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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de personer som har gjort denna uppsats och studie kring 
kundens roll i skapandet av varumärkesbilden möjlig.  
 
Först och främst vill vi tacka våra respondenter som avsatt både tid och engagemang för våra 
intervjuer vilket har bidragit till och skapat det empiriska material som undersökningen 
grundar sig på. Ett stort tack till Lars Rydberg, Per Bergkrantz, Jacob Fant, My Kiiman-Håll, 
Marjam Malmberg, Niclas Rislund, Johan Gromark, Björn Jernberg samt Viktor Ehrenberg.  
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Leif Rytting, universitetslektor på 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, som har visat ett stort intresse för vårt 
ämnesområde och bidragit med användbar kunskap och feedback under hela arbetsprocessen.  
 
 
 
 
Kalmar 26 maj 2010 
 
 
 
---------------------------------------                                       ---------------------------------------- 
Anna Bohlin        Lina Ekerbäck 
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring kundens roll som medaktör i 
varumärkesskapandet genom att beskriva hur och i vilken utsträckning kunder kommunicerar 
varumärken mellan varandra och därigenom påverka bilden av ett varumärke. I närhet till 
detta syfte har vi dessutom valt att arbeta med tre forskningsfrågor: 
 
• På vilka olika sätt kan kunder påverka den kommunicerade bilden av ett varumärke? 
• I vilken utsträckning kan kunden påverka varumärkets image och upplevda värde? 
• Vilken kontroll har kunden kontra företaget över varumärkesbilden?  

 
Metod 
Vi har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ studie som kommit att anta en abduktiv 
karaktär. Detta metodval föll sig naturligt då vår ambition har varit att komma nära vårt 
problemområde och därmed gå på djupet snarare än på bredden. Den empiriska studien 
bygger på åtta personliga intervjuer med personer som alla har en stark anknytning och aktivt 
arbetar för och med varumärken. Åtta av intervjupersonerna arbetar idag som 
varumärkeskonsulter samt att vi även intervjuat redaktionschefen på affärstidningen Dagens 
Media.  
 
Slutsatser 
Vi har genom analys och slutsatsarbete identifierat att kunden, genom interaktion med andra, 
kan påverka den kommunicerade varumärkesbilden på fem olika sätt. Vår bild är således att 
kunden kan påverka genom sitt användande, word-of-mouth, buzz, olika sociala grupper som 
till exempel tribes och brand communities samt genom egenproducerad media även kallad 
CGM. Det har även framkommit att det har skett en omfördelning av kontrollen kring 
varumärkesbilden, till kundens fördel, vilket gjort att dennes inflytande har kommit att öka. 
Den bakomliggande orsak som vi ser till detta är framförallt den explosionsartade 
utvecklingen av Internet och olika typer av bloggar, forum och nätverk. Dessutom har vi 
genom studien kunnat göra en uppdelning mellan allmän och personlig image där kunden, 
genom ovan nämna faktorer, har påverkansmöjlighet på båda men i störst utsträckning över 
den personliga.  
 
Nyckelord: Varumärke, varumärkesimage, den kommunicerade bilden, kundmedverkan, 
kundinteraktion, maktskifte, Consumer Brand Communication* (CBC)  

*Consumer Brand Communication (CBC) är ett begrepp som introduceras i denna uppsats och har ej tidigare återfunnits vid sökningar i 
diverse databaser och sökmotorer. 



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study has been to examine how customers, by interacting with each other, 
can communicate and create the image of a brand. We find this topic to be relevant since there 
are no previous studies conducted concerning the customers influence on the brand image. 
Our ambition has been to describe in what ways and to what extent the customer can affect 
and influence the brand image by communicating with other customers. To fulfill our 
purposed we have targeted three important questions which are: 
 

• In which ways can the customer affect the communicated image of a brand? 
• To what extent can the customer influence the brand image and the perceived value? 
• Who has control over the brand, the customer or the company? 

 
For this study we have used a qualitative approach in which we have conducted eight personal 
interviews with brand consultants and the editor of the magazine Dagens Media which has 
given us the foundation for our analysis. We choose this qualitative approach to gain a deeper 
understanding and a complete picture for the studied topic. In the final chapter we present our 
conclusions of the study. We have found that consumers can influence and communicate the 
brand image in five different ways; by using the brand, through word-of-mouth, buzz, 
engaging in social groups and through Consumer Generated Media (CGM). Another 
conclusion we have drawn is that the consumer has gained more control over the information 
flow in the market and thereby their ability to affect the company’s marketing message has 
increased. The main reason for the consumers improved power is the explosion of media 
channels that has developed and increased through Internet. Finally we have drawn the 
conclusion that the brand image can be divided in to two different aspects; the personal and 
the general image.  
 
Keywords: Brand, brand image, the communicated image of a brand, co-creation, consumer 
interaction, power shift, Consumer Brand Communication (CBC)  
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1. INLEDNING 
 
 
I det inledande kapitlet ger vi en introduktion till uppsatsens forskningsområde genom att 
presentera och diskutera varumärken, kunden och hur kundens roll har förändrats. Vår 
ambition är att skapa en grundläggande förståelse kring dessa områden och den problematik 
som avhandlas i uppsatsen. Problemet som vi har valt att studera presenteras och formuleras 
i form av tre forskningsfrågor och vidare redogörs även för uppsatsens syfte. Avslutningsvis i 
kapitlet lyfts förklaringar och avgränsningar för studien fram.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Varje dag möter vi ett stort antal varumärken. De finns omkring oss i allt från våra kläder till 
den ost vi har i kylskåpet. Vi skapar relationer till vissa varumärken medan andra helt går oss 
förbi. Att just varumärket har kommit att bli en av de viktigaste tillgångarna för dagens 
företag håller nog de allra flesta med om. Ett starkt varumärke ger företagen en större chans 
att sticka ut i konkurrensen och därigenom hålla sig kvar på marknaden. Även om dessa 
märken omger oss dagligen kan det vara svårt att riktigt sätta fingret på vad ett varumärke är. 
Det finns en mängd olika definitioner av begreppet varumärke. En mer klassisk definition ges 
bland annat av American Marketing Association som menar att ett varumärke är ” A name, 
term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as 
distinct from those of other sellers.” (AMA, 2010). På senare år har denna definition 
emellertid kommit att bli sedd som mer klassisk bland annat av Grönroos (2008) som menar 
att den varken tar kundens roll eller imagenära värden i åtanke. En definition som däremot tar 
med dessa aspekter är den gjord av Keller (2006). Han menar att ett varumärke är en 
sammansättning av mentala associationer, gjord av kunden, vilket bidrar till det värde som 
kunden skapar i interaktion med produkter och företag.  
 
I likhet med definitionen ovan menar Dahlén och Lange (2003) att ett varumärke är av en mer 
immateriell karaktär, det är något som finns i kundens medvetande och något som vi därför 
inte direkt kan ta på. Vad det egentligen är som skapar ett varumärke kan därigenom vara 
svårt att förstå. Just kring frågan hur ett varumärke skapas finns det många olika åsikter. 
Kapferer (2004) menar till exempel att ett varumärke (eng. brand) skapas kring produkter och 
tjänster som involverar en risk. Han menar att varumärket således fungerar som en 
riskreducerare och hjälper kunden att navigera på marknaden. Grönroos (2008) talar även han 
om varumärken och deras uppkomst och menar att de först och främst skapas genom kundens 
interaktion med företaget. Vidare förklarar han att varumärken skapas i kundens medvetande 
som ett resultat av de varumärkeskontakter som kunden har med ett företag och dess 
produkter eller tjänster. Genom att det uppkommer en känslomässig attraktion och en känsla 
av förtrolighet skapas värde för kunden och bilden av varumärket tar således form i kundens 
inre (Grönroos, 2008). För att beskriva och förklara uppkomsten av varumärket i kundens 
medvetande använder Kapferer (2004) ordet varumärkesimage. Enligt honom är 
varumärkesimagen den mentala association som en person har till ett visst märke. Han 
förklarar vidare att begreppet illustrerar den imaginära koppling som finns mellan kund och 
märke och att varumärkesbilden är starkt knuten till kundens egna känslor.  
 
Att varumärken har diskuterats intensivt under de senaste åren har troligtvis inte undgått 
någon. Kapferer (2004) påpekar att varumärken blir viktigare och viktigare för företag och att 
det därmed är väsentligt att aktivt arbeta för att stärka och vidareutveckla sina märken. Hur 
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man skapar starka varumärken med lojala kunder är något som lyfts fram av ett flertal 
författare inom brand managementlitteraturen. Aaker (2002) menar att det handlar om att 
anpassa sina processer och sin marknadsföring efter kundernas behov för att på så sätt skapa 
långvariga relationer med sin målgrupp. Företagen måste, i hans mening, behärska och skapa 
uppmärksamhet, upplevd kvalitet, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer (eng. 
awareness, percieved quality, brand loyalty, brand association) för att kunna skapa ett 
kraftfullt varumärke. Även Kapferer (2004) lägger fram hur företagen på ett aktivt sätt kan 
bygga stabila och framgångsrika varumärken. Han menar emellertid att den moderna 
marknaden har förändrats i och med globalisering och tekniska innovationer vilket har öppnat 
upp nya vägar för företagens varumärkesbyggande. Bland annat har det blivit allt vanligare att 
olika varumärken arbetar gemensamt för att på så sätt skapa starkare kundrelationer och 
antingen, förändra, förstärka eller bredda sin image (Kapferer, 2004). Den senaste trenden 
inom varumärkesbyggande handlar enligt Payne et al. (2008) om att inkludera kunden i 
varumärkesarbetet. Författarna framhåller att kunden och dennes åsikter allt mer lyfts fram 
och involveras i företagens arbete varav kunden har kommit att bli en aktiv medskapare (eng. 
co-creator) i företagens varumärkesbyggande aktiviteter. Trenden som författarna lyfter fram, 
kring kunden som medaktör, har fångat vårt intresse och vi vill i denna uppsats därför ta 
diskussionen ytterligare ett steg längre. Istället för att vidare utforska hur företag kan 
samarbeta med sina kunder är vi istället intresserade av att titta närmare på hur kunder genom 
interaktion med varandra och kunden som enskild individ kan påverka bilden av ett 
varumärke. Fokus i uppsatsen kommer därmed att ligga på att lyfta fram varumärken, kunden 
och deras relation till varandra.   
 

1.2 Problemdiskussion 
Att kunden inte alltid har blivit tilldelad en aktiv roll i marknadsförings- och varumärkes-
sammanhang är något som Bengtsson och Österberg (2006) påpekar. De menar att kunden i 
den klassiska brand management- och marknadsföringslitteraturen ofta lyfts fram som en 
passiv mottagare och accepterare av företagens kommunicerade budskap. Armstrong och 
Kotler (2000) beskriver en marknadsföringsprocess där företaget är den drivande parten 
medan kunden presenteras som en mottagare av företagets reklam- och försäljningsbudskap. 
Även Fill (2006) framhåller att det är genom företagets marknadsföringsbudskap som 
varumärken skapas och att kunden således inte har någon aktiv roll i denna process. 
Författaren lyfter fram kunden som en avkodare av företagens meddelanden och att denne 
reagerar på företagens kommunikation genom att forma attityder och åsikter som i 
förlängningen eventuellt resulterar i en köpprocess. Kundens handlade bygger, enligt honom, 
på olika behov och önskemål och påverkas av i vilken utsträckning företagen lyckas 
tillfredsställa och leva upp till dessa. Vidare menar Eriksson och Åkerman (1999) att 
företagens huvudsakliga uppgift är att styra och förstärka de upplevelser som kunden har av 
en produkt för att på så sätt bygga attityder gentemot företaget och varumärket. De påtalar att 
det är företagets uppgift att skapa värden kring sitt varumärke, sin vara eller tjänst och att 
kunden inte har någon aktiv del i denna process.  
 
Som vi emellertid nämnde inledningsvis har denna syn börjat förändrats och kunden lyfts allt 
oftare fram som en aktiv medaktör (Bengtsson och Östberg, 2006). Enligt Prahalad och 
Ramaswamy (2004) har kunden gått från att vara isolerad, ovetande och passiv till att bli 
deltagande, informerad och aktiv. Inom områdena tjänstemarknadsföring, relations-
marknadsföring och service management lyftes kundens roll som medproducent tidigt fram 
och då av bland annat Grönroos (1992). Han menar att företag inte enskilt kan skapa värde 
utan att kunden är en ytterst viktig beståndsdel i denna process. Vidare framhåller han att 
värde är något som skapas i kundens medvetande och genereras genom dennes interaktion 
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och användning av företags varor och tjänster. Kundens deltagande blir, enligt författaren, 
därigenom påtagligt och visar på att det är här som värde skapas och tillförs till varumärket. 
Kundens deltagande roll är något som även diskuteras av Rytting (2006). Han framhåller att 
kunden deltar i såväl produktion som kvalitetsskapande där kunden på ett engagerat sätt 
relaterar till tjänsteorganisationen vilket får effekter för såväl kunden själv, andra kunder samt 
organisationen. Likväl menar Gummesson (2002) och Echeverri och Edvardsson (2002) att 
det är kundens roll som medskapare som är servicelogikens grundstomme vilket gör att det får 
stor betydelse både för kundens och företagens agerande på både kort och lång sikt. 
 
Rytting (2006) påpekar att kundens roll som medproducent medför effekter på såväl 
produktion, den upplevda kvaliteten, marknadsföringen samt skapandet av värde. För att 
skapa värde, menar Payne et al. (2008), att kunden allt mer lyfts in i företagets arbete och blir 
därmed en samarbetspartner. Författarna beskriver att kunden idag involveras i allt från 
produktdesign till produktkonsumtion och därigenom även i varumärkesbyggandet. Enligt 
Gummesson (2002) är det emellertid inte enbart kundens interaktion med företaget som är 
viktig utan även kunders interaktion med varandra. Han framhåller att kundernas samspel kan 
få stor betydelse för såväl produktion som leverans vilket i sin tur påverkar den upplevda 
produktiviteten och kvaliteten av en vara, tjänst eller ett varumärke.  
 
Payne et al. (2008) framhåller att utvecklingen av Internet och den digitala teknologin har 
öppnat många dörrar för kundmedverkan och kundinteraktion. De menar vidare att Internet 
har gjort det möjligt för företag att komma närmare kunderna och på så sätt förstå och stödja 
dem i deras medskapande och värdeskapande processer. Berthon et al. (2008) framhåller att 
dagens teknologi har skapat en helt ny spelplan för såväl kunden som företaget. Vidare menar 
författarna att kunder idag inte enbart medverkar i produktutvecklingsfasen utan att de även 
har tagit på sig rollen som marknadsförare. Genom hemsidor som YouTube, Flickr och 
Twitter börjar allt fler kunder tillverka och publicera kommersiella budskap kopplade till 
olika varumärken vilket gör att företagen inte längre har full kontroll över den innebörd som 
kopplas ihop med varumärket (Berthon et al., 2008). Denna utveckling, menar författarna, 
visar på att varumärkena har ett liv långt utanför företagens räckvidd. Även McConnell och 
Huba (2006) framhåller att kunden har blivit en aktiv marknadsförare och kallar detta 
fenomen vid namnet citizen marketers.  
 
Ytterligare bevis inom marknadsföringslitteraturen på kundens nya roll som medaktör är 
förekomsten av demokratisk marknadsföring, CGM (Consumer Generated Media) och 
consumer empowerment (Blackshaw och Nazzaro, 2004; Cova och Dalli, 2009). De tekniska 
möjligheter som finns idag har, enligt Cova och Dalli (2009), gjort att kunderna har en helt 
annan makt över företagen och deras varumärken. Författarna förklarar att kunderna idag kan 
manipulera marknaden genom att kombinera sina resurser och sin skicklighet och på så sätt 
antingen stärka eller motarbeta ett varumärke. Word-of-mouth är, enligt Blackshaw och 
Nazzaro (2004), även det ett starkt kundverktyg som kan både hjälpa och stjälpa ett 
varumärke. Dessutom betonar Jack (2009) att allt fler företag börjar anamma konceptet kring 
demokratisk marknadsföring där kundens röst blir hörd. Hon menar att det har visat sig vara 
lönsamt att lyssna till kunderna och deras önskemål för att på så sätt kunna skapa värdefulla 
lösningar anpassade efter kunden och dennes behov och person.  
 
I och med kundens utökade möjligheter att påverka företag och deras processer framhåller 
Payne et al. (2009) att kunden ska ses som en aktiv bärare av varumärkens innebörd och 
därmed även som en deltagare i skapandet av varumärkesbilden. Varumärkesbilden är något 
som både Kapferer (2007) och Wheeler (2006) menar finns i kundens medvetande. Kapferer 
(2004) betonar emellertid att det finns en skillnad mellan det som företaget kontra kunden kan 
påverka när det kommer till varumärken och menar således att det enbart är varumärkes-
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imagen som tillhör kunden. Även Grönroos (2008) gör en distinktion mellan kundens 
varumärkesimage och företagets varumärkesidentitet. Han poängterar vidare att kundens bild i 
mångt om mycket skapas utifrån de budskap som företaget sänder ut och därmed bygger på 
varumärkets förutbestämda identitet. Trots detta är det emellertid ett flertal författare som 
framhåller att gränsen mellan producent och konsument håller på att suddas ut även när det 
gäller varumärken däribland Berthon et al. (2008). Att gränserna suddas ut ser vi som ett 
tecken på att kundens makt över varumärkena håller på att utökas och förändras. Vi ställer oss 
därför frågande till vem det egentligen är som skapar och påverkar de varumärken som finns? 
Och om kunden har fått ett ökat inflytande över varumärkesbilden vem är det då som har den 
faktiska kontrollen över varumärket och dess innebörd? 
 
