilket lönar sig i slutändan. Företagen måste från 

början definiera sin målgrupp och vi tycker att de måste målgruppsanpassa sin 

kommunikation så att den på ett sådant sätt blir mer personlig.  

 

Hela företaget måste idag spegla en känsla av ärlighet och måste jobba med sina 

konsumenters känslor och att skapa trovärdighet i det företaget gör vilket kommer att 

genomsyra hela organisationen. Företaget måste hitta sätt som berör sina konsumenters 

hjärtan, vad är det som påverkar en kundkrets till att bli känslomässigt engagerade? Något vi 

insåg är oerhört viktigt är de sätt på vilket företagen kan skapa goodwill i sin kommunikation. 

Detta är inte något en konsument reagerar på i vardagen, men vilket vi har insett är ett otroligt 

bra strategiskt verktyg att använda sig av. Vi tror att såväl hopp som känsla är oerhört viktigt 

och att konsumenterna har hopp om att en butiks kläder ska leda till en förbättring. Hoppet är 

det sista som sviker oss och alla vill hela tiden se lite bättre ut. Vi anser att vägen till ett 

långsiktigt förhållande är att fånga konsumenternas hjärtan. Detta är inte lätt, vi tror att 

konsumenter inte är mottagliga för att släppa in företag på det personliga planet. Konsumenter 

har inget behov att ha relationer med företag om inte det är för dennes vinning och för att 

konsumenten skall tjäna på det. Konsumenter orkar inte längre engagera sig i 

kundundersökningar då samhället idag genomsyras av att tid är pengar. Vi tror att det är 

otroligt svårt för de stora modekedjorna att få konsumenten att bli känslomässigt engagerad i 

varumärket eftersom de inte finns något behov av det från kundernas sida.  

 

Något som företagen måste satsa på är utvecklingen i företaget men även relationen till sina 

konsumenter. Vi insåg ganska snabbt att ett engagemang i företaget krävs från kundernas sida 

och ju mer insatta de är i företaget desto mer mottagliga är de för marknadskommunikationen. 
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Detta är oerhört viktigt att företagen inte glömmer, bara för att de en gång har nöjda kunder är 

det ingen garanti att de kommer tillbaka. För att öka värdet för konsumenterna måste 

företagen lägga mer resurser på att utveckla sina relationer och vi anser att starka relationer 

överlever många problem.  

 

Vi har kommit fram till att det finns olika strategier för en relation och utvecklandet av detta. 

Vi anser att det finns ytliga relationer som inte överlever mindre problem, om en del i 

processen misslyckas faller hela relationen. Den relation företagen ska sträva efter är att 

relationen ska fungera utmärkt även om alla delar i samarbetet inte till 100 procent fungerar. 

Det tar givetvis lång tid av relationsbyggandet för att komma fram till detta men att det i långa 

loppet lönar det sig. Företagen måste hela tiden engagera sina befintliga kunder och visa att de 

bryr sig.  

 

Det finns många alternativ varför en relation kommer in i den avslutande fasen. Vi anser att 

detta kan bero på att känslan av förtroende sjunker och kunskapen om företaget inte längre 

känns aktuell. Detta leder i sin tur till bristande engagemang från både företagets och 

konsumentens sida. Detta kan ske av olika faktorer, att exempelvis konsumenter anser att de 

får ut mer för egen vinnings skull genom att välja en annan butik. Avslutandet av relationen 

kan även ske utan någon som helst anledning och när den eventuellt ska avvecklas finns det 

bra och dåliga sätt på hur detta kan göras. En kundrelation är en process och företag och kund 

måste lära av varandra för att få den att fungera och det gäller att underlätta samarbetet mellan 

varandra. Vi vet av egen erfarenhet att konsumenter av olika anledningar kan ha fått en dålig 

relation till företaget. Vi anser att detta avslutande görs från företagens sida på ett sådant sätt 

att den negativa bilden kunder har av butiken försvinner. Att behålla en relation till 

konsumenten tror vi är viktigt även när relationen är avslutad, detta kan leda till att den dåliga 

rycktesspridningen minskar.  