Av resonemanget ovan framgår att synen på kundens medverkan i varumärkesprocessen har 
förändrats. Ett flertal författare bland annat Prahalad och Ramaswamy (2004), Vargo och 
Lusch (2006) och Payne et al. (2009) talar om kundens ökade inflytande och medskapande 
(eng. co-creation) vilket vi anser visar på ämnets relevans och aktualitet. Vi upplever 
emellertid att det finns en problematik kring ämnet kundmedverkan och varumärkes-
byggande. Den forskning som tidigare gjorts på ämnet har sällan talat om kundens 
emotionella påverkan på varumärket och i vilken utsträckning den påverkar den bild som 
florerar i samhället. Allt för ofta är det enbart företagets varumärkesarbete som behandlas och 
hur kunden praktiskt kan delta i olika processer vilket vi ser som en stor nackdel. Även 
Bengtsson och Östberg (2006) menar att den klassiska brand managementlitteraturen har ett 
allt för riktat företagsperspektiv varav värdefulla insikter kring varumärkenas liv i 
konsumenternas medvetande går förlorad. Då kunden har getts allt större utrymme som 
medskapare inom faktiska processer som produktutveckling och marknadskommunikation 
tycker vi det är dags att även belysa kundens enskilda bidrag och inverkan på varumärkes-
bilden. En aspekt som vi finner intressant är att Berthon et al. (2008) påpekar att varumärket 
lever ett eget liv ute bland allmänheten varav kundens påverkan blir av yttersta vikt.  
 

1.3 Problemformulering 
Vi kan se att det i samhället idag läggs en stor vikt vid olika varumärken och vad de skapar 
för värden för såväl företag som enskilda konsumenter. Då företag i allt större utsträckning 
lyckas producera produkter med god funktionell kvalitet blir varumärket än viktigare varav 
företagens varumärkesarbete är det som tilldelas högsta prioritet. Emellertid skulle vi vilja 
påstå att dagens medielandskap har kastat om spelplanen för såväl företag som kunder och 
därmed skapat en mer komplex och dynamisk miljö för varumärkena att skapas och växa i. 
Att bygga ett varumärke handlar därför inte längre enbart om att, som företag, fylla det med 
värdeord och en vald identitet. Som framgår av diskussionen ovan har kunden gått från att 
vara enbart en passiv mottagare till en aktiv och kreativ medaktör i detta arbete vilket vi ser 
som en stor och viktig trend på dagens marknad. Kundens ökade inflytande över företagens 
arbetsprocesser visar på att dennes roll har utvecklats och därmed nått nya dimensioner. Den 
påverkansgrad som kunden idag besitter genom medier som Facebook, YouTube och Twitter 
gör att vi ställer oss frågan om vi är på väg in i en ny marknadsföringsera där kunden intar en 
lika självklar och aktiv roll som företagen. Vi ser att det sällan har diskuterats hur kunden, 
utanför företagets kontroll, kan påverka och inverka på den kommunicerade bilden som finns 
kring ett varumärke. Genom att sätta fokus på kundens interaktion och användning av 
varumärken hoppas vi kunna illustrera kundens roll som medaktör i skapandet av ett 
varumärke.  
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Utifrån detta resonemang har vi således ringat in vårt problemområde vilket har utmynnat i tre 
forskningsfrågor: 
 
• På vilka olika sätt kan kunder påverka den kommunicerade bilden av ett varumärke? 
• I vilken utsträckning kan kunden påverka varumärkets image och upplevda värde? 
• Vilken kontroll har kunden kontra företaget över varumärkesbilden?  

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring kundens roll som medaktör i varumärkes-
skapandet genom att beskriva hur och i vilken utsträckning kunder kommunicerar varumärken 
mellan varandra och därigenom påverka bilden av ett varumärke. 
 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
I uppsatsen har vi gjort en teoretisk avgränsning då vi valt att inte behandla hur kunden 
tillsammans med företaget kan medverka i varumärkesbyggandet genom samarbeten på 
företagens villkor. Denna avgränsning har vi valt att göra då vi ämnar beskriva kundernas 
makt och påverkansmöjlighet över varumärkesbilden, det vill säga det som sker utanför 
företagets kontroll. Att således behandla samarbeten mellan kund och företag skulle ge ett allt 
för utpräglat företagsperspektiv vilket går emot uppsatsens syfte. Vi vill även passa på att 
påpeka att det i dagsläget inte finns någon etablerad utarbetad modell för kundens inflytande 
på varumärkesbilden. Utifrån det utgångsläget har vi själva försökt sätta samman en teoretisk 
referensram som på bästa sätt beskriver hur kunder, genom interaktion mellan varandra, kan 
påverka den bild som finns kring ett varumärke.  
 
Uppsatsen har som syfte att beskriva hur kunden kan påverka den kommunicerade bilden av 
ett varumärke samt i vilken utsträckning denne även kan påverka imagen. Då dessa två 
begrepp kan ses som närliggande och nästintill synonyma skulle vi vilja göra ett förtydligande 
kring deras innebörd. När vi talar om den kommunicerade bilden av varumärket eller 
varumärkesbilden åsyftar vi först och främst den varumärkesbild som delas av allmänheten 
och som kommuniceras mellan kunder. När vi däremot talar om varumärkets image menar vi 
de mentala associationer som en individ har till ett specifikt märke.  
 
Sist vill vi även göra ett förtydligande gällande orden kund, konsument, varumärke och märke 
som förkommer frekvent genom uppsatsen. Inom den klassiska marknadsföringslitteraturen 
görs det ofta en uppdelning mellan kunder och konsumenter. I denna uppsats kommer vi 
emellertid inte att göra någon åtskillnad mellan dessa begrepp utan orden kommer att vara 
synonyma med varandra och syfta till köpare inom business-to-consumer-marknaden. Orden 
varumärke och märke är ytterligare två begrepp som florerar flitigt i uppsatsens olika 
textstycken. För att skapa ett mer dynamiskt språk kommer således även dessa två begrepp 
användas synonymt med varandra.  
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2. METOD 
 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera den metodologi som vi har valt att använda i 
denna uppsats. Kapitlet presenterar metodval, forskningsansats, informationsinsamling av 
primär- och sekundärdata samt en diskussion av undersökningens kvalitet i termer av 
validitet och reliabilitet. Avslutningsvis görs även en presentation av den kunskapsprocess 
som uppsatsen inneburit samt ett kritiskt ställningstagande till de metodval som har föregått 
undersökningen.  
 
 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika metodvägar att välja mellan när man ska 
genomföra en vetenskaplig studie; en kvalitativ eller kvantitativ. Den kvantitativa metoden 
innebär mätningar, statistisk bearbetning och analys av insamlad data medan den kvalitativa 
metoden snarare fokuserar på mjuka värden som tolkningar och orsaker (Patel och Davidsson, 
2003). Till skillnad från den kvantitativa metoden menar Merriam (2009) att den kvalitativa 
undersökningen har som syfte att beskriva och förklara ett visst fenomens natur. Hon förklarar 
vidare att en kvalitativ metod fokuserar på att förstå hur personer tolkar och förstår sina 
upplevelser och vilka värden de lägger i dessa. Detta är något som även framhålls av Repstad 
(1999). Han skriver att den kvalitativa forskningen handlar om att karaktärisera olika 
framträdande egenskaper och drag hos olika fenomen. Holme och Solvang (1997) förklarar 
att det därigenom är forskarens egen tolkning av till exempel sociala sammanhang och 
referensramar som lägger grunden till undersökningens inriktning och karaktär.  
 
Vi kommer i uppsatsen tillämpa en kvalitativ metod då vårt syfte är att skapa en djupare 
förståelse kring ämnet kundmedverkan och varumärkesbyggande. Då det är vår tolkning av 
verkligheten som står i centrum ser vi även att den kvalitativa metoden är bäst lämpad då det, 
i våra ögon, är omöjligt att skapa en tillräckligt god förståelse av området genom 
kvantifiering. Merriam (2009) menar att den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att 
samla in och analysera underliggande data för att förstå den kontext som ett fenomen verkar i. 
Vidare framhåller författaren att detta enbart kan göras genom intervjuer, observationer och 
analys av det insamlade materialet. Eftersom att uppsatsens ämne i sig berör de inre processer 
som är kopplade till kunden anser vi oss enbart kunna komma åt dessa genom att tillämpa en 
kvalitativ metod där den personliga intervjun står i centrum för empiriinsamlingen. Holme 
och Solvang (1997) lyfter vidare fram att den kvalitativa metoden också ger forskaren en 
ytterst liten möjlighet till generalisering i förhållande till den kvantitativa. Då vår ambition 
inte är att generera generella slutsatser utan gå in på djupet kring kundens medverkan i 
skapandet av varumärkesbilden menar vi att den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra 
då den tillåter oss att göra just detta.  
 
Det som framförallt kännetecknar den kvalitativa metoden, enligt Repstad (1999) är att 
forskaren går på djupet istället för på bredden. Han menar därmed att det enbart är ett fåtal 
miljöer som studeras för att på så sätt skapa en detaljerad och nyanserad skildring av 
verkligheten. Forskningens djupa och beskrivande karaktär gör således att det skapas ett nära 
förhållande mellan forskaren och de personer eller den miljö som studeras (Repstad, 1999). I 
vår mening är detta en stor styrka hos den kvalitativa metoden och närheten i denna uppsats 
har skapats genom genomförandet av personliga intervjuer ansikte mot ansikte. Genom 
intervjuformen anser vi att det, precis som Repstad (1999) påpekar, har skapats ett mer 
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personligt förhållande mellan oss och intervjupersonerna vilket har gett oss möjligheten att 
studera såväl intervjupersonernas svar samt den omgivning som de verkar i. Holme och 
Solvang (1997) påpekar att det är den personliga kontakten mellan forskaren och den 
undersökte som bidrar till undersökningen djup och således är en av dess styrkor.  
 
Ett annat område som, enligt Repstad (1999) är viktigt inom den kvalitativa forskningen är 
flexibilitet. Även Holme och Solvang (1997) förklarar att just flexibilitet är centralt och då 
inom två olika aspekter. Dels menar de att forskaren måste hålla sig flexibel till de 
erfarenheter som uppkommer under undersöknings- och informationsinsamlingsfasen för att 
på så sätt kunna ändra felformulerade frågeställningar och syften. Här menar författarna att 
det även krävs en anpassningsbar inställning till sättet som forskaren närmar sig de olika 
undersökningsenheterna på. Bryman och Bell (2005) lyfter även fram att den kvalitativa 
forskningsmetoden karaktäriseras av ett mindre strukturerat angreppssätt och därmed en större 
öppenhet. Eftersom det område som vi ämnar undersöka är relativt outforskat ser vi det som 
en fördel att bibehålla en mer öppen inställning i forskningsprocessen. Flexibiliteten i vår 
forskningsprocess har vi skapat genom att inte använda standardiserade intervjufrågor utan 
istället utgå från en ämnesguide. På så sätt har intervjuerna haft möjlighet att röra sig i olika 
riktningar och därigenom beröra flera olika aspekter inom det valda området. Då det under 
intervjuerna framkom intressanta aspekter som tidigare inte hade behandlats i teoriavsnittet 
gav det mindre formaliserade angreppssättet även en möjlighet att i efterhand anpassa den 
teoretiska ramen för att på så sätt öka uppsatsens dynamik.  
 
Vi har grundat vårt val av forskningsmetod på att vi anser oss, genom den kvalitativa 
metoden, kunna skapa den förståelse för varumärken och kundkommunikation som krävs för 
att kunna förstå och analysera kundens bidrag i skapandet av den kommunicerade bilden av 
ett varumärke.  
 

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
Bryman och Bell (2005) förklarar att en undersökning kan formas utefter tre olika typer av 
forskningsansatser; den deduktiva, induktiva och abduktiva ansatsen. I denna uppsats har vår 
forskning kommit att anta en abduktiv karaktär då vi, precis som Holme och Solvang (1997) 
preciserar, under processens gång har rört oss mellan empiri och teori vilket har gjort att dessa 
två delar skapats och formats samtidigt.  
 
Patel och Davidsson (2003) framhåller att forskarens arbete innebär att skapa teorier som ska 
ge en så korrekt bild som möjligt av den verklighet som denne valt att studera. För att 
producera dessa teorier finns det olika forskningsansatser att välja medan; den induktiva, 
deduktiva eller abduktiva (Patel och Davidsson, 2003). Enligt Holme och Solvang (1997) kan 
den deduktiva ansatsen liknas vid en bevisande väg, det vill säga att forskaren menar till att 
bevisa en framtagen teori. Teorell och Svensson (2007) lyfter fram att den deduktiva ansatsen 
i mångt om mycket är kopplad till den kvantitativa metoden och vill därigenom fastställa 
sambandet mellan orsak och verkan. Vidare menar författarna att forskaren därmed härleder 
hypoteser från redan existerande teorier som sedan prövas mot den insamlade empirin. Syftet 
är därigenom att sammanföra redan befintlig teori med ny empiri för att på så sätt pröva eller 
eventuellt vidareutveckla teorin (Teorell och Svensson, 2007). Den deduktiva ansatsen kallas 
därför av Gummesson (2000) för den teoriprövande.  
 
Den induktiva inriktningen tar i förhållande till den deduktiva en annan utgångspunkt. Istället 
för att vara bevisande lyfter Teorell och Svensson (2007) fram att induktionen tar sin början i 
den observerade verkligheten. Med det menar författarna att forskaren utgår från insamlad 
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empiri och utifrån den försöker formulera generellt täckande påståenden. Berg (2004) kallar 
den induktiva ansatsen för research-before-theory metoden vars syfte är att ta fram ny teori på 
det undersökta området. Emellertid menar Bryman och Bell (2005) att den induktiva 
forskningen i vissa fall även kan komma att innehålla deduktiva inslag och gör den därmed 
interativ. Att metoden är interativ innebär att forskaren går fram och tillbaka mellan empiri 
och teori och utökar den teoretiska referensramen med ytterligare modeller om den upplevs 
för fattig i reflektionsprocessen (Bryman och Bell, 2005). Ett annat begrepp som beskriver 
blandningen mellan en deduktiv och induktiv ansats är den abduktiva (Gummesson, 2000). 
Holme och Solvang (1997) förklarar att den abduktiva metoden är en gyllene medelväg där 
teorin utvecklas parallellt med insamlingen av empirisk information. Processen utgår, enligt 
Patel och Davidsson (2003), från att forskaren utifrån ett enskilt fall konstruerar en hypotes 
vilken sedan testas på nya fall varav arbetet går från att vara induktivt till att bli deduktivt. 
Målet med denna ansats är således att forskaren antingen ska göra eventuella förändringar av 
befintlig teori eller producera ny genom en jämförande analys (Holme och Solvang, 1997).  
 
Inledningsvis i arbetet med uppsatsen var vi tvungna att vända oss till teorin för att på så sätt 
skapa oss en förståelse kring ämnet kundmedverkan och varumärken. På så sätt anser vi att 
vår undersökning till en början hade en deduktiv karaktär där teorin fick styra vårt arbete och 
användes för att appliceras på vårt valda problemområde. Efter genomförda intervjuer har 
dock vår forskningsansats kommit att bli av en mer abduktiv karaktär vilket nämndes 
inledningsvis. Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att forskaren, genom den abduktiva 
ansatsen, låter det empiriska materialet utvecklas steg för steg samtidigt som den teoretiska 
referensramen revideras och anpassas efter det studerade området. Då det under våra 
intervjuer framkom nya intressanta aspekter kring kundens medverkan i varumärkesskapandet 
upplevde vi ett behov av att gå tillbaks och delvis revidera vår teoretiska struktur för att på så 
sätt få den att stämma överens med den empiriska informationen. Vi har även efter 
empiriinsamlingen förändrat och förfinat våra forskningsfrågor för att på så sätt få dessa att, 
på ett bättre sätt, korrelera med uppsatsens syfte samt teori och empiriavsnitt. Den abduktiva 
karaktären hos vår metod har gjort att vi haft möjligheten att röra oss mellan teori och empiri 
på ett sätt som vi finner relevant för uppsatsens syfte. Vi anser oss på detta sätt ha kunnat 
skapa en mer precis och djupgående undersökning kring ämnet kundmedverkan i 
varumärkessammanhang och därigenom skapa ett samspel mellan teori och empiri.  
 

2.3 Informationsinsamling 
Merriam (2009) menar att det finns tre olika sätt att samla in information när man genomför 
kvalitativa studier. Hon menar att forskaren dels kan samla in information genom att studera 
dokument, göra intervjuer eller genomföra observationer. Vidare förklarar hon att dokument 
är det som brukar refereras till som sekundärdata medan intervjuer och observationer kallas 
för primärdata. I uppsatsen använder vi oss av såväl primär- som sekundärdata för vår 
informationsinsamling.  
 