 

6.2 Är nöjda kunder lojala? 

En lojal kund är något som är otroligt viktigt när företag försöker skapa långvariga 

kundrelationer. Att skapa en beteendemässig lojalitet till företaget är otroligt viktigt men 

samtidigt väldigt svårt. Detta anser vi inte är lätt för företagen. Vad är egentligen garantin att 

en lojal kund är lönsam för företaget? Vi tror att relationer skapar en känslomässig lönsamhet 

som på lång sikt är mer betydelsefull för ett företag än den konkreta genererande vinsten i 
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form av pengar. Verkligheten idag ser ut så att om ett företag har väldigt bra produkter men 

relationen och kommunikationen inte fungerar är det oftast inte värt någonting.  

 

Det är viktigt från företagets sida att allt i kommunikationen med konsumenten skall vara äkta 

och att företaget håller vad de lovar. En frivillig kund är mer lojal än en relation som är 

påtvingad och denna håller aldrig i slutändan. Det gäller att hålla konsumenterna nyfikna för 

att hålla relationen vid liv. Att skapa en bra och trovärdig bild av varumärket är det absolut 

viktigaste för att en kund skall bli lojal och engagerad i företaget. Konsumenter skall inte 

ifrågasätta varumärket på något vis och därför är det alltså viktigt att varumärket byggs upp 

från grunden och på så sätt blir starkt. Ett starkt band mellan ett varumärke och en konsument 

är en garanti för en långvarig relation. Lojalitet är ett tillstånd i en konsuments huvud som är 

väldigt föränderligt och kunden kan ändra sig från dag till dag. Vi har insett att modeföretagen 

arbetar i en hård bransch där lojalitet knappt existerar. Företag skall givetvis sträva mot detta 

mål men 100 procentig lojalitet tror vi inte existerar i denna bransch. Vi tror att kostnaden av 

klädesplagg är så pass låg att det är omöjligt att skapa en lojalitet kring detta. Detta kan i sin 

tur jämföras med exklusiva varumärken där priset gör att man blir lojal på grund av status.  

 

Det är viktigt för företagen att se kundrelationer som värdeskapande och att kunden själv 

uppfyller sina mål. Den ömsesidiga relationen är ett måste när det kommer till kundrelationer 

och marknadskommunikation. Det är viktigt att aktivera och blir personlig i 

kommunikationen till konsumenten och låta dem ”komma in i dialogen”. Allt är en process 

och det gäller att få in kunden i processen och få dem att bli delaktiga. Det är alltså viktigt för 

företaget att ta ansvar för relationen och att båda parter känner ett ömsesidigt ansvar för 

relationen. Det är en stor skillnad på att endast sälja kläder till kunden för att tjäna pengar på 

detta och att verkligen skapa en relation med kunden. Vi har tidigare nämnt att det är viktigt 

att konsumenten verkligen vill ha en relation med företaget för att relationen skall bli 

långvarig, men är det verkligen så i alla fall? Eftersom vi har förstått att huvudansvaret ligger 

i företagets händer och vi tror att ett företag kan påverka konsumenten till en stor del men att i 

slutändan är det konsumenten som avgör om relationen är värd att behålla. Företagen måste 

sortera in sina kundrelationer i fack eftersom alla kunder är olika och behöver behandlas på 

olika sätt, anser vi.  Kunder som redan är lojala gäller det att vårda så att inte kontakten går 

förlorad, men företag måste samtidigt jobba aktivt med att finna nya kunder och relationer. 
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Personlig kommunikation kan vara svårt att nå ut med till konsumenter i stora modekedjor 

eftersom målgruppen är så pass bred. Därför måste stora företag jobba ännu hårdare med att 