2.3.1 Primärdata 

Densombe (2009) kallar primärdata för ”rå” data, det vill säga information som är opåverkad 
eller färgad av olika begrepp eller teorier. Detta framhålls även av Merriam (2009) som menar 
att primärdata är den data som forskaren själv samlar in i avsikt att uppfylla uppsatsens syfte. 
Bryman och Bell (2005) förklarar att det finns tre olika tillvägagångssätt inom den kvalitativa 
metoden när forskaren ska samla in empiriskt primärdata; deltagande observationer, 
fokusgrupper och intervjuer. I vår informationsinsamlingsprocess kommer vi att använda oss 
av kvalitativa intervjuer för att samla in primärdata.  
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Patel och Davidsson (2003) talar om den kvalitativa intervjun och förklarar att den innehåller 
en väldigt låg grad av standardisering. De framhåller vidare att syftet är att komma 
intervjupersonen nära för att på så sätt kunna upptäcka och identifiera egenskaper och 
karaktärsdrag kring ett visst fenomen. Avsaknaden av en tydlig struktur bekräftas även av 
både Repstad (1999), Holme och Solvang (1997) samt Bryman och Bell (2005). Författarna 
framhåller att den öppna strukturen syftar till att göra intervjun flexibel och följsam för att på 
så sätt få fylliga och detaljerade svar. I uppsatsen har vi valt att använda oss av, vad Bryman 
och Bell (2005) benämner, semi-strukturerade intervjuer. Istället för att använda 
standardiserade frågor har våra intervjuer utgått från en intervjuguide med på förhand 
bestämda teman och områden. Holme och Solvang (1997) menar att en intervjuguide öppnar 
upp möjligheten för intervjuaren och den intervjuade att föra ett vanligt samtal med varandra 
där intervjupersonens egen uppfattning är det som lyfts fram. Vi ser det som en fördel att 
använda en mer öppen struktur då ämnet vi studerar är komplext och innehåller många olika 
delar. Detta angreppssätt har även öppnat upp för möjligheten att beröra aspekter vilka vi på 
förhand inte hade haft i åtanke för att på så sätt ge en så heltäckande bild av kundens 
medverkan i varumärkesbyggandet som möjligt. Det vill säga att den öppna strukturen har 
skapat en flexibilitet gällande frågor, följdfrågor samt respondenternas svar.  
 
Repstad (1999) framhåller att det är viktigt att göra ett strategiskt urval gällande 
intervjupersoner. Han förklarar vidare att forskaren ska välja att intervjua sådana personer 
som denne anser kan ge viktig och relevant information. Då vårt valda ämne är en ganska ny 
företeelse inom varumärkesområdet har vi valt att enbart intervjua personer med en tydlig 
koppling och stor kunskap kring trender inom varumärkesbyggande, kundmedverkan och 
marknadskommunikation. Vi har därmed valt att genomföra åtta personliga intervjuer med 
åtta varumärkeskonsulter samt redaktionschefen på tidningen Dagens Media. Vi ser en styrka 
i det urval som vi har gjort då personernas heltäckande kunskaper kring varumärken och 
kundkontakter ger en mer allomfattande bild av kunden som varumärkesskapare. Eftersom vi 
inte har haft för avsikt att beskriva hur företag idag arbetar med att involvera kunder i 
varumärkesbyggandet eller genomföra någon fallstudie vill vi även kommentera att det därför 
har varit naturligt att utelämna företagsintervjuer i denna uppsats.  
 
Nedan följer en mer detaljerad presentation av uppsatsens intervjupersoner: 
 

• Per Bergkrantz, VD och projektledare på reklambyrån NPP-Reklam. Sedan tidigare 
har Per bland annat arbetat som marknadschef för det statligt ägda Systembolaget.  
 

• Viktor Ehrenberg, arbetar med design och varumärkesstrategi på kommunikations-
byrån Brandwork vilka arbetar med kunder som Astra Zeneca, Falksalt och Göteborgs 
stad. 

 
• Jacob Fant, VD och konsult på varumärkesbyrån Rewir vilka arbetar med kunder 

som Scan, SEB och NCC. Jacob har sedan tidigare arbetat både som analytiker, 
projektledare och VD på olika medie-, event- och sponsringsbyråer.  
 

• Johan Gromark, varumärkeskonsultkonsult på managementbyrån Label vilka har 
arbetat med företag som Vagabond, HSB och Renault.  

 
• Björn Jernberg, VD på reklambyrån Do the Right Thing (D.T.R.T) vilka bland annat 

har arbetat med företag som Astrid Lindgrens Värld, Mäklarhuset och Tibrokök. Björn 
har sedan tidigare bland annat arbetat som varumärkesansvarig på Volvo.  
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• My Kiiman-Håll & Marjam Malmberg, arbetar som Client Director respektive 
varumärkesstrateg på varumärkesbyrån Essen International. Byrån arbetar idag med 
bland annat Securitas, Swedbank, Filippa K och Vattenfall.  

 
• Niklas Rislund, redaktionschef på affärstidningen Dagens Media vilken har en 

inriktning mot marknadsföring och medieval samt ämnar beskriva medielandskapets 
utveckling och vad det innebär för företagens kommunikation.  
 

• Lars Rydberg, Senior Advisor på varumärkes- och reklamkommunikationsbyrån 
RBK vilka har arbetat med kunder som NK, Lars Wallin och Socialdemokraterna.  

 
Alla våra intervjuer har varit av personlig karaktär, det vill säga de har genomförts ansikte 
mot ansikte på intervjupersonernas arbetsplatser. Detta såg vi var viktigt för att skapa en 
personlig kontakt med våra respondenter och därmed öppna upp för en förtrolig intervju-
situation. Vi valde även att spela in samtliga intervjuer med hjälp av en diktafon för att 
möjliggöra en så korrekt återgivning av materialet som möjligt. Samtliga respondenter var 
positiva till inspelning och innan intervjuerna startade informerade vi samtliga om i vilket 
syfte materialet skulle användas och hur de i efterhand skulle komma att bearbetas. Även här 
var syftet att inge ett förtroende för att på så sätt få så detaljerade och personliga svar som 
möjligt från respondenterna.  
 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata motsvaras enligt Merriam (2009) av information som publicerats vid ett tidigare 
tillfälle i ett annat syfte. Hon framhåller att denna typ av data kan illustreras av olika slags 
dokument och då bland annat i form av böcker, artiklar och Internetkällor, vilka är den typen 
av sekundärkällor som vi har valt att använda oss av i vår uppsats. Vårt syfte har varit att 
skapa en grundläggande förståelse för området kring varumärken, varumärkesbyggande och 
kundmedverkan för att på så sätt kunna göra en så trovärdig undersökning som möjligt. Vid 
användandet av sekundärdata menar Merriam (2009) att forskaren måste granska källans 
trovärdighet på ett kritiskt sätt då informationen har framställts av någon annan. Vi har 
försökt vara källkritiska i största möjliga mån i vår informationsinsamling och enbart använt 
sekundärkällor från betrodda källor. Den litteratur som vi har använt är sådan som har kunnat 
hittas på Universitetsbiblioteken i Kalmar eller Växjö samt litteratur som använts på tidigare 
universitetskurser inom bland annat brand management och konsumentbeteende. När det 
kommer till artiklar har vi även här enbart använts sådana som vi har kunnat hitta via 
väletablerade och betrodda databaser som Linnéuniversitetets ELIN och Business Source 
Premiere. Internetkällor är något som vi har försökt använda i ytterst liten utsträckning för att 
undersökningen ska få en så akademisk och vetenskaplig karaktär som möjligt. Denna typ av 
källor har först och främst använts som ett komplement till litteraturen för att ta fram 
specifika definitioner.  
 

2.4 Reliabilitet och Validitet 
Gummesson (2000) förklarar att det finns två vetenskapliga kriterier när det kommer till 
kvalitativ och kvantitativ forskning; reliabilitet och validitet. Holme och Solvang (1997) 
hänvisar till följande citat av Hernes (1979) i sin inledande diskussion kring den kvalitativa 
undersökningens reliabilitet och validitet: 
 

”Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå 
så kommer någon att missförstå.” (Hernes, 1979) 
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Författarna vill här illustrera den problematik som finns inom den kvalitativa forskningen då 
den i mångt om mycket bygger på forskarens egna tankar och tolkningar. På grund av detta 
menar de att forskaren aldrig kan ge fullständiga garantier om undersökningens tillförlitlighet 
och äkthet. Även Bryman och Bell (2005) bekräftar att den kvalitativa forskaren möter 
problem då den sociala verkligheten som undersöks är i ständig förändring vilket försvårar för 
forskaren att verkligen säkerställa dess riktighet. Vi är emellertid medvetna om denna 
problematik och har i största möjliga mån försökt ta den i beaktning i utformningen och 
genomförandet av undersökningen.  
 
Silverman (2005) menar att en undersöknings validitet är nära knutet till sanningen. Detta 
förtydligas av Gummesson (2000) som förklarar att det handlar om undersökarens ambition 
att verkligen undersöka det som denne ämnar undersöka. Vidare menar han att det därmed ska 
finnas en tydlig koppling mellan empiri och teori, det vill säga att de teorier och modeller som 
används på ett passande sätt beskriver den verklighet som har studerats. Denna definition av 
validitet betonar det som Bryman och Bell (2005) kallar intern validitet. För att stärka den 
interna validiteten har vi i valt att arbeta med olika vetenskapliga källor för att på så sätt 
presentera olika perspektiv på varumärken och kundmedverkan. Här har vi, i största möjliga 
mån, försökt hitta källor som stödjer varandra för att på så sätt bygga upp uppsatsens giltighet. 
Med tanke på uppsatsens syfte, karaktär och antal intervjupersoner är det svårt för oss som 
forskare att vara generella i vår analys och våra slutsatser. Då vi emellertid har valt att inte 
genomföra en fallstudie på vare sig ett företag eller någon bransch anser vi att vår under-
sökning har en bredare karaktär varav dess resultat lättare kan appliceras på olika sociala 
områden. På detta sätt har vi försökt ta hänsyn till validiteten. 
 
Enligt Gummesson (2000) är reliabilitet nära kopplat till tillförlitlighet, det vill säga hur väl 
det går att uppnå samma resultat vid ett senare undersökningstillfälle. Detta framhålls även av 
Holme och Solvang (1997) vilka anser att hög reliabilitet nås om olika, oberoende mätningar 
av ett och samma fenomen ger samma eller ett snarlikt resultat. Därmed poängterar de att 
reliabiliteten bestäms av hur undersökningen har genomförts och hur noggrant materialet har 
bearbetats. Ett varningens finger höjs dock av Bryman och Bell (2005) som menar att den 
kvalitativa studiens syfte kan vara svårt att kombinera med en hög grad av reliabilitet då det är 
omöjligt att frysa en social miljö. Författarna hänvisar istället till Guba och Lincoln (1994) 
och framhåller att det inom den kvalitativa forskningen snarare handlar om pålitlighet och 
trovärdighet än reliabilitet. Vidare framkommer att undersökaren inom den kvalitativa 
forskningen istället bör arbeta för att säkerställa att det skapats en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av processens alla delar. Bryman och Bell (2005) framhåller att det handlar om att 
anta ett granskande synsätt som forskare för att på så sätt uppnå reliabilitet inom en kvalitativ 
undersökning. Med detta i åtanke har vi i vår uppsats försökt skapa reliabilitet och pålitlighet 
genom att motivera och förklara metodval och tillvägagångssätt för att undersökningen på så 
sätt skulle kunna återskapas i ett senare skede. Av samma anledning har vi även valt att bifoga 
den intervjuguide som har använts vid samtliga intervjuer. Där utöver har vi även valt att 
spela in alla intervjuer som har gjorts för att på så sätt kunna återge respondenternas åsikter på 
ett så korrekt och objektivt sätt som möjligt. För att skapa en tydlighet vid empiriinsamlingen 
valde vi även att förtydliga de frågor som respondenterna ansåg var otydliga samt att vi bad 
om förtydliganden vid de tillfällen då vi upplevde en otydlighet i deras svar. Innan 
analysarbetet påbörjades skickade vi även ut sammanställningen av intervjuerna till samtliga 
respondenter för att få deras godkännande. På så sätt hoppas vi ha minskat risken för 
feltolkningar och därmed ökat uppsatsens pålitlighet.  



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 12 - 

2.5 Kunskapsprocessen 
Uppsatsens ämne var något som vi gemensamt hade börjat diskutera långt innan den riktiga 
uppsatsprocessen tog sin början. Att valet föll på varumärken kändes naturligt för oss båda då 
vi alltid har funnit ett stort intresse för deras komplexitet och dynamik. Att varumärket är 
något som berör alla företag och konsumenter oberoende av om man talar om varor eller 
tjänster var dessutom något som talade till ämnets fördel och vårt intresse. Uppsatsen slut-
giltiga syfte och problemområde fastställdes dock inte direkt utan har formats och reviderats 
under hela arbetsprocessen. För att bestämma uppsatsens fokus valde vi inledningsvis att 
studera befintlig teori på området varumärken och imagebyggande. Då vi upplevde att det 
fanns en avsaknad av teori kring kundens medverkan i skapandet av varumärkesbilden 
bestämde vi oss slutligen, i samförstånd med vår handledare, att inrikta uppsatsen på detta 
område. Arbetet fortskred sedan med ytterligare teoriinsamling för att skapa en djupare 
förståelse för aspekter som kundmedverkan, varumärken samt kund-kund interaktion. Då vi 
upplevde begränsad teoretisk exakthet kring vårt valda ämne utformade vi här en 
övergripande struktur för uppsatsens teorietiska referensram för att underlätta vår 
informationssökning. Genom litteratur- och artikelstudier försökte vi kartlägga olika områden 
gällande kundinteraktion, varumärken och varumärkesbyggande som vi ansåg var relevanta 
för att uppfylla uppsatsens syfte. Den ursprungliga ämnesstrukturen användes även för att 
utforma den intervjuguide som användes vid empiriinsamlingen.  
 
Då valet föll på att göra en kvalitativ undersökning bestämde vi oss för att personliga 
intervjuer var det bästa sättet för att samla in primärdata. Genom att träffa respondenterna 
ansikte mot ansikte hoppades vi på att kunna skapa en personlig intervjusituation som 
förhoppningsvis skulle skapa ett förtroligt och öppet samtal mellan oss och respondenterna. 
Eftersom uppsatsens fokus var att beskriva kundens roll i skapandet av varumärkesbilden var 
vår ambition att intervjua personer med en mer övergripande syn på både varumärken och 
kundmedverkan. Vi kände tidigt att det troligtvis skulle bli svårt att få fram rätt information 
från såväl kunder som företag vilket gjorde att valet av intervjupersoner istället föll på 
varumärkeskonsulter och strateger med verksamheter i Stockholm och Göteborg. 
Förhoppningen var att dessa skulle kunna se på ämnet på ett övergripande sätt och därigenom 
ge en mer precis bild av fenomenet som helhet. Vi valde att kontakta ett stort antal 
varumärkes-, kommunikations- och reklambyråer via mail där vi presenterade oss själva, 
uppsatsens ämne och syfte. Detta gjorde vi för att ge en så klar bild av vår ambition som 
möjligt och även för att komma i kontakt med rätt personer med rätt kunskap. Alla intervjuer 
genomfördes sedan under fyra dagar då vi besökte de olika personernas arbetsplatser. Innan 
intervjuerna genomfördes valde vi att skickade ut ett grovt underlag på de ämnesområden som 
vi önskade diskutera under intervjuerna. Ämnena var emellertid väldigt övergripande vilket 
var medvetet för att inte styra intervjupersonernas tankar och därigenom samtalet för mycket 
på förhand då vi ansåg det vara viktigt att bibehålla intervjuernas flexibilitet. Den öppna 
struktur som vi valde att använda på vår intervjuguide bidrog till att varje intervju fick sin 
egen vinkling vilket vi såg som en fördel då vi på det sättet fick flera olika perspektiv på olika 
aspekter rörande kundmedverkan, kontroll och varumärken. Beroende på respondenternas 
svar försökte vi även hela tiden ha uppsatsens syfte i bakhuvudet och därigenom styra 
intervjun i olika riktningar för att se till att verkligen få in relevant data till vår undersökning.  
 
Nästa steg i processen blev att lyssna igenom samtliga intervjuer och renskriva dem för att 
vidare kunna skapa ett sammanhängande empirikapitel. I samband med att det empiriska 
materialet sammanställdes reviderades även den teoretiska strukturen för att bättre passa till 
den primärdata som hade samlats in. Dessutom omformulerades forskningsfrågor samt att 
syftet tydliggjordes då det under intervjuerna uppkommit nya ämnesområden som vi ansåg 
var relevanta för uppsatsens karaktär och innehåll. För att skapa en tydlighet kring uppsatsens 
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tre olika röster valde vi att slutligen göra en gemensam sammanställning av intervjumaterialet 
där vi sammanfattade de olika personernas åsikter under olika rubriker. Då empirin är otroligt 
viktig för studien tyckte vi att det var befogat att tilldela den ett eget kapitel där varje 
intervjupersons röst blev hörd. Den slutgiltiga sammanställningen valde vi även att skicka ut 
till respondenterna för godkännande för att på så sätt minska risken för feltolkningar och 
därmed öka uppsatsens trovärdighet. Samtidigt som empirin bearbetades började även det 
slutgiltiga teoriavsnittet att ta form där vi valde att göra en tydlig inledning under 
huvudrubrikerna; kunden, varumärket och kundinteraktion.  
 