skapa ömsesidiga relationer. Små företag får detta med sig på ett helt annat sätt och behöver 

inte kämpa lika hårt som de stora om de redan besitter kompetensen. Kunskap och 

medvetenhet är ett viktigt verktyg att arbeta med i företag hos deras anställda. Vi är skeptiska 

till hur Odd Molly arbetar med kommunikationen till sina konsumenter då de inte verkar 

jobba med detta nämnvärt. Trots att Odd Molly har slagit så pass stort borde de använda flera 

verktyg för att nå ut till sina kunder. Vi tror att Odd Molly måste öppna ögonen för att förstå 

att de inte kan förlita sig till att deras varumärke är så pass starkt som det faktiskt är idag. 

Någon gång kommer Odd Molly inte vara lika framgångsrikt som det är idag och det är då det 

gäller att ha skapat långvariga relationer med sina kunder, men har verkligen Odd Molly 

lyckats med detta? Vi tror att på kort sikt kan ett företag leva på att ha en unik design och ett 

starkt varumärke. Men som marknaden ser ut idag så måste företagen helt enkelt kämpa för 

att behålla sina kunder för att de inte skall byta till något annat klädmärke. Därför gäller det 

som butiksbiträde såväl som för en kommunikatör att vara kompetenta i hur de arbetar med 

relationer för att uppnå bästa resultat. Det gäller att som företag hålla sig uppdaterad om 

modebranschen eftersom branschen uppdateras snabbare än vad kompetensen gör.  

 

6.3 Framtidens marknadskommunikation 

Relationsbyggande aktiviteter som kundklubbar är det många företag som använder sig av 

idag. Vi tror att detta är något som företag per ren automatik fortfarande använder eftersom 

detta är ett enkelt sätt att engagera kunden. Men är engagemang samma sak som lojalitet hos 

kunden? Det anser inte vi. Vi tror att engagemang inte behöver leda till lojalitet hos 

konsumenten då de oftast är medlem i kundklubbar för sin egen vinning och inte för att skapa 

en relation med företaget. Självklart kan vissa erbjudanden och rabatter göra att vi just väljer 

att handla i den butiken nästa gång, men vi tror inte att kundklubbar är en garanti för detta. Vi 

tror att det är viktigt från ett företags sida att verkligen undersöka om kundklubbar och 

klubbkort är ett effektivt sätt att skapa relationer på. Bara för att en kund kan verka lojal 

genom att ha tjugo olika klubbkort i plånboken, så behöver detta inte betyda att konsumenten 

engagerar sig alls i företaget.  

 

Både som enskilda konsumenter och som forskare har vi allt mer insett att kundklubbarnas 

massutskick inte längre är något som tilltalar konsumenterna. Denna 



 

53 
 

marknadskommunikation är inte längre effektiv och vi anser att detta är något som 

modeföretagen måste förnya. Det kan idag göra mer skada än nytta tycker vi och den 

personliga kommunikationen ser vi här är en viktig faktor att tänka på. Det gäller att arbeta 

med saker som ligger utanför det traditionella tänket om kundklubbar och istället utveckla 

kommunikationen på ett nytt sätt och med nya ramar. Detta skapar intresse hos konsumenten 

och företaget stannar längre kvar i konsumenters medvetanden. Ett exempel på detta kan vara 

att skapa en extern webbsida där konsumenter kan hålla en dialog med företaget och på så sätt 

engageras och få möjlighet att vara med och påverka i företaget. Att få möjlighet att bjudas in 

i företaget och få vara med i dialogen blir allt mer viktigare för att öka trovärdigheten för 

företaget och varumärket. Ett annat exempel på att bjuda in konsumenter och göra företaget 

transparent är att använda sig av webbsidor och bloggar där företag berättar hur det går till att 

jobba på just detta företag. Detta har vi insett är en väldigt attraktiv strategi att jobba med från 

företags sida och därmed väldigt uppskattat av konsumenterna. Även här skapas en dialog 

med kunden och relationerna blir på detta sätt inte påtvingade utan ömsesidiga från bådas håll.  