I de avslutande två kapitlen i uppsatsen berörs den analys och de slutsatser som arbets-
processen har mynnat ut i. I vår analys har vi försökt lyfta fram samband, mönster och 
olikheter mellan såväl teori och empiri samt mellan de olika intervjupersonernas åsikter för att 
på så sätt ge kapitlet och ämnet en dynamisk karaktär. Slutsatserna poängterar sedan de 
viktigaste tendenser som vi har sett genom vår datainsamling och vårt analysarbete kring 
kundens medverkande roll i skapandet av den kommunicerade varumärkesbilden. Det är i 
dessa kapitel som vår röst blir hörd och således där våra tolkningar och referensramar får stå i 
fokus då vi besvarar uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Eftersom vi under processen har 
vandrat fram och tillbaks mellan teori och empiri anser vi således att vi, som tidigare nämnt, 
har genomfört en kvalitativ undersökning med en abduktiv karaktär. 
 
I den kvalitativa studien menar Gummesson (2005) att forskarens egen tolkning och person 
spelar en viktig och avgörande roll. Han förklarar vidare att personens värderingar, 
erfarenheter och åsikter påverkar alla delar av forskningsprocessen och att den personliga 
tolkningen således är oundviklig. Holme och Solvang (1997) förklarar vidare att tolkning inte 
är något som enbart sker i ett avgränsat skede i processen utan ständigt finns närvarande i allt 
från teoriinsamling till slutsatsarbete. Forskningens subjektiva prägel menar emellertid Patel 
och Davidsson (2003) inte behöver ses som något negativt utan kan berika uppsatsen och 
bidra till dess djup. Vi är medvetna om att våra egna preferenser har färgat vårt uppsatsarbete 
genom hela arbetsprocessen vilket således kan ha påverkat det innehåll som presenteras. Detta 
är således något som vi vill att uppsatsens läsare ska veta om och ha i tankarna vid läsning av 
uppsatsen.  
 

2.6 Metodkritik 
Bryman och Bell (2005) framhåller att det finns svagheter med den kvalitativa forsknings-
metoden vilka kan påverka dess resultat. Metodens subjektiva karaktär, där forskarens och 
respondenternas egna uppfattningar står i centrum, är enligt författarna den största 
svårigheten. Vidare framhåller de att den kvalitativa forskaren tenderar att vara mindre precis 
i sin argumentation kring olika forskningsval. Att detta är kritiska aspekter är något som vi är 
medvetna om och har därmed försökt ha dessa i åtanke genom hela arbetsprocessen. För att 
stärka undersökningens karaktär har vi i största möjliga mån försökt förklara de bakom-
liggande orsaker som finns till de olika val som vi har gjort. Genom att även presentera hela 
kunskapsprocessen i ett eget avsnitt (se avsnitt 2.5) hoppas vi att uppsatsarbetets olika steg 
har tydliggjorts för att på så sätt klargöra och förtydliga vår arbetsprocess. En annan snarlik 
aspekt lyfts, som tidigare nämnt, fram av Holme och Solvang (1997) som menar att 
forskarens egna tolkningar färgar undersökningen och dess innehåll. De menar att 
tolkningsprocessen hela tiden finns närvarande och att forskaren aldrig helt kan skydda sig 
från feltolkningar av information. I såväl informationsinsamling som sammanställning har vi 
därför försökt anta ett omdömesfullt synsätt genom att föra en öppen diskussion kring vårt 
material med både handledare, respondenter och mellan varandra. Genom att spela in 
intervjuer samt få respondenternas godkännande på den sammanställda empirin har vi även 
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försökt göra en så korrekt återgivning som möjligt för att skapa en mer trovärdig karaktär. 
Emellertid är det vår analys av såväl teori som empiri som bygger upp resultatet varav 
uppsatsen aldrig kan bli fullständigt objektiv. Trots dessa aspekter anser vi att den kvalitativa 
forskningsmetoden är bäst lämpad för att uppfylla uppsatsens syfte då det enbart är på detta 
sätt vi kan komma riktigt nära fenomenet och dess karaktär.  
 
Något som vi anser bidrar till att göra undersökningen mer omdömesfull och korrekt är att vi 
försökt anta ett granskande förhållningssätt till såväl sekundär- som primärkällor. Berg (2004) 
menar att det är viktigt att undersöka vem som skapat en viss typ av information och i vilket 
syfte. Även Patel och Davidsson (2003) framhåller att det är vitalt att forskaren utvärderar sitt 
insamlade material och inte enbart väljer sådana teorier och uttalanden som stödjer dennes 
egna idéer. För att ta hänsyn till detta har vi i det teoretiska avsnittet även berört ämnes-
områden som inte direkt är kopplade till uppsatsens syfte och undersökningsområde. Detta 
har gjorts för att ge en djupgående beskrivning av området kundmedverkan och på vilka olika 
sätt som kunden kan bidra i ett företags olika processer. När det gäller sekundärkällornas 
korrekthet har vi, vilket nämndes i avsnitt 2.3.2, enbart använt litteratur och artiklar från 
betrodda källor och i största möjliga mån försökt använda oss av ursprungskällorna för att få 
så precisa redogörelser som möjligt.  
 
Att insamlingen av primärdata tenderar att ha en ostrukturerad eller semistrukturerad karaktär 
menar Bryman och Bell (2005) kan vara ett kritiskt moment i den kvalitativa studien. 
Författarna framhåller att en ostrukturerad karaktär kan skapa en otydlighet i samtalet och att 
forskaren därigenom inte får tag på den information som är nödvändig. För att minska denna 
risk valde vi att alltid ha uppsatsens syfte i bakhuvudet, som ovan nämnt, vilket gjorde att vi 
utan svårighet kunde leda in samtalet på rätt område om vi märkte att vi började diskutera 
ämnen som inte berörde uppsatsens problemområde. Trost (2005) förklarar att det i den öppna 
strukturen även finns en risk att författarna ställer ledande frågor vilket leder in respondenten 
på områden som forskaren önskar beröra. Han menar därmed att intervjupersonens svar 
påverkas och därmed inte självklart speglar dennes egna uppfattningar och åsikter. Då 
intervjuerna mer har haft formen av diskussioner och samtal finns det således en möjlighet att 
några frågor har blivit ledande till sin karaktär.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
I följande kapitel presenteras de olika teorier och områden som ligger till grund för 
uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet har vi valt att dela in i tre huvudområden där vi 
inledningsvis beskriver varumärken och för en diskussion kring varumärkesimage, identitet, 
personlighet och värdeskapande. Vidare presenteras kunden som medskapare och dennes 
interaktion med varumärken. Avslutningsvis diskuteras olika former av kundinteraktion och 
hur kunder skapar och förhåller sig till olika typer av sociala grupper. Den teoretiska 
referensramen presenterar de teorier som vi anser väsentliga för att förstå kundens 
deltagande i skapandet av varumärkesbilden.  
 

3.1 Varumärket 

För att kunna ge en tydlig bild av hur kunder påverkar den kommunicerade bilden av ett 
varumärke anser vi att det är av största vikt att basen i den teoretiska referensramen består 
av en grundläggande beskrivning av vad ett varumärke är samt vilken roll det spelar för 
företagens samt kundernas existens och utveckling.  

3.1.1 Vad är ett varumärke? 

Kapferer (2007) definierar ett varumärke som den uppsättning mentala associationer som 
kunden har av ett varumärke, vilka i sin tur skapar mervärde för produkten eller tjänsten. 
Dahlén och Lange (2003) hävdar att det är dessa associationer som är varumärkets byggstenar 
och som ligger till grund varumärkets värde. Enligt Wheeler (2006) står varumärket för de 
löften, idéer och förväntningar som finns i kundernas medvetande om en vara, tjänst eller 
företag. Hon förklarar att varumärket är det som kunderna förälskar sig i, litar på och 
utvecklar en stark lojalitet till. Post (2004) framhäver att ett varumärke inte bara är en logga, 
smart reklam eller en slagkraftig slogan, utan att det istället är summan av allt det som ett 
företag kommunicerar och erbjuder marknaden. Label (2002) definierar ett starkt varumärke 
som en produkt som har positiva associationer knutna till sig och på så vis ger kunden en 
känsla av att vara mer värd än motsvarande produkter. De menar vidare att ett starkt 
varumärke skapar lojalitet i sådan utsträckning att kunden inte bara är villig att betala ett 
högre pris utan även kan tänka sig att vänta på leverans och ha överseende med tillfälliga 
kvalitetsbrister. Morgan (1999) hävdar istället kort och gott att ett varumärke representerar 
den visuella identiteten hos en uppsättning relaterade produkter som har sitt ursprung från 
samma källa.  
 
Enligt Bengtsson och Östberg (2006) skapas varumärkets innebörd när det cirkulerar ute på 
marknaden och interagerar med olika människor. De menar att ett varumärkes innebörd 
utgörs av de berättelser som omger märket samt att dessa berättelser tenderar att öka i antal 
med tiden då nya författare ständigt förser märket med färska historier. Lamb et al. (1994) 
menar att ett varumärke har tre huvudsyften vilka består av identifikation, återköp samt 
försäljning av nylanserade produkter. De framhäver även att identifikation är viktigast då det 
tillåter särskiljning från konkurrerande produkter. Olins (2000) hävdar att varumärken idag är 
viktigare än någonsin tidigare. Han menar att vi lever i en så exceptionellt komplex och 
konkurrensutsatt värld att kunder inte längre väljer produkter utifrån rationella faktorer. 
Varumärken fyller därför en viktig funktion då de hjälper oss att urskilja mellan olika 
konkurrenter hävdar han. En annan egenskap hos varumärken är att de erbjuder ett långsiktigt 
och konsekvent agerande som skänker kunderna stabilitet och trygghet. Slutligen framhäver 
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även författaren att varumärkens största tillgång är empati. Med det menar han att vi skapar 
relationer med varumärken och låter dem vara med och utforma vår identitet.  
 
Label (2002) hävdar att en produkt är det som tillverkas i en fabrik medan varumärket är det 
som kunden i själva verket köper. De menar även att en produkt kan kopieras av en 
konkurrent och snabbt bli omodern medan ett varumärke är unikt och kan, om det hanteras på 
rätt sätt, bli tidlöst. Post (2004) menar att varumärken fungerar som en emotionell länk mellan 
kunden och produkten då det lägger grunden för lojalitet och förtroende. Bengtsson och 
Östberg (2006) hävdar att eftersom konsumtion av varumärken är en kontinuerlig process blir 
märkets mening aldrig riktigt helt fastställt utan är istället alltid under konstant utveckling. 
Vidare betonas att varumärkets innebörd förhandlas fram i det sociala samspelet när 
konsumenternas märkesberättelser konfronteras med varandra 
 

3.1.2 Varumärkets identitet och image 

Enligt Aaker (2002) är varumärkesidentitet en unik uppsättning av associationer som 
marknadsföraren strävar efter att koppla till sitt varumärke. Han menar att det är dessa 
associationer som representerar vad varumärket står för samtidigt som det ger ett löfte till 
kunderna. Wheeler (2006) menar att varumärkets identitet är det visuella och verbala uttrycket 
av ett varumärke som ska stödja, förmedla, kommunicera, gestalta och visualisera märkets 
innebörd. Enligt Vaid (2003) har en varumärkesidentitet dock endast ett värde om det 
kommuniceras på ett rätt sätt och till rätt publik. Aaker (2002) och Mårtenson (2009) hävdar 
att varumärkesidentiteten ska understödja en etablering av en relation mellan kunden och 
varumärket genom att generera funktionella, emotionella och självuttryckande värden. 
Kapferer (2007) framhäver att företagets kunskap om sin verkliga identitet paradoxalt nog ger 
större möjligheter för företaget att uttrycka sig på olika sätt. Han hävdar att 
varumärkesidentiteten ger klara riktlinjer om vad som behöver behållas intakt samtidigt som 
det anger vad som är fritt att ändra på.  
 
Mårtenson (2009) och Aaker och Joachimsthaler (2002) påtalar att varumärkesidentiteten är 
en vision om hur varumärket ska uppfattas av sin målgrupp. De menar vidare att identiteten är 
själva kärnan i ett företags varumärkesbyggande. Enligt Kapferer (2007) och Mårtenson 
(2009) är identiteten kärnan till varumärkets positionering. De framhäver även vikten av att 
identiteten bör fungera som en gemensam bas i all varumärkeskommunikation och på så sätt 
sända ut ett enhetligt budskap oavsett om det gäller produkter, marknadsföring eller 
aktiviteter. Kapferer (2007) framhäver att varumärkets identitet fyller tre viktiga funktioner; 
dels ska det göra varumärket varaktigt, dels ska det utgöra grunden för ett enhetligt 
kommunikationsbudskap och slutligen ska det vara realistiskt. På så vis menar författaren att 
identiteten ska minska risken att få en idealiserad, ombytlig och opportunistisk 
varumärkesimage. Vidare poängterar Kapferer (2004) att det finns sex olika aspekter av 
varumärkesidentiteten. Dels handlar det om de fysiska, personliga och kulturella (eng. 
physique, personality, culture) aspekterna och dels handlar det om aspekterna att identiteten 
ska fungera som en relation, som en spegelbild av kunderna samt tala till kundens självbild 
(eng. relationship, reflection, self-image). Författaren menar således att det finns många olika 
aspekter kopplade till identiteten som varumärkesägaren måste förstå för att kunna bygga ett 
varaktigt varumärke.  
 
Enligt Dahlén och Lange (2003) handlar varumärkesimage om vilka varumärkesspecifika 
associationer som finns i minnet hos konsumenterna. De menar vidare att ett varumärke får ett 
värde först när konsumenter knyter starka, positiva och unika associationer till märket. Aaker 
(2002) menar att varumärkets image, som innebär hur kunder och andra intressenter uppfattar 
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varumärket, ger användbar och nödvändigt bakgrundsinformation till företaget när de ska 
utforma sin identitet.  
 
Enligt Lamb et al. (1994) tenderar konsumenter att utveckla en uppsättning åsikter om en 
produkt- och varumärkesattribut vilket i sin tur skapar en varumärkesimage. De hävdar vidare 
att imagen sedan i sin tur hjälper konsumenterna att skapa en attityd mot en produkt. 
Mårtenson (2009) understryker dock att konsumenternas bild av varumärket kan skilja sig en 
del från den identitet som företaget försöker lyfta fram. Aaker och Joachimsthaler (2002) 
hävdar att i kontrast till ett varumärkes image, som är ett varumärkes nuvarande associationer, 
så är identiteten den del av varumärket som företaget anser vara önskvärd och eftersträvans-
värd vilket i sin tur styr om imagen behöver förändras eller förstärkas. Enligt Kapferer (2007) 
existerar varumärkesimagen hos mottagaren och handlar om hur varumärket uppfattas. Vidare 
hävdas att imagen är ett resultat av hur mottagarna avkodar alla de signaler som ett företag 
sänder ut via produkter och kommunikation. Det framkommer även att identiteten till skillnad 
från imagen existerar hos sändaren och har till syfte att specificera varumärkets mening, mål 
och självbild. Han framhåller att identiteten föregår imagen i det avseende att imagen är ett 
resultat och tolkning av identiteten. Enligt Mårtenson (2009) handlar varumärkets image om 
hur människor uppfattar varumärket och vilka associationer de har. Vidare framhävs att en 
image kan beskrivas som de sammanlagda associationer som är kopplade till varumärket samt 
hur fördelaktiga, starka och unika dessa associationer är. Det påtalas även att det inte är 
ovanligt att bilden av ett varumärke skiljer sig åt mellan användare och icke användare, vilket 
tyder på att image är mycket subjektivt. 
 
Kapferer (2007) hävdar att för att skapa ett starkt varumärke och lyckas hålla sig kvar på 
marknaden så måste märket vara troget sin identitet. En varumärkesimage är enligt författaren 
ombytlig och föränderligt samtidigt som den fokuserar på märkets framträdande istället för 
varumärkets innebörd. Till skillnad från imagen handlar identiteten, menar han, om att gå 
djupare och se till varumärkets innersta mening. Enligt Aaker (2002) måste identiteten 
reflektera själen och visionen i varumärket. Det understryks även att medan en varumärkes-
image vanligtvis är passiv och ser till det förgångna så ska varumärkesidentiteten istället vara 
aktiv, framtidsinriktad samt reflektera över vilka associationer som företaget vill att 
varumärket ska bli förknippat med. Kapferer (2007) menar att fram till nyligen har företag 
styrt sina varumärken utifrån varumärkets image och då haft som huvudsaklig uppgift att ta 
reda på hur varumärket uppfattas. Idag menar han dock att varumärkesidentitet har blivit ett 
nyckelbegrepp och allt fler marknadsförare först måste veta vilka de är innan de kan förstå hur 
varumärket uppfattas. Författaren betonar att det inte är upp till konsumenten att definiera 
varumärket och dess innehåll utan att det är upp till företaget att göra detta.  
 