 

6.4 Genusperspektiv 

Idag är det oerhört viktigt att tänka i genusperspektiv och detta är något vi har reflekterat över. 

Vi har intervjuat två kvinnliga marknadschefer och en manlig där vi kan se vissa mönster som 

skiljer dem åt. Vi fick intrycket att de kvinnliga bemötte oss på ett annorlunda sätt och kändes 

genast lättare att arbeta med. De var mer inbjudande och lätt att skapa dialog och ville 

verkligen visa oss deras verksamhet och del i företaget. Den manliga chefen på Odd Molly 

ville direkt visa sin makt och var oerhört kortfattad i sina svar. Det var inte läge för diskussion 

eller att vi från vår sida kunde komma med förslag. Ser vi utifrån konsumenternas perspektiv 

som hade samma förutsättningar som företagen med två kvinnliga och en manlig, ser vi att de 

kvinnliga är mer inriktade på shoppingbeteendet och vad som kan vara nytta för dem. Den 

manliga å andra sidan såg mer på det generella och hur massan skulle reagera på dessa frågor. 

Han tittade ur ett företagsekonomiskt perspektiv och vad som kunde vara en nytta för 

konsumenter i allmänhet. Här ser vi tydliga skillnader på hur kvinnor tänker i dessa 

sammanhang och hur själviska vi kvinnor faktiskt kan vara när det kommer till shopping.  

 

 

 

  



 

54 
 

6.5 Slutsats 

6.5.1 Svar på frågeställning 

Vilka verktyg kan vara de mest effektivaste inom ny marknadskommunikation för att skapa 

långvariga kundrelationer inom modebranschen? 

 

• Kreativitet och innovation är starka verktyg och skapar konkurrensfördelar ute på 

marknaden. Det gäller att erbjuda det lilla extra som gör att företaget sticker ut i den 

stora massan. Tack vare starka relationer med sina konsumenter har företagen stora 

fördelar gentemot sina konkurrenter. Med hjälp av marknadskommunikation kan de 

engagera sina konsumenter vilket är det viktigaste verktyget för att skapa långvariga 

kundrelationer. Företagen måste tänka i nya banor och komma bort ifrån det 

traditionella arbetssättet. 

 

• Ett viktigt verktyg inom modebranschen är att företagen bygger upp ett så pass starkt 

varumärke som kommer att representera hela företaget. Det är oerhört viktigt att 

varumärket kommunicerar vad företag står för och vad de vill förmedla. Detta gör det 

mycket enklare för konsumenterna att vilja bli en del i företaget av egen vilja och på 

så sätt uppfyller varumärket konsumentens mål.  

 

• För att skapa långsiktiga relationer måste företag arbeta med att skapa känslor hos sina 

konsumenter. Det är väldigt viktigt att företagen förstår vikten av att lägga stora 

resurser på utvecklandet av redan befintliga kunder. De måste även utvecklas som 

företag så nyfikenhet skapas hos både nya och befintliga konsumenter. Relationen som 

utvecklas ska på ett så effektivt sätt som möjligt bygga på ömsesidigt engagemang och 

frivillig delaktighet från konsumenternas sida. Företag skall inte vinna 

konsumenternas plånböcker utan fånga deras hjärtan! 

 

6.6 Användning av undersökning 

Vi ser att denna undersökning skall kunna användas av företag inom modebranschen som 

arbetar på det traditionella sättet när det gäller kundrelationer och marknadskommunikation. 

De skall kunna använda denna uppsats som diskussionsunderlag i arbetet med att effektivisera 

sin kommunikation och sina kundrelationer där det brister.  
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7 VIDARE FORSKNING 

I detta avslutande kapitel kommer förslag på ytterligare forskning som kan ske inom detta 

område. För att fördjupa kunskaperna har vi gett exempel på vad som kan vara en 

fortsättning.  