3.1.3 Varumärkets personlighet 

Enligt Aaker (2002) kan en varumärkespersonlighet definieras som en uppsättning mänskliga 
personlighetsdrag vilka associeras med ett givet varumärke. Det framhålls vidare att ett 
varumärke kan ha mänskliga personlighetsdrag som snäll, omtänksam och sentimental. Enligt 
Mårtenson (2009) kan varumärkespersonlighet definieras som märkets innersta särdrag och 
skapas i samband med en avsiktlig interaktion med omvärlden. De Chernatony och McDonald 
(2003) framhåller att ett varumärkes personlighet kan härstamma från många olika källor där 
en av de huvudsakliga källorna är produktens egenskaper. Aaker (2002) påtalar att 
varumärkets personlighet kan bidra till en differentierad identitet, vägleda kommunikationen 
och skapa lojalitet hos kunderna. Vidare framhävs även att varumärkespersonligheten kan 
fungera som grund för särskiljning, speciellt i situationer där kunderna uppfattar liknande 
produktegenskaper hos ett märke.  
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De Chernatony och McDonald (2003) menar att en viktig aspekt som påverkar varumärkets 
personlighet är reklam samt vilka eventuella kändisar som används i marknadsföringen. 
Aaker (1997) hävdar att till skillnad från produktrelaterade egenskaper, som tenderar att 
enbart besitta praktiska funktioner, fungerar varumärkets personlighet istället som en symbol 
och uttrycksmedel för den egna identiteten. Vidare påtalar hon att varumärken ofta får ett 
symboliskt värde på grund av att konsumenter ofta tillskriver dem mänskliga 
personlighetsdrag. Hon framhäver även att tidigare forskning har visat att ju större 
överensstämmelse det finns mellan de egenskaper som beskriver varumärket och 
konsumenternas verkliga eller idealiska självbild desto större är chansen att konsumenten 
väljer varumärket.  
 
Enligt Vaid (2003) handlar varumärkets personlighet om vad varumärket säger om kunden 
och hur kunden upplever detta. Vidare menar hon att personligheten är det som kommunicerar 
märkets budskap till konsumenterna. De Chernatony och McDonald (2003) menar att när ett 
varumärke har en väl definierad personlighet kommer konsumenter interagera med det på 
samma sätt som de gör med människor och på så vis utveckla en relation. Vidare beskriver 
författarna att relationen mellan konsumenten och varumärket bestäms utifrån den attityd och 
beteende de uppvisar mot varandra. Med detta menar de dels hur konsumenter uppfattar och 
reagerar på ett varumärke och dels hur varumärket agerar och reagerar på konsumenterna. De 
poängterar även att relationen mellan varumärket och dess kunder bygger på en 
tvåvägskommunikation i vilken kunderna uttrycker sin syn på varumärket och varumärket 
svarar genom att uppvisa en specifik attityd gentemot konsumenterna. Det framhävs därmed 
att den relation som konsumenterna skapar till varumärken inte enbart handlar om lojalitet 
eller brist lojalitet utan även om vilken syn som konsumenterna uppfattar att varumärket har 
på dem.  
 
Mårtenson (2009) menar att det finns ett flertal skäl till varför det är viktigt att varumärken 
har en tydlig och fördelaktig personlighet. Dels framhävs det att i situationer där den 
funktionella likheten mellan märken är stor kan ibland personligheten vara avgörande för 
konsumentens val. Det påtalas också att personlighet är viktigt då detta är svårt för 
konkurrenter att imitera. Enligt Aaker (2002)  kan varumärkespersonlighet skapa starka band 
på många olika sätt, exempelvis då varumärket fungerar som ett redskap och hjälper kunden 
att uttrycka sin personlighet. Vidare menar han att varumärkets personlighet, precis som i 
mänskliga relationer, kan fungera som basen i relationen.  
 

3.1.4 Varumärken skapar mervärde 

Enligt Desmond (2003) är värdet på produkter idag inte direkt relaterat till användarvärdet, 
vad produkten kan göra, utan handlar istället om produkternas symboliska värde. Han 
framhäver med andra ord att värdet ligger i vad varumärket signalerar både till oss själva och 
till andra. Det påtalas därmed att det viktigaste värdet ett varumärke har är dess mening och 
innebörd. De Chernatony och McDonald (2003) hävdar att varumärken representerar mer än 
endast funktionella egenskaper och syftar då på de mervärden som kreativa marknadsförare 
skapar för att tillfredsställa kundernas sociala och psykologiska behov. De menar att 
marknadsförare, genom att skapa en varumärkespersonlighet, kan få kunder att känna ett 
betydligt större förtroende för produkten då hon eller han använder ett välkänt varumärke. 
Enligt Label (2002) är varumärkens mervärden de värden som existerar utanför själva 
funktionen hos produkten, som är relevanta för kunden och som särskiljer varumärket från 
konkurrerande produkter. Enligt Dahlén och Lange (2003) har varumärken värden för 
konsumenterna dels för att de underlättar besluts- och köpprocessen och dels för att omtyckta 
varumärken automatiskt tillskrivs ett värde.   



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 19 - 

Chernatony och McDonald (2003) betonar att mervärden är extremt viktiga för ett varumärke. 
De menar att varumärkets mervärden kan delas in i fyra olika slag. Dels kan varumärket ge 
mervärden genom erfarenhet. Ju fler gånger konsumenten köper varumärket desto mer ökar 
förtroendet. Ett varumärke kan även ge mervärde genom referensgrupper vilket innebär att 
marknadsförare kopplar ihop varumärket med en speciell livsstil eller person som kunden 
gärna vill förknippas med. Det tredje sättet som varumärken ger mervärden är genom att 
kunderna uppfattar märket som effektivt vilket i sin tur påverkar uppfattningen om 
varumärkets egenskaper. Slutligen beskriver även författarna att ett varumärke kan ge 
mervärde genom utseendet av produkten och förpackningen.  
 
Label (2002) framhäver att symboler och signaler från produkter såväl som miljö, beteende 
och marknadskommunikation samverkar för att ge varumärket både särskiljning och 
mervärden. Enligt de Chernatony och McDonald (2003) kan varumärken som har yttersta 
engagerade och personligt involverade kunder skapa ett stort antal mervärden för och omkring 
varumärkets funktionella egenskaper. Detta kan enligt författarna exempelvis ta sig uttryck 
genom att användandet av ett klädmärke ger tillträde till en specifik social grupp där 
medlemmarna strävar efter att alltid klä sig modemedvetet.  
 
Aaker (2002) menar att varumärkets identitet måste skapa ett mervärde för kunden och hävdar 
att mervärdet kan delas in i funktionella, emotionella och självförverkligande fördelar. Med 
funktionella fördelar syftar författaren på produktegenskaper som skapar nytta för 
konsumenten. Vidare innebär den emotionella fördelen att ett köp eller användning av ett 
speciellt varumärke ger kunden en positiv känsla. De självförverkligande fördelarna innebär 
enligt författaren att varumärket och produkten blir en symbol för personens självuppfattning. 
Det betonas att ett varumärke därmed kan bidra till kundens självförverkligande då det 
erbjuder ett sätt att kommunicera individens självbild. När detta sker menar författaren att 
chansen är stor att bandet mellan kunden och varumärket stärks. 
 

3.2 Kunden 

I detta teoriavsnitt vill vi till att börja med belysa hur kundens roll ha förändrats från att ha 
varit en passiv mottagare till att bli en aktiv medskapare. Därefter beskrivs hur denna 
förändring har gett kunderna ett allt större inflytande över varumärket samt hur detta har 
kommit att påverka varumärkesskapandet. Slutligen lyfter vi fram hur individens identitet 
spelar en avgörande roll gällande hur och vilka varumärken som kommuniceras mellan 
kunderna.  

3.2.1 Kundmedverkan 

Grönroos (2008) framhåller att marknadsföringslandskapet har genomgått en förändring där 
den klassiska uppdelningen mellan producent och konsument inte längre är lika självklar. 
Kunden har enligt honom kommit att spela en allt viktigare roll vilket har skapat en omöjlig 
miljö för den traditionella transaktionsmarknadsföringen. Vidare betonar författaren att 
interaktionen mellan konsument och producent har blivit allt viktigare och att fokus i allt 
större utsträckning därmed har hamnat på relationen mellan dessa parter. Ojasalo (2003) 
påtalar att kunden har antagit en allt mer aktiv roll och framhåller att denne måste ses som en 
deltagande producent som inverkar på företagets produktivitet. Hon menar att kunden kan 
vara delaktig i produktionsprocessen enskilt, i samarbete med företaget eller genom 
interaktion med andra kunder. Vidare förklarar författaren att kvaliteten på kundens bidrag 
bygger på och är beroende av dennes motivation, kunskap och erfarenhet. Kundens 
engagemang och kunskap menar även Grönroos (2002) och Normann (2000) är det som styr 



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 20 - 

kundens medskapande roll i företagets olika processer. Arnerup-Cooper och Edvardsson 
(1998) förklarar att kunden genom dessa faktorer direkt bidrar till produktionsprocessen 
genom olika input som till exempel informationsinsamling, genomförandet av olika 
aktiviteter eller moment samt marknadsföring av produkten till andra kunder och intressenter. 
Vidare förtydligar Grönroos (2002) att kundens input således har inverkan på såväl personal 
som tekniska system och därmed i vilken utsträckning leveransen blir godtycklig eller ej. 
Normann (2000) betonar att kunden i sin roll som medskapare kan genomföra vissa uppgifter 
av både intellektuell och fysisk art. Här framhåller han bland annat kundens funktion inom 
produktion, specifikation, utveckling och marknadsföring.  
 
Payne et al. (2009) framhåller att marknadsföringen och företagens arbete håller på att 
förändras då kunden får allt större inflytande över marknadsföringsprocessen och dess olika 
dimensioner. Författarna vidhåller att det genom kundernas ökade inflytande har skapats en 
ny form av utbyte på marknaden. De menar att det inte längre handlar om att utväxla varor 
och tjänster utan att det istället sker ett utbyte av värde där processer, kunskap och upplevelser 
blir centrala hörnstenar. På grund av detta förklarar författarna att kunden i allt större 
utsträckning deltar i en aktiv dialog med företag och därmed blir en aktiv medaktör i 
produktutvecklings-, leverans- och konsumtionsprocessen. Vargo och Lusch (2006) påtalar att 
det alltid finns två komponenter i den värdeskapande processen där kunden innehar en av de 
självklara rollerna. Författarna förklarar att värde skapas genom en interaktion och att både 
kunden och företaget bidrar med resurser som omformas och skapar en helhet, ett värde. På 
detta sätt poängterar de att kunden antar en medskapande roll och därmed inte längre kan ses 
som en måltavla och budskapsmottagare. Vidare betonar författarna att det idag handlar om 
samverkan, samproduktion och kundanpassning och att företag därmed måste arbeta för att 
skräddarsy sina erbjudanden, förstå att kunden alltid är en medproducent samt öka kundens 
deltagande i företagsprocesserna för att på så sätt få en ökad korrelation kring värdeskapandet.  
 
Prahalad och Ramaswamy (2004b) framhåller att kundens förändrade roll och betydelsen av 
den allt mer informerade och deltagande konsumenten bekräftas på flera olika sätt. Bland 
annat en ökad tillgång på information menar Prahalad och Ramaswamy (2004a) har skapat en 
större medvetenhet hos konsumenten som därmed har möjligheten att påverka och utmana de 
traditionella företagen i deras arbete. Detta är något som även påpekas av Balmer et al. 
(2006). Författarna menar att den ökade informationsspridningen via Internet har utökat 
konsumenternas valmöjligheter och därmed stärkt deras ställning gentemot företagens. Vidare 
förklarar de att det därmed anses vara mer gynnsamt att idag utforma sin marknadsföring 
utifrån kundernas perspektiv än det omvända.  
 
Ytterligare aspekter som enligt Prahalad och Ramswamy (2004b) betonar kundens förändrade 
roll är globalisering, nätverkande, experimenterande samt aktivism. Att marknaden, och 
därmed även informationen, blir allt mer global menar författarna också är en av 
anledningarna till kundens ökade inflytande. Vidare framhåller de att det skapas en allt större 
kundinsyn på olika marknader samt en utökad möjlighet till nätverkande kunder emellan i och 
med att de geografiska gränserna suddas ut och marknaden blir mer och mer globaliserad. I 
författarnas mening skapar även den utökade internationaliseringen större nätverk där kunder 
kan interagera med varandra och dela sina idéer, upplevelser och känslor kring ett företag och 
deras varumärke. Författarna framhåller här att det skapas en styrka i dessa nätverk då de 
agerar oberoende från företagen vilket därigenom skapar enorm påverkansmöjlighet. Även 
Payne et al. (2009) betonar trovärdigheten hos de kundbaserade nätverken och menar att det 
är genom dem som kunden framförallt kan ses som en medproducent av såväl marknadsföring 
som varumärken. Internet är vidare det medium som Prahalad och Ramaswamy (2004a) 
menar har öppnat upp för en ökad kundinteraktion och medverkan och påverkat såväl 
informationsflöde som nätverkande. De förklarar även att det genom teknologin har blivit 
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möjligt för kunder att experimentera och undersöka produkter på ett helt nytt sätt. Som 
resultat av detta framhåller författarna att aktivism har blivit allt mer vanligt bland 
konsumenterna och visar på deras ökade inflytande. Med otydligare gränser och en ökad 
medvetenhet poängterar författarna att kunderna i allt större utsträckning börjar reagerar för 
eller emot företagen och därigenom påverkan andra att agera och uttrycka sig. På liknande sätt 
framhåller Cova et al. (2007) att kunderna och deras nätverk har blivit redo att, precis som 
företagen, bli aktiva aktörer på marknaden och därmed påverka det värde som produceras 
mellan företaget och konsumenterna.  
 
Vargo och Lusch (2006) uppmärksammar att det finns två dimensioner av kundens 
medskapande där kunden dels ses som en värdeskapare men också som en producent. Då 
författarna menar att det enbart är kunden som kan skapa och bestämma det värde som är 
kopplat till en viss produkt eller tjänst krävs det således en interaktion mellan kund och 
företag för att den värdeskapande processen ska bli möjlig. Här blir kunden, i deras mening, 
således en medaktör som bestämmer det värde som finns kopplat till användandet av en viss 
produkt. Den andra dimensionen lyfter istället fram kunden som medproducent där författarna 
menar att kunden på ett mer direkt sätt deltar i aktiviteter som koncept- eller produkt-
utveckling. Payne et al. (2009) talar också om kunden som medproducent och menar att det 
idag allt mer handlar om att aktivt involvera kunden i allt från produktdesign till konsumtion 
för att på detta sätt skapa värde och varaktiga relationer.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) menar att kundens roll som medproducent på ett aktivt och 
direkt sätt påverkar hur kunden upplever kvalitet och mervärde. Likväl framhåller Rytting 
(2006) att kundens deltagande kan få effekter på såväl produktivitet, relationer, kvalitets-
upplevelsen, värdeskapandet och marknadsföringen. Genom sin inverkande och medskapande 
roll påtalar han vidare att kunden således kan påverka alla deltagare i produktions och 
leveransprocessen, det vill säga sig själv, företaget och andra kunder. Även Grönroos (2008) 
påpekar att kunder påverkar den atmosfär och tillgänglighet som andra kunder upplever i 
produktions- och leveransprocessen. Han framhåller att kunder bland annat kan bidra med 
atmosfäriska inslag vid ett restaurangbesök eller påverka stämningen i ett kösystem vilket 
därigenom påverkar andra kunders helhetsupplevelse. Att kunder delvis kan ses som 
interagerande tjänsteproducenter är något som Gummesson (2002) lyfter fram. Han menar 
därigenom att kund-kund interaktionen är av stor betydelse för såväl produkt- som 
kvalitetsupplevelsen och spelar en nyckelroll för förståelsen kring kundens medskapande.  
 

3.2.2 Kundens som varumärkesskapare 

Kundens ökade inflytande och påverkan på företagens arbete är något som Marshall (2006) 
ser som en naturlig utveckling. Han menar dock att företag idag måste ta till sig och förstå 
vikten av kunden som en deltagande aktör även när det gäller deras varumärkesarbete. Payne 
et al. (2009) påpekar att kunden som varumärkesbyggare ges allt mer uppmärksamhet inom 
forskningen och att allt fler betonar att varumärken, deras identitet och relationerna till dem 
bör diskuteras och skapas kring kunden och dennes preferenser snarare än företagens. De 
menar vidare att kunderna är aktiva bärare av varumärkets innebörd snarare än passiva 
mottagare av företagens varumärkesbudskap och bör därmed ses som medskapare av 
varumärkets identitet. Även Berthon et al. (2008) vidhåller att den traditionella fördelningen 
mellan konsument och producent har förändrats vilket har gjort att företaget inte längre är 
ensamma om att påverka varumärket och dess värde. De betonar att kundens ökade inflytande 
i olika företagsprocesser har gjort att varumärken har fått ett eget liv och en egen mening ute 
bland kunderna vilket gör att varumärket till viss del når utanför företagens räckvidd. 
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Författarna menar således att varumärken ägs gemensamt av alla de kunder som har ett 
specifikt varumärke i sitt medvetande.  
 
Kundernas förändrade mediekonsumtion är något som Marshall (2006) menar har påverkat 
synen på de traditionella mediestrategierna och därigenom varumärkesägandet. Han förklarar 
att makten har övergått från företagen och marknadsförarna till den enskilde individen. 
Genom Internet framhåller han att kunderna kan dela information med varandra, organisera 
sina inköp och på det sättet påverka upplevelsen av ett varumärke utan att fysiskt interagera 
med varumärkesägaren. Berthon et al. (2008) påtalar att hemsidor som YouTube, Facebook 
och Twitter har skapat en revolution inom reklamvärlden och att företagen numer inte är de 
enda som producerar och sprider budskap kopplade till varumärken och företag. Customer 
Generated Media (CGM) är något som Blackshaw och Nazzaro (2004) framhåller som ett 
inflytelserikt sätt för konsumenter att informera och utbilda varandra kring varumärken, 
produkter och tjänster. Författarna förklarar att CGM bygger på olika typer av digitala word-
of-mouth motorer som till exempel bloggar och publika diskussionsforum vilka initieras, 
skapas, sprids och utnyttjas av konsumenter och på så sätt skapar nätverk kring olika, ur 
konsumentsynpunkt, intressanta diskussionsområden. Att word-of-mouth fortfarande är mer 
trovärdigt än traditionell marknadskommunikation är något som Blackshaw och Nazzaro 
(2004) understryker vilket gör att CGM har en inverkan på företagens och därmed också 
varumärkenas värde och innebörd.  
 
Demokratisk marknadsföring, där kunden i samarbete med företag utvecklar kommersiella 
budskap, är ytterligare ett fenomen som enligt Jack (2009) visar på kundens ökade inflytande 
över såväl varumärken som marknadsföringsprocessen. Han förklarar att allt fler reklam-
byråer i samarbete med konsumenter producerar produkter, design och marknadsföring. 
Vidare förklarar han att det på detta sätt skapas ett nära samarbete mellan kunden och 
varumärket utanför företagets kontroll vilket i sin tur påverkar varumärkets utveckling. Cova 
et al. (2007) framhåller att vi i och med den digitala utvecklingen har nått en punkt där 
marknadsföring och varumärkesarbete inte längre enbart är reserverat för företag och 
organisationer. Istället menar de att det idag handlar om ett allmänt utövande och en allmän 
tillgång till varumärkeskoder och ritualer vilket gör att individer, kunder och sociala nätverk 
kan agera marknadsförare och varumärkesägare. På så sätt påpekar författarna att 
marknadsföringen fungerar som ett bemyndigande verktyg för konsumenten och skapar ett 
mer jämbördigt och demokratiskt förhållande mellan företag, kunder och varumärken.  
 

3.2.3 Kundens självbild och identitet 

Enligt Assael (1998) och Lamb et al. (1994) bygger individer sin uppfattning om sig själva 
dels kring perceptionen om vem de tror att de är och dels på uppfattningen om hur de tror att 
de skulle vilja vara. Uppfattningen om hur en person skulle vilja vara kallas enligt Solomon et 
al. (2006) idealjaget, medan det verkliga jaget är den realistiska uppfattning vi har om våra 
egenskaper och kvaliteter.  
 
Solomon el al. (2006), Assael (1998) och De Chernatony och McDonald (2003) framhäver att 
kunder väljer specifika varumärken utifrån hur väl märkets image harmonierar med deras 
behov, värderingar och livsstil. Av denna anledning menar Mårtenson (2009), Hoyer och 
MacInnis (1997) och Solomon et al. (2006) att vissa varumärken och produkter till och med 
kan bli en så pass viktig del av konsumentens karaktär att de blir ett med deras identitet. De 
menar vidare att på samma sätt som konsumenter använder produkter och varumärken för att 
påverka andras syn på dem så hjälper varumärken även till att utforma deras egen självbild 
och sociala identitet. Även Aaker (2002) menar att köp och användande av ett varumärke 
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skapar ett verktyg för konsumenten att uttrycka en personlighet och livsstil. Han menar att en 
konsument till och med kan känna sig obekväm om han eller hon blivit övertalad att använda 
ett varumärke som inte stämmer överens med kundens självbild eller idealjag.  
 
Hoyer och MacInnis (1997) understryker att bandet mellan en individ och dess ägodelar har 
kommit att spela en så pass stor roll att förlorandet av ägodelarna kan skapa förvirring kring 
den egna identiteten. Assael (1998) hävdar att en konsuments idealjag har en nära koppling 
till dennes självförtroende i det avseendet att desto större glapp som finns mellan det verkliga 
jaget och idealjaget desto lägre självförtroende har kunden. Det framhävs därmed att en dålig 
självkänsla kan påverka konsumentens köp och då speciellt i fråga om produkter som kan öka 
självförtroendet. På liknande sätt menar Desmond (2003) att konsumentprodukter kan spela 
en stor roll för individernas självförtroende i det hänseendet att de kan öka en persons 
ställning eller status i en grupp. Han menar vidare att självförtroende är kopplat till status och 
att självförtroende ofta resulterar i hög status hos en individ. 
      
De Chernatony och McDonald (2003) och Hoyer och MacInnis (1997) hävdar att 
konsumenter numera även väljer produkter med anledning av vilken image varumärket 
projicerar. De menar att företag kan bli framgångsrika om de tillfredsställer konsumenternas 
emotionella behov. I nära koppling till detta hävdar Aaker (2002) att de varumärken som 
kunder tycker om, beundrar, diskuterar och till slut köper blir utvalda som ett redskap för 
deras självuttryck. De Chernatony och McDonald (2003) påtalar i samma anda att 
konsumenters personlighet även kan påverkas av de varumärken de använder i och med sin 
attityd gentemot varumärket och den innebörd de tillskriver märket. Enligt Assael (1998) är 
det inte bara självbilden som påverkar vilka produkter och varumärken vi väljer att köpa, utan 
produkter och varumärken påverkar även i sin tur vår självbild. På samma sätt menar Hoyer 
och MacInnis (1997) att även om produkter hjälper konsumenter att definiera vem de är så 
upprätthåller konsumenterna samtidigt sin självbild genom att välja produkter som har en 
image som överensstämmer med deras självbild. Till följd av varumärkenas inflytande på vår 
självbild menar de Chernatony och McDonald (2003) samt Lamb et al. (1994) att 
konsumenter ofta överväger om varumärket kommunicerar den rätta imagen för dem och 
köper endast varumärket om det förstärker den uppfattning de har om sig själva eller om 
varumärkets image liknar deras egen.  
 
Enligt Mårtenson (2009), Aaker (2002) och Hoyer och MacInnis (1997) letar konsumenter 
även efter varumärken och produkter vars kulturella innebörd går ihop med den person de vill 
vara. Han menar med andra ord att varumärken därmed används för att konstruera och 
bibehålla konsumenternas sociala jag. Assael (1998) framhäver att i och med att varumärkens 
stora inflytande på konsumenter så har de även ett symboliskt värde, de säger något om vilka 
vi är och vilken uppfattning vi har om oss själva.   
 

3.2.4 Kunder och varumärkets symboliska innebörd 

Enligt de Chernatony och McDonald (2003) och Schroeder och Salzer-Mörling (2006) har 
konsumtionen i vårt samhälle fått en ny innebörd. De menar att människor inte längre köper 
varumärken och produkter för det funktionella värdet utan att produkter och varumärken idag 
används som symboliska resurser som skapar och vårdar konsumentens identitet. Gabriel och 
Lang (2006) samt de Chernantony och McDonald (2003) hävdar att dagens konsumentkultur 
är den totala summan av alla objekt, images och symboler som används av individer i 
samhället. Vidare beskriver de Chernatony och McDonald (2003) och Hoyer och MacInnis 
(1997) att konsumenter genom att interagera med varandra och tolka varandras respons 
uppfattar vilka symboliska värden som ligger hos olika produkter och varumärken. Desmond 
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(2003) hävdar att en produkt eller varumärke inte har någon mening i sig själv utan att 
meningen initialt måste hämtas någon annanstans ifrån, oftast något system som konsumenten 
är bekant med.  
 
Gabriel och Lang (2006) lyfter fram att objekten som konsumeras kan ses som delar i ett stort 
kommunikationsnät i vilket kulturella betydelser framförs och tillbakavisas. De menar att 
varor såsom kläder och bilar säger något om dem som konsumerar dem samt kommunicerar 
känslor och social prestige. De Chernatony och McDonald (2003) påtalar därmed att det 
symboliska värdet hos varumärken fungerar som en cyklisk process. Med detta menar 
författarna att det är konsumenterna som konstruerar och skapar mening av världen genom att 
tolka varumärken som symboler och dra slutsatser för att sedan använda dessa slutsatser om 
varumärket för att utveckla sin identitet. Gabriel och Lang (2006) menar att konsumenten kan 
ses som en kommunikatör utifrån perspektivet att alla materiella objekt har en uppsättning 
betydelser med vilka vi uttrycker oss själva och kommunicerar med varandra. Med detta 
synsätt menar författarna att produkter berättar historier och kommunicerar mening precis lika 
effektivt som ord.     
 
Schroeder och Salzer-Mörling (2006) hävdar att konsumenter är involverade i ett gigantiskt 
symboliskt projekt där kunden måste konstruera sin egen identitet med hjälp av varumärkens 
symboliska och kulturella innebörd. Mårtenson (2009) och Aaker (2002)framhäver att 
konsumenter genom enbart användandet av ett varumärke definierar sin identitet i förhållande 
till andra och att detta blir som mest betydelsefullt i sociala sammanhang. Det påtalas därmed 
att det är produkter såsom bilar, smink och kläder som skapar självuttryck då användandet av 
dessa sker i sociala sammanhang och med en hög involveringsgrad. Enligt Hoyer och 
MacInnis (1997) kan varumärkets symboliska innebörd dels användas för att säga något kring 
vilken grupp kunden är medlem i och dels säga något om konsumenten som unik individ. 
Enligt de Chernatony och McDonald (2003) är den symboliska meningen av varumärken 
starkt influerad av de människor med vilka konsumenterna interagerar.  
 
Enligt Mårtenson (2009) använder sig konsumenter av olika märkens personligheter för att 
komma åt den sociala innebörden som varumärket bär på. Hon menar med andra ord märken 
som symboliserar något attraktivt och västenligt för dem. Chernatony och McDonald (2003) 
påtalar att när en ny person blir medlem i en social grupp kommer dennes uppfattningar om 
olika varumärkens symboliska innebörd bli märkbart påverkad av de andra grupp-
medlemmarnas åsikter. De betonar även att som medlem i en social grupp räcker det inte 
enbart att anpassa sina tankar och värderingar till gruppens utan också att ta hänsyn till dessa 
tankar och värderingar genom att använda rätt sorts varumärken.  
 
Aaker (2002) hävdar att ett varumärke kan fungera som en konsuments personliga 
kännetecken och symbol även i situationer då ingen annan finns i närheten. Han betonar dock 
att varumärken, speciellt publika, har en väsentlig social påverkan. De Chernatony och 
McDonald (2003) hävdar att som symboler kan varumärken fungera som effektiva 
kommunikationsverktyg ur det hänseendet att de tillåter människor att överföra budskap om 
sig själva och underlätta individens sätt att uttrycka sig. Vidare menar de att konsumenter 
ständigt strävar efter att förstå omgivningen bättre genom att tolka de symboliska 
meddelanden som finns omkring dem. Aaker (2002) menar att även varumärken som saknar 
en stark personlighet kan användas för av kunder för att uttrycka sin identitet. Han menar 
exempelvis att en konsument kan ge uttryck för sparsamhet genom att köpa ett billigt märke 
med svag personlighet. Vidare hävdas att ett varumärke som däremot har en stark 
personlighet kan spela en nyckelroll i konsumentens självuttryck.     
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3.2.5 Referensgrupper och opinionsledare   

Engel, Blackwell och Miniard (1995) definierar en referensgrupp som en person eller en 
grupp människor som har förmågan att påverka en annan individs beteende. Solomon et al. 
(2006) definierar istället en referensgrupp som en verklig eller inbillad grupp som har en 
påtaglig inverkan på en persons mål, värderingar och beteende. Hoyer och MacInnis (1997) 
beskriver en referensgrupp på liknande sätt som en samling människor med vilka en individ 
jämför sig i syfte att styra sin attityd, kunskap och sitt beteende. Enligt Assael (1998) och 
Engel et al. (1995) ger referensgrupper oss roller och normer för hur vi ska agera, vilket direkt 
påverkar våra behov och köpbeteende. Assael (1998) menar att när kunder anpassar sig till 
gruppnormer så handlar det inte enbart om att anpassa sig till gruppens värderingar utan också 
att använda värderingarna för att definiera sig själv. Han hävdar därmed att en viktig del av 
självbilden handlar om hur vi tror att andra ser på oss.  
 
Hoyer och MacInnis (1997) och Lamb et al. (1994) betonar att de grupper som vi interagerar 
med fysiskt benämns som den primära referensgruppen, exempelvis vänner och familj, medan 
referensgrupper som vi inte har någon direktkontakt med benämns som sekundära exempelvis 
nätverk och klubbar. På liknande sätt beskriver Lamb et al. (1994) och Solomon et al. (2006) 
att en referensgrupp kan ta sig uttryck i form av en stor, formell grupp med struktur, möten 
och ledare likaväl som att det kan vara en liten och informell grupp som exempelvis vänner 
eller en studentgrupp. Vidare understryks att referensgruppers inflytande kan variera beroende 
på vilken sorts produkt eller köpbeslut det gäller. Enligt Engel et al. (1995) samt Hoyer och 
MacInnis (1997) har primära referensgrupper störst inflytande på konsumenten då dessa 
grupper är de som vi har mest kontakt med, även om grupper som vi inte interagerar med i 
samma utsträckning också påverkar oss till stor del.  
   
Axelsson och Agndal (2009) och Solomon et al. (2006) påpekar att vissa referensgrupper 
består av människor som konsumenten i fråga verkligen känner medan andra referensgrupper 
består av människor som konsumenten enbart beundrar eller identifierar sig med. Enligt 
Lundqvist och Albertsson (1997) kallas en referensgrupp som man både vill och kan tillhöra 
för normativ. Vidare framhävs att en grupp som man vill efterlikna, men där möjligheten att 
tillhöra gruppen är mycket begränsad, exempelvis idrottsstjärnor eller kändisar, ofta benämns 
som komparativ. Trots gruppernas olikheter kan båda gruppernas beteende vara lika 
eftersträvansvärda och normbildande menar författarna. Solomon et al. (2006) hävdar att 
sannolikheten att en konsument blir eller strävar efter att bli medlem i referensgruppen beror 
på tre olika faktorer. Dels, menar de att en relation har högre sannolikhet att ta form när det 
fysiska avståndet mellan människor minskar och möjligheten till interaktion med andra 
människor ökar. Det framkommer även att konsumenter tenderar att skapa sig referensgrupper 
som ett resultat av att de ofta sett eller kommit i kontakt med dessa grupper. Vidare hävdas 
även att relationerna styrs av attraktionskraften som finns mellan medlemmarna samt hur de 
värderar sitt medlemskap i gruppen. Med detta menar författarna att desto högre konsumenten 
värderar gruppen desto större är sannolikheten att gruppen påverkar konsumentens köpbeslut. 
När kunden är delaktig i flera referensgrupper menar Arens et al. (2009) att kunden måste 
prioritera den grupp som är viktigast för denne och därmed följa den.  
 
Arens et al. (2009) och Lamb et al. (1994) påtalar att den referensgrupp som är speciellt viktig 
för oss är våra vänner då dessa har stort inflytande över vilka varumärken som är godkända 
och vilka som inte är det. De menar därmed att konsumenter anpassar sig efter deras åsikter 
och väljer en speciell stil eller varumärke för att få acceptans från sina vänner. Solomon et al. 
(2006) framhäver dock att referensgrupper kan ha både positiv som negativ inverkan på 
konsumtionsbeteendet då konsumenter i stor utsträckning anpassar sitt beteende till ett som 
överensstämmer med vad de tror förväntas av dem. De menar att de två dimensioner som 
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avgör hur stort inflytande referensgrupperna har beror dels på om produkten kommer att 
konsumeras offentligt eller privat och dels om produkten betraktas som lyx eller en 
nödvändighet. Det hävdar därmed att köp av produkter som är synliga för andra eller som 
konsumeras i sociala sammanhang i hög grad påverkas av referensgrupper.  
 