 

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur ny marknadskommunikation inom 

modebranschen skapar långvariga kundrelationer. Det krävs allt mer av företagens 

kommunikation till sina kunder för att locka dessa till att bli lojala och få starka band till 

företagen. Vi har utgått från ett antal delar och faktorer vi ansåg var viktiga för vår 

undersökning men givetvis finns det fler faktorer vi skulle kunnat diskutera mer ingående. Att 

skapa långvariga relationer till sina konsumenter är ett relativt nytt område eftersom företagen 

förr tänkte mer på själva lönsamheten i form av den finansiella vinsten. Idag har företagen 

insett att det faktiskt krävs mer än att bara tjäna pengar för dagen för att kunna driva ett 

lönsamt företag, de har allt mer fått ett relationstänkande. De tänker ur ett strategiskt 

perspektiv och att företaget ska få vinst i det långa loppet. Med denna uppsats menar vi att 

modeföretagen skulle kunna läsa och få inspiration till hur de kan använda sig av ny 

marknadskommunikation. Vi har reflekterat över några andra aspekter som skulle vara 

oerhört intressant att forska vidare om:  

 

• Ett viktigt ämne företagen idag har börjat intressera sig för är Customer Relationship 

Management (CRM) där företagen med hjälp olika system har bättre koll på sina 

kunder. Tack vare detta får företagen bättre uppföljning av de redan befintliga 

konsumenterna samt att de ser vilka deras kundkrets är och på så sätt kan anpassa sin 

kommunikation till att bli mer personlig. 

 

• En annan aspekt som kan forskas vidare inom är den internationella synen på 

marknadskommunikation. I jämförelse med många andra stora länder som exempelvis 

USA ligger Sverige efter i sin marknadskommunikation eftersom företagen inte 

använt sig lika länge av detta i Sverige. Detta är en aspekt företag skulle kunna 

utveckla och granska mer ingående för att få fram det effektivaste sättet på en 

internationell marknad. Om framtida forskare skulle välja att forska vidare inom något 

av dessa områden skulle detta ge en ännu djupare inblick och en bredare bild av 

ämnet.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till företag 
 

Kundkontakt och relationer 
- Integrerad marknadskommunikation har blivit allt mer vanlig i dagens kommunikation med 

sina konsumenter, hur gör ert företag för att integrera er kommunikation? 
- Hur gör ni för att identifiera era kunder och vad deras önskemål är? 

- Konkurrensen är väldigt hög i dagens modebranscher, vad gör ni för att sticka ut och 

behålla era kunder på ett nytt innovativt sätt? 

- Beskriv er relationskedja från att starta ett förhållande- (förmedling av produkter), 

utveckla förhållandet – (tips till konsumenterna, erbjudanden?), avslutandet av relationen – 

(Strategier så den inte avslutas? Ändå bevara kontakten) 

Känslor i kommunikationen 
- Vilka känslor eftersträvar ni efter att era konsumenter ska få efter er 

marknadskommunikation? 

- Hur väljer ni att rikta er kommunikation så den blir så verklighetstrogen som möjligt 

och att konsumenterna känner att det är något de vill uppnå? 

- Hopp är det många konsumenter har när det gäller förändring, hur ställer sig ert företag till det 

ordet och hur använder ni er av det? 

Varumärket 
- Hur gör ni för att skapa en beteendemässig lojalitet till ert företag? 
- Hur använder ni er av ”belöningssystem” för att visa uppskattning för era kunder? 
- Hur gör ni för att hela tiden upprätthålla en god bild av varumärket så att relationen 

blir långvarig? 
- Vad är det viktigaste att tänka på i positioneringen av ert varumärke? 
- Hur gör ni för att era kunder skall kunna identifiera sig och komma närmare ert 

varumärke? 
 