Enligt Solomon et al. (2006) har opinionsledare ett stort inflytande på ett varumärkes 
popularitet. Hoyer och MacInnis (1997) beskriver en opinionsledare som en person vilken 
fungerar som en mellanhand mellan massmedia och konsumenterna. Solomon et al. (2006) 
menar att en opinionsledare är en person som har stor kunskap om produkter och vars åsikter 
värderas högt av andra. Vidare påtalas att en opinionsledare är en individ som i stor 
utsträckning påverkar andras attityder eller beteende. Enligt Arens et al. (2009) hävdar 
däremot att en opinionsledare en person eller organisation vars uppfattningar och attityder 
respekteras av människor som delar ett intresse inom ett specifikt område. Detta bekräftas av 
Hoyer och MacInnis (1997) som betonar att opinionsledare är människor som besitter 
expertis, kunskap och en position som gör dem till viktiga och trovärdiga informationskällor. 
Det framhävs vidare att opinionsledare ofta är vänner eller bekanta, men att även exempelvis 
kändisar, modeller och ledare i sociala grupper likaväl kan fungera som opinionsledare.   
 
Hoyer och MacInnis (1997) och Lamb et al. (1994) påtalar att det är vanligt att en 
opinionsbildare avgränsar sig till expert inom ett specifikt område. De lyfter även fram att 
anledningen till en opinionsledare har ett så pass stort inflytande på andra konsumenter är för 
att de upplevs som opåverkade och trovärdiga då de inte har något att vinna på att ta 
företagets parti. Solomon et al. (2006) betonar att opinionsledare utgör en viktig informations-
resurs av ett flertal olika anledningar. För det första menar författarna att opinionsledaren 
innehar produktinformation som baseras på egna utvärderingar och besitter därmed makt i 
form av kunskap. Vidare framhålls att, till skillnad från kommersiella talespersoner, 
representerar inte opinionsledaren något företag och blir därmed mer trovärdig. En annan 
anledning till opinionsledarens stora inflytande hävdas enligt författarna bero på att de 
tenderar att vara lika andra konsumenter i fråga om uppfattningar och värderingar samt att de 
ofta är socialt aktiva i sin gemenskap. Det framgår även att opinionsledare är viktiga 
budskapsspridare av den anledningen att de ofta är bland de första att köpa en ny produkt 
vilket reducerar osäkerheten och risken för andra konsumenter att köpa samma produkt. Detta 
faktum lyfts även fram av Hoyer och MacInnis (1997) som hävdar att en opinionsledare ofta 
har en förstahandsupplevelse med en produkt eller varumärke och vidareförmedlar sedan sina 
reaktioner till andra konsumenter. Solomon et al. (2006) hävdar att referenspersoner även är 
informationssökare i stor utsträckning då de aktivt söker produktinformation för att dela med 
andra.  
 

3.3 Kundinteraktion och agerande 

Då kundernas interaktion med varumärken genomgått stora förändringar de senaste åren 
ämnar vi i detta avsnitt lyfta fram utvalda fenomen som vi anser ligger till grund för 
kundernas ökade inflytande i varumärkesskapandet.   

3.3.1 Tribes 

Enligt Wipperfürth (2005) och Desmond (2003) har marknadsförare historiskt sett varit 
fokuserade på att konsumenter är individer och därmed även kommunicerat med 
konsumenterna på individnivå. Författaren hävdar dock att konsumenter inte längre kan ses 
som isolerade individer i samhället utan att de istället måste betraktas som delar i ett stort 
komplext nät av relationer och kontakter. Enligt Desmond (2003) består vårt samhälle av 
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sociala interaktioner som går långt förbi individualism. Han menar att samhället är ett enda 
stort lapptäcke av små grupperingar där kamratkänslan är den primära faktorn som håller ihop 
grupperingarna. Konsumenterna influeras av dessa relationer menar Wipperfürth (2005) och 
tar stor hänsyn till sitt medlemskap i olika sociala grupper när ett beslut ska fattas. Dessa lösa 
sociala grupperingar uppstår och formas på liknande sätt som forntida stammar och har 
därmed kommit att benämnas tribes, vilket är det engelska ordet för stam. På liknande sätt 
förklarar Axelsson och Agndal (2009) att den postmoderna konsumenten antas sträva efter 
individualistiska sätt att uttrycka sig på samtidigt som de menar att individen strävar efter en 
ny typ av kollektivism som innebär att de söker efter andra individer som uttrycker sig på 
samma sätt. Författarna hävdar därmed att det växer fram en ny form av kollektivism där 
grupper, subkulturer och tribes skapas baserade på delade värderingar och intressen.  
 
Cova och Cova (2001) betonar att begreppet tribe refererar till att individer försöker hitta en 
känsla av lokal identitet i den globaliserade världen. De menar vidare att trots att dessa 
grupperingar är ostabila, små och påverkbara hålls de ihop av gemensamma känslor, livsstil, 
moral och konsumtionsbeteende. Wipperfürth (2005) definierar en tribe som en grupp 
människor som har ett gemensamt intresse och skapar utifrån det ett parallellt socialt 
universum med egna värderingar, språk, hierarki och ritualer. Han poängterar även att dessa 
sociala grupperingar generellt sett har börjat ersätta den centrala roll som familjen tidigare 
utgjort. Schroeder och Salzer-Mörling (2006) hävdar att en tribe karaktäriseras av sin 
ombytlighet när det gäller tillhörighet samt att formella regler och ett homogent beteende inte 
existerar. De vill definiera en tribe som ett nätverk av heterogena personer i fråga om ålder, 
kön och inkomst men som trots detta är sammanlänkade av en gemensam känsla. Axelsson 
och Agndal (2009), Cova och Cova (2001) och Schroeder och Salzer-Mörling (2006) påtalar 
att en och samma individ kan tillhöra många olika tribes, beroende på vilka aspekter av livet 
som berörs och att det kan variera mycket i vilken utsträckning individen engagerar sig i 
gruppen. Då konsumenter kan tillhöra många olika grupperingar samtidigt innebär därmed 
inte ett medlemskap automatiskt en speciell uppsättning personlighetsdrag eller värderingar 
menar författarna.    
 
Cova och Cova (2001) förklarar att tribes alltid är på jakt efter något som kan bekräfta deras 
tillhörighet och sammanhållning i gruppen som exempelvis en hemsida, symbol, ritual eller 
kännetecken. I denna jakt på tillhörighet söker därmed inte konsumenterna produkter i någon 
större utsträckning för deras användarvärde utan istället för deras sammanhållningsvärde 
hävdar de. De sociala relationerna är med andra ord viktigare än varumärket, produkten, 
tjänsten eller upplevelsen i sig. Wipperfürth (2005) menar att en tribe som skapas och 
utvecklas inte kan definieras genom traditionella segmenteringsmetoder. Cova och Cova 
(2001) framhäver att en tribe inte går att likna med psykografiska segment då en tribe har en 
kort livslängd och en betydligt bredare mångsidighet. Istället, menar de, är gruppen ett uttryck 
för en delad upplevelse och visar därmed endast några fåtal aspekter av en persons bakgrund. 
Ett medlemskap i en tribe härstammar därmed från en delad uppfattning av verkligheten och 
inte från individens identitet framhåller författarna.  
 
Wipperfürth (2005) hävdar att medlemmar i en tribe väljer ut vilka produkter de ska 
konsumera annorlunda jämfört med individer. Han menar att medlemmarna söker efter 
varumärken som underlättar gruppritualer och upplevelse och vill ha produkter som skapar 
kontakter och definierar gruppens identitet. Enligt Cova, Kozinets och Shankar (2007) kan 
inte en tribe konsumera produkter utan att samtidigt på något sätt förändra dem. De menar att 
medlemmarna inte konsumerar produkterna som de är utan låter produkterna bli en del av 
deras egen identitet. Författarna understryker därmed att konsumenter sällan konsumerar 
varumärken och produkter utan att själva addera något, förändra och blanda in dem i sitt 
privatliv. Författaren menar att medlemmarna i en tribe inte nödvändigtvis känner varandra 
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speciellt väl utan att det snarare är normalt med en viss grad av medveten anonymitet. Det 
understryks dock att denna anonymitet inte utesluter nära personliga relationer. Vidare 
förklarar han att orsaken till anonymiteten kan bero på att medlemmarna inte vill att deras 
identitet ska domineras utan en enda tribe. Det påtalas även att personer som starkt 
identifierar sig med ett speciellt varumärke gör detta främst på grund av att de tror att 
personer som är lika dem gör detsamma. Författaren hävdar dock att relationerna kan vara 
meningsfulla även utan att medlemmarna interagerar med varandra. För att känna sig som en 
del av gemenskapen kan det enligt författaren räcka med att befinna sig på samma plats, stå 
tillsammans, le eller bara utbyta enstaka artighetsfraser.  
 
I och med tillkomsten av tribes menar Cova och Cova (2001) att företagen måste minska sin 
betoning på att finna produkter eller tjänster som passar den ”typiske konsumenten” och 
istället fokusera på att tillhandahålla produkter som håller samman gruppen av anhängare och 
entusiaster. Med detta menar författarna alla produkter som kan förstärka gruppkänslan och 
skapa en känsla av tillhörighet och medlemskap i en tribe. Cova et al. (2007) framhäver att 
många tribes försöker återta produkter från konsumtionssystemet utan att för delen besitta 
någon illvilja eller motstånd. Istället gör medlemmarna detta för att själva fylla produkterna 
med mening och nya användningsområden som skiljer sig från dem som var tänka från början 
menar författarna. Enligt författarna måste företagen även förstå att de inte längre behöver 
sända ut helt sammanhängande budskap till marknaden. De menar att konsumenter är duktiga 
på att fylla i luckorna själva.  Vidare hävdas att eventuella gap som uppstår mellan företagets 
identitet och den image som det har på marknaden kan således vara positiva i den 
bemärkelsen att det erbjuder konsumenterna större frihet att manövrera kring varumärket. 
Konsumenter verkar därmed föredra en tvetydig företagsimage framför en tydlig då detta 
skapar utrymme för egna initiativ och tolkningar menar författarna.  
 

3.3.2 Subkulturer 

Arens, Schaefer och Weigold (2009) definierar en subkultur som ett segment inom en kultur 
som delar en uppsättning åsikter, värderingar och aktiviteter som skiljer sig åt från den övriga 
omgivningen. Brownlie, Hewer och Treanor (2007) betonar att en viktig skillnad mellan en 
tribe och en subkultur är att de har olika sätt att rama in hur gruppen förhåller sig till 
medlemskapet. En tribe existerar endast så länge ritualerna pågår och har därmed inte något 
permanent medlemskap medan medlemskapet hos en subkultur däremot är fastställd. 
Medlemskapet i en subkultur innebär enligt författarna en utmärkande klädkod och en tydlig 
riktning som genomsyrar alla vardagsaktiviteter. Enligt Schroeder och Salzer-Mörling (2006) 
är subkulturer en stabil och strukturerad social gruppering som i första hand baseras på ålder, 
geografi, etniskt ursprung och social klass. De menar vidare att aktiviteter inom subkulturer är 
viktiga för skapandet och uttryckandet av sin egen identitet och att de konsumtionsval som 
görs inom subkulturen innefattande varumärken inom mode, fritid och accessoarer ska skicka 
signaler till gruppen. Enligt Lamb et al. (1994) är en subkultur en homogen grupp människor 
som delar specifika drag i den rådande kulturen såväl som unika drag som bildats i den egna 
gruppen. De menar att det inom en subkultur finns större likheter mellan medlemmarnas 
attityder, värderingar och handlingar jämfört med omgivningen. Det framhävs även att 
subkulturella skillnader kan resultera i avsevärda variationer i vad, hur och var människor 
köper varor och tjänster.  
 
Axelsson och Agndal (2009) hävdar att en subkultur har gemensamma värdesystem samt 
gemensamt språk och symboler som markerar deras samhörighet. Som en följd av detta menar 
författarna att deras åsikter om produkter påverkas, liksom deras önskan att köpa och använda 
dem. Något som också framkommer är att den subkulturella påverkansgraden är speciellt 
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kraftfull avseende högengagemangsprodukter som passar in i och förstärker tillhörigheten i 
gruppen. Enligt Schouten, Martin och McAlexander (2007) erbjuder konsumenter som ingår i 
subkulturer uppenbara fördelar för marknadsförare då medlemmarna tar en aktiv roll i 
medskapandeprocessen av varumärkets innebörd, stil, produktkategorier och modifikationer.  
Vidare betonas att en subkultur inom konsumtion handlar om delade konsumtionsvärderingar 
samt beslut gällande engagemang och autenticitet. De hävdar därmed att innebörden av 
varumärket förhandlas fram bland alla deltagare i subkulturen, såväl medlemmar som 
företaget. Enligt Ostberg (2007) är Stockholmsbrats ett exempel på en subkultur. Han menar 
att denna subkultur har en livssyn på konsumtion som handlar om att omsorgsfullt välja ut, 
visa upp och använda olika produkter för att skapa den rätta känslan av att vara initierade i 
subkulturen. Vidare menar författaren att denna grupps gemensamma värde inte består av ett 
specifikt varumärke, produkt eller aktivitet utan istället en blandning av dem alla. Ett annat 
tydligt exempel på en subkultur är enligt Schouten et al. (2007) är Harley-Davidsonägare som 
visar upp en uppenbar homogenitet och en alldeles särskild lojalitet mot varumärket.  

3.3.3 Brand communities  

Carlson, Suter och Brown (2007), Salomon et al. (2006) och Muniz och O´Guinn (2001) 
hävdar att det finns sociala grupperingar som kallas brand communities, vilka är gemenskaper 
som samlas kring specifika varumärken. En brand community är enligt författarna en 
specialiserad och icke geografiskt bunden gemenskap som är strukturerad utifrån de sociala 
relationer som finns mellan anhängarna av ett varumärke. Muniz och O´Guinn (2001) hävdar 
att en brand community har vissa likheter med subkulturer men att det även finns många 
olikheter. De menar exempelvis att medlemmarna i en community har begränsade 
skyldigheter och att alla deltar frivilligt och med den nivån av engagemang som de själva 
önskar. Enligt McWilliam (2000) erbjuder en brand community medlemmarna ett forum där 
de kan utbyta tankar om sitt gemensamma intresse (varumärket), tydliga koder om hur 
medlemmarna ska bete sig samt stimulerande dialoger som leder till förtroendefulla 
relationer. Precis som andra gemenskaper är de utmärkande dragen i en brand community, 
menar Muniz och O´Guinn (2001), att de delar en gemensam medvetenhet, ritualer, 
traditioner och en känsla av moraliskt ansvar. 
 
Enligt Schroeder och Salzer-Mörling (2006) och Bengtsson och Östberg (2006) är det viktigt 
att skilja mellan äkta medlemmar i gemenskapen och mindre viktiga konsumenter som köper 
varumärket av fel anledning. Äkta medlemmar definieras enligt författarna som personer som 
uppskattar den kultur, historia, ritualer och traditioner som finns i gemenskapen. Bengtsson 
och Östberg (2006) hävdar att själva konsumtionen av produkten är omgärdad av ritualer och 
traditioner i så stor utsträckning att de blir en del av konsumtionsupplevelsen. En medlem i 
gemenskapen kan med andra ord, enligt författarna, inte konsumera en produkt av det 
specifika varumärket utan att samtidigt delta i dessa ritualer och traditioner. Det betonas 
vidare att dessa ritualer varken behöver vara avancerade eller komplicerade utan kan vara 
något så enkelt som att medlemmarna blinkar med helljuset, tutar eller vinkar när de ser 
varandra. Författarna framhåller även att medlemmarna i gemenskapen har mycket starka 
åsikter om vad som är passade att göra med det varumärke som de är anhängare av. Dessa 
uppfattningar skiljer sig inte sällan från vad företaget väljer att göra med varumärket och på så 
vis kan en strid utspela sig om vem som egentligen har rätt att definiera vad varumärket står 
för hävdar författarna. Vidare understryks att medlemmarna upplever att de har bättre koll och 
förståelse för vad som kan göras med varumärket och att företaget inte förstår sig på detta.   
 
Muniz och O´Guinn (2001) betonar att varumärken som konsumeras i publika sammanhang 
oftast har större chans att skapa gemenskap jämfört med de märken som konsumeras privat. 
Det framkommer även att de varumärken som det skapas gemenskaper kring varken får 
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uppfattas som oviktiga eller ointressanta av allmänheten. Enligt Bengtsson och Östberg 
(2006) äger en stor del av varumärkesgemenskapen rum på Internet där medlemmarna aldrig 
träffat varandra fysiskt utan enbart kommunicerar med varandra genom exempelvis e-post och 
forum. Författarna påtalar även att Internet är en stor informationskälla med instruktioner om 
hur varumärket ska användas. Det finns en mängd sidor på nätet enligt författarna där 
märkesanvändarna ger varandra tips om hur de kan använda olika finesser, hur de ska lösa 
olika problem och vart de kan vända sig för att söka hjälp. De menar att många av dessa sidor 
drivs helt ideellt av varumärkesanhängare som vill sprida information om just sitt märke.  
 