Relationskommunikation  

- Hur gör ni för att bli mer personlig i er kommunikation mot era konsumenter? 

- Starka relationer utvecklas ju mer och mer under tidens gång och därför måste företag 
lära känna sina kunder bättre hela tiden. Men det krävs inte bara engagemang från 
företagets sida utan det är upp till konsumenten också att engagera sig i nya aktiviteter 
och förändra sin relation till företaget. Hur gör ni för att engagera kunden? 

- Hur använder ni priset och sociala band som ett medel för att öka det kundupplevda 
värdet? 

- Det genomsnittliga köpet tar cirka tolv sekunder, alltså finns det inte så mycket tid för 
relationer i detta läge. Finns det någon strategi för att lösa detta? 

- Fungerar verkligen kundklubbar och når ni verkligen långvariga relationer med denna 
strategi?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till konsument 
 

- Berätta om dig själv och vilket modeföretag du tycker är bäst. Varför? 

 
Kundkontakt och relationer 

- Vad tror du är viktigt för modebranschen ur en konsuments synvinkel att göra för att 

behålla sina kunder? 

- Idag är kedjorna väldigt lika varandra och har liknande utbud, vad gör dig intresserad 

att köpa just en speciellklädes vara hos ett företag? (ex, pris, plats, butiksinredning) 

- Har du märkt någon skillnad på modeföretagens kommunikation till er konsumenter 

om man jämför med ett antal år sedan och vad i så fall?   

Känslor i kommunikationen 
- Vad är det som påverkar dig i klädesföretagens reklam? Och får det dig att vilja köpa 

deras kläder? 

- Vad är det du saknar i dagens butikskommunikation till er konsumenter? Hur skulle du 

föreslå att de vinklar sin marknadskommunikation istället?  

- Vad är det som får dig att tillslut bestämma dig för ett visst klädesplagg? (ex, hopp om 

en förbättring) 

- Varför tror du det är viktigt att bli bemött på ett bra sätt i en butik? 

Varumärket 
- Hur tycker du att belöningssystem fungerar när företag använder sig av denna strategi? 

- Vad tycker du är ett bra varumärke? Och vad är ett dåligt varumärke? 

- Är det viktigt för dig att handla av ett känt varumärke? Varför/varför inte? 

- Har ett företag lyckats när man kopplar ihop kläder med varumärket? Eller kan detta 
rent utav vara en nackdel? 

 
Relationskommunikation  

- Är du medlem i några kundklubbar eller engagerar dig i aktiviteter? Varför/varför 
inte? 

- Tycker du det är viktigt att ha en relation med ett modeföretag?  

- Hur långt kan ett företag egentligen gå i att ha en relation med dig? Vad är en dålig 
relation? 

- Märker du någon skillnad vad de stora modekedjorna gör för att skapa relationer med 
dig? Är det någon som utmärker sig? Lyckas dem? 

- Vilket är det bästa sättet enligt dig att komma tillbaka till en affär?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Rita Mårtenson 
 

- Berätta lite om dig själv och vad du har för utbildning och erfarenhet kring ämnet? 

- Hur ser du på ordet ny marknadskommunikation? 

- Har du sett någon förändring i marknadskommunikationen idag jämförelsevis med det 

senaste decenniet? 

- Vad anser du att varumärket har för betydelser för företaget? 

- Vad tror du kommer bli den nya trenden inom marknadskommunikation? 

- Kan man verkligen förnya och komma på mer innovativa sätt att föra ut sitt budskap 

än vad som redan finns på dagens marknad? (förklara) 

- Tror du att modebranschen skiljer sig i sin kommunikation till sina konsumenter än 

med andra branscher.  

- Att skapa långvariga relationer är viktigt i dagens samhälle, hur tror du man på 

effektivas sätt behåller sina konsumenter? 

- Vilket tror du är det viktigaste verktyget att använda sig av när man jobbar som 

kommunikatör?  

 

 

 