McWilliam (2000) hävdar att det finns olika sorters brand communities. Dels menar hon att 
företaget kan skapa egna gemenskaper för att föra en dialog med sina kunder och dels 
uppkommer det spontana gemenskaper, vilka nämnts ovan, som startas av anhängarna till 
varumärket. Enligt Mårtenson (2009) kan communities vara mer eller mindre styrda av 
företag. McWilliam (2000) menar att när företag skapar en brand community gör det detta 
främst för att bygga relationer med sina kunder samt att göra det möjligt för kunderna att 
kommunicera med varandra. Vidare betonas att önskan att skapa gemenskaper kring sina 
varumärken leder till att företagen måste ta beslut om sina kommersiella mål samt ta ställning 
till om konsumenter ens är villiga att delta i deras gemenskap. Hon framhäver även att om 
företag vill använda sig av brand communities för att skapa genuina och långsiktiga relationer 
behöver de ha grundläggande kunskaper om hur relationer skapas ute på Internet idag. 
Mårtenson (2009) betonar att företag även måste inse att när kunderna aktivt tar del i 
varumärkesskapandet minskar företagets möjligheter att påverka varumärkets innebörd. Hon 
menar därmed att det blir allt viktigare för företag att kommunikationen med kunderna 
bedrivs på konsumenternas villkor samt att skapa ett ömsesidigt intresse för att 
kommunikationen ska bli effektiv.   
 

3.3.4 Varumärkeskapning  

Enligt Cova et al. (2007) tenderar konsumenter att vara mer aktiva, medverkande, militanta, 
lekfulla, sociala och organiserade än någonsin tidigare. Som ett resultat av denna kollektiva 
era hävdar författarna att företag måste anpassa sig till det ökande antalet sociala 
grupperingar, fulla med passionerade, enade och skickliga medlemmar som nu växer fram i 
samhället. Vidare framhävs att det på grund av dagens digitala teknik numera sker en 
återbalansering i stor skala i fråga om maktrelationen mellan företag och kund. Wipperfürth 
(2005) påstår att det inte längre är marknadscheferna som har kontrollen över varumärket utan 
den numera har tagits över av kunderna. Marknaden är enligt författaren full av insiktsfulla 
och kreativa kunder som förbättrar och utvecklar produkter. Något som han menar utförs 
oavsett om företagen har gett sitt medgivande eller ej. Författaren benämner detta fenomen 
som varumärkeskapning och förklarar att det handlar om att konsumenter skapar en egen 
varumärkesinnebörd som de sedan förmedlar till andra. Det understryks därmed att 
varumärkeskapning definieras som konsumenternas agerande när de beslagtar ett varumärke 
från marknadsförarna för att själva styra dess utveckling.  
 
Med ett ytligt synsätt skulle företagen enligt Wipperfürth (2005) kunna uppfatta varumärkes-
kapning som en enorm outnyttjad resurs, där konsumenterna används som angelägna produkt-
utvecklare och lågbudgetkanal. Det gäller dock för företagen att se upp menar han och inte se 
konsumenter som en samling lättlurade personer. Han poängterar att konsumenter inte hänger 
sig till olika varumärken för att bidra med gratis arbetskraft och marknadsföring utan att det 
gör detta för att varumärket erbjuder en vision som de kan identifiera sig med och som de vill 
engagera sig med på djupet. Vidare lyfts det fram att kundens involvering i varumärket är 
något positivt och att de på sikt skapar en bättre, rikare och mer varaktig produktupplevelse. 
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Denna involvering skapar därmed äkta lojalitet från konsumenternas sida då de investerar i 
varumärket för att skapa en långsiktigt stark relation. För att skapa marknadsföring som 
engagerar marknaden menar författaren att företagen måste vara villiga att låta marknaden ta 
över. Han hävdar att företagen måste bli tillräckligt säkra på sig själva för att kunna släppa 
kontrollen och lära sig vara spontana. De måste med andra ord acceptera en viss grad av 
osäkerhet i hanteringen av sitt varumärke menar han. Enligt Cova et al. (2007) är en 
förutsättning för att en varumärkeskapning ska ske att konsumenterna i fråga älskar 
varumärket. De konstaterar att konsumenter aldrig skulle lägga ned kraft och energi på något 
som de egentligen inte bryr sig om. Vidare påtalas att konsumenter visserligen kan kapa ett 
varumärke för att visa motstånd men att det under senare år allt mer kommit att handla om att 
leka med marknaden på samma sätt som marknaden leker med dem. Wipperfürth (2005) 
lyfter fram Napster som ett lyckat exempel på total varumärkeskapning:  
 
Napsters grundare Shawn Fanning släppte ut sin produkt på marknaden som en bifogad fil i 
ett e-postmeddelande till några omsorgsfullt utvalda hackare med orden: ”Skicka inte vidare 
detta till någon. Det här är fortfarande bara en testversion.” Inom några månader hade 
hundratusentals användare skickat vidare e-postmeddelandet och laddat ned fildelnings-
programmet som fanns bifogat. Istället för att bygga upp varumärket höll sig Fanning 
medvetet undan och lät den gemenskap som bildats kring Napster skapa varumärkets mening 
och innebörd. Napster blev därmed totalt kidnappat av sina egna användare. (Egen text med 
utgångspunkt från Wipperfürth, 2005).   
 
Wipperfürth (2005) framhåller dock att det är extremt ovanligt att ett varumärke blir kapat i 
sådan utsträckning att marknaden får total kontroll över det, som i fallet med Napster. Han 
betonar att i Napsters fall blev varumärket helt oväntat allmänt gods och definierades och 
styrdes av användarna på Napsters brand community. Vidare framhävs att denna sortens 
kapning ofta är en tillfällighet och inte något som kan styras av ett företags marknadsförings-
avdelning. Vidare förklaras att den här sortens kapning främst utövas av varumärkesfantaster 
inom subkulturer, helt oberoende av företagets marknadsföringsinsatser. Wipperfürth (2005) 
lyfter även fram Barbietillverkaren Mattel som ett exempel på hur företag inte borde agera när 
deras varumärke utsätts för kapning:  
 
För cirka 15 år sedan började konsumenter att tolka Barbie och Barbies värld på sitt eget sätt 
istället för att följa de instruktioner som Mattel gav. Kunderna/fansen gav henne nya kläder, 
tillverkade accessoarer, klippte hennes hår och sminkade henne. Fester med Barbie-teman 
ordnades, Barbie-klubbar skapades och Barbie-tidningar lästes. Med så mycket upp-
märksamhet kring sitt varumärke och produkt borde Mattel ha varit överförtjusta. Men så var 
inte fallet. Mattel kunde inte motstå begäret av att kontrollera Barbie-världen och valde att 
genomföra en aggressiv rättsprocess mot kopiering och varumärkesintrång. De stämde bland 
annat sin största återförsäljare för felaktig marknadsföring. Genom att starta denna konflikt 
missade företaget chansen att låta Barbies mest lojala kunder bestämma varumärkets 
utveckling och skapade istället dålig publicitet och uppror från Barbiefans världen över. 
(Egen text med utgångspunkt från Wipperfürth, 2005).      
 
Enligt Wipperfürth (2005) förstod inte Mattel vilken makt och inneboende värde som 
kapningen av varumärket besatt. Författaren hävdar att det är viktigt att företag agerar på ett 
korrekt sätt när de utsätts för varumärkeskapning. Han betonar att det är viktigt att företag 
innehar rätt attityd och inte är rädda för sina kunder. De mest passionerade anhängarna har 
mycket att tillföra och viktiga insikter kring hur företaget kan utveckla sitt varumärke menar 
han. Det betonas att det är viktigt för företaget att lyssna på kunderna samt vara beredda på att 
kunder använder varumärket på andra sätt än vad som var tänkt. Trots att varumärkeskapning 
i mångt och mycket kan ha en positiv inverkan på varumärket menar Wipperfürth (2005) dock 
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att det finns tillfällen då det är läge att återta varumärket från marknaden. Han påtalar att detta 
främst gäller när varumärket har kidnappats av fel personer. Det är då menar författaren som 
varumärkeschefen måste kliva in och återta kontrollen över varumärkets image eller begränsa 
associationerna med en specifik subkultur. Bertilsson (2009) lyfter fram fallet J. Lindeberg 
som ett exempel där varumärket gått sämre efter blivit associerat med en subkultur:  
 
Det svenska klädmärket J. Lindeberg skapades av designern Johan Lindeberg. Initialt 
marknadsfördes och positionerades varumärket främst av golfproffset Jesper Parnevik som är 
en vän till Johan och fungerade därmed som ett dragplåster för varumärket. Som en 
konsekvens av detta har varumärket kommit att associeras med golf, en sport som ofta 
förknippas med exklusivitet och en viss atmosfär. För några år sedan fångade dock 
varumärket tonåringarnas intresse i samband med lanseringen av collegetröjor och blev ett 
mycket populärt varumärke i denna krets. Därefter har företaget gått allt sämre rent 
ekonomiskt och konflikter har uppstått mellan intressenter och grundaren Johan Lindeberg. 
(Egen text med utgångspunkt från Bertilsson, 2009).      
 
Bertilsson (2009) beskriver även ett exempel på hur en subkultur tog över ett flertal exklusiva 
klädmärken:  
 
Huliganklädstilen är främst förknippat med ett fanatiskt intresse för både våld och kläder i 
relation till fotboll. Under 80-talet började huligangängen som växte fram i Storbritannien 
använda dyra etablerade modekläder för att undvika att dra till sig uppmärksamhet från 
polisen. Det gjorde det även enklare att infiltrera sig med de rivaliserande gängen och 
komma in på barer. I början av 90-talet gjorde ett stort antal fotbollsfans huliganstilen till en 
sorts uniform vilket gjorde att de skiljde sig åt från de andra supportrarna. Exklusiva 
varumärken såsom Burberry och Lacoste sågs nästan på varenda arena och match och 
många designers drog tillbaka vissa kollektioner när de upptäckt att varumärket blivit ett 
redskap i huliganuniformen. Ett av de exklusiva varumärkena blev till och med så förknippat 
med huliganer att en helt vanlig person kunde råka illa ut endast genom att bära märket. 
(Egen text med utgångspunkt från Bertilsson, 2009).      
 
Enligt Wipperfürth (2005) är det högst väsentligt att företag aldrig bedrar sina kunder eller 
försöker föra dem bakom ljuset. Han lyfter fram ett exempel där Dr. Pepper/Seven Up helt 
blev tagna på sängen när en bloggkampanj slog tillbaka mot dem:  
 
Dr Pepper rekryterade populära bloggare och erbjöd dem gratis produkter och resor i utbyte 
mot att bloggarna lade ut länkar till varumärket på sina hemsidor samt pumpade ut namnet 
på en helt ny produkt till alla sina vänner. Problemet var dock att Dr. Pepper specifikt sa till 
bloggarna att de inte fick avslöja sina kontakter med företaget. Det tog emellertid inte lång 
tid innan den bloggande communityn uppfattade samarbetet och blev ursinniga. Många 
bloggare ville bojkotta varumärket, inte bara för att företaget tryckt ut med ett kommersiellt 
budskap inom communityn, utan främst på grund av de kände sig bedragna och stötta. Dr. 
Pepper hade på ett felaktigt sätt försökt ta sig in i communityn utan att ha förstått dess regler 
och normer. (Egen text med utgångspunkt från Wipperfürth, 2005).      
 
Wipperfürth (2005) menar att ovanstående fall är ett klassiskt exempel på hur hårt det kan slå 
tillbaka mot företaget när marknadsförare förklär sin reklam som om det vore spontana 
interaktioner mellan individer. Vidare råder författaren företag att inte inkräkta på 
konsumenternas territorium. Han betonar att företagen måste försäkra sig om att deras närvaro 
är välkommen snarare än ett störande moment. Det framhävs att det inte är tvunget för företag 
att bli inbjudna men om de kommer oanmälda så är det väsentligt att företaget har något att 
bidra med samt att deras närvaro är värt något för gemenskapen. Enligt författaren bör företag 
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lära sig ett nytt sätt att tänka kring varumärket och han föreslår därför att de följer 
nedanstående punkter:  
 

• Släpp taget om varumärket, det tillhör marknaden.  
• Co-create. Skapa varumärket i samarbete med kunderna.  
• Skrota förlegade marknadsföringsstrategier som fokusgrupper och proffstyckare och 

anställ istället varumärkets egna kunder. 
• Respektera de varumärkets hängiva anhängare och hjälp de mest inflytelserika 

kunderna att översätta varumärkets innebörd till en bredare publik.  
• Var flexibel och beredd på att skriva om marknadsförings- och varumärkesplanen.  
• Släpp kontrollen om varumärket och våga gripa tag i de oväntade tillfällen som kan 

dyka upp. Välkomna på detta sätt det som är överraskande och annorlunda och förstå 
att allt inte kan eller måste vara perfekt.  

• Låt marknaden kapa ditt varumärke.  
• Ha tålamod. Det kan ta tid innan det tar fart.  

 

3.3.5 Buzz  

Enligt Rosen (2000) är fenomenet buzz summan av all mellanmänsklig kommunikation som 
sker om en produkt, tjänst eller företag vid alla tidpunkter och alla tillfällen. Post (2004) 
menar dock att buzz inte är något nytt fenomen, människor har alltid talat med varandra och 
berättat när det är något de gillar eller ogillar. Enligt Rosen (2000) skapas och sprids buzz 
exempelvis via e-post, chattar, nyhetsgrupper och företagens hemsidor. Författaren påpekar 
även det faktum att kunderna idag är förenade i olika gemenskaper antingen kan inverka 
positivt eller negativt på ett företag, då både bra och dålig buzz sprids mycket snabbt i dessa 
gemenskaper. Wipperfürth (2005) menar att marknadsförare ibland ser buzz som ett redskap 
och en taktik när det i själva verket är ett slutmål och destination. Samtidigt påpekar han att 
buzz kan hjälpa ett företag att föra ut en idé till marknaden eftersom budskapet förmedlas till 
marknaden genom mellanmänskliga relationer. Rosen (2000) hävdar att buzz handlar om vad 
som händer i de osynliga nätverken, det vill säga de mellanmänskliga informationsnätverken 
som länkar samman konsumenterna, och vad konsumenterna i dessa nätverk säger till 
varandra om varumärket. Utöver uppmärksamhet skapar buzz enligt Wipperfürth (2005) även 
övertygelse. Han framhäver att buzz är ett mäktigt medium som tillåter marknaden att 
upptäcka, engagera och slutligen hjälpa till att forma varumärkets innebörd. Buzz uppstår 
därmed, påtalas det, när företaget låter marknaden fungera som frivilliga och entusiastiska 
medskapare, vilket i sin tur leder till övertygelse.  
 
Wipperfürth (2005) hävdar att buzz är ett kraftfullt medium då de förmedlar ett budskap till 
marknaden med hjälp av kvaliteter som traditionella medier tappat för länge sedan. En stor 
fördel med buzz menar han är att buzz får uppmärksamhet då det varken ser ut, hörs eller 
känns som något av de tusentals traditionella reklambudskap som sköljer över oss varje dag. 
Vidare beskrivs att en annan stor fördel med buzz är dess trovärdighet då konsumenter 
generellt sett uppfattar rekommendationer som mer trovärdiga än budskap från traditionell 
media. Rosen (2000) framhäver att det finns tre anledningar till att betydelsen av buzz ökar. 
Dels menar han på att det finns för mycket reklambrus i vårt samhälle och att kunderna 
filtrerar bort större delen av de budskap som de exponeras för från massmedia. Istället väljer 
de att lyssna på sina vänner. Den andra anledningen till buzz ökande betydelse är att 
konsumenter har en mycket skeptisk hållning till företag och deras marknadsföring då efter 
tidigare erfarenheter ibland känt sig missledda och besvikna. Den tredje och sista anledningen 
är att kunderna har förenat sig, skapat gemenskaper och hittat nya hjälpmedel för att 
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kommunicera med varandra (exempelvis via Internet). Rosen (2000) tar upp ett exempel på 
vilket starkt inflytande buzz kan ha på ett varumärke:  
 
1994 upptäckte en collegeprofessor ett kretsfel i Intels dataprocessor. Nyheten om det 
egentligen obetydliga felet spreds snabbt på Internet och till och med ännu snabbare i samma 
stund som Intel försökte sopa problemet under mattan. Kunderna överröste Intel med e-post 
och telefonsamtal i så stor utsträckning att de under en period fick cirka 25 000 samtal per 
dag. Alla kunder krävde att Intel skulle ta tillbaka dataprocessorn utan förbehåll. Till en 
början vägrade Intel men efter dålig publicitet samt minskad försäljning ändrade de sig. Efter 
denna incident har företaget skapat sig ett mycket mer proaktivt arbetssätt där de bland annat 
regelbundet genomsöker Internet efter möjliga klagomål och publicerar omfattande 
information vid eventuella felaktigheter i produkten. (Egen text med utgångspunkt från 
Rosen, 2000).      
 
Wipperfürth (2005) betonar att det finns många olika sorters buzz och att fenomenet sträcker 
sig långt längre än till att enbart handla om word-of-mouth, vilken är den mest 
uppmärksammade formen av buzz. Enligt Kozinets, de Valck, Wojnicki och Wilner (2010), 
Evans, Moutinho och Van Raaij (1996) och Hoyer och McInnis (1997) är word-of-mouth ett 
naturligt fenomen som innebär verbal kommunikation mellan konsumenter. Vidare hävdar 
författarna att word-of-mouth påverkar större delen av konsumenternas beslut och att 
marknadsförare därför arbetar hårt för att medvetet försöka påverka vad konsumenternas 
kommunikation handlar om. Wipperfürth (2005) menar att buzz är summan av alla 
mellanmänskliga interaktioner som är relaterade till ett varumärke där verbal buzz endast 
utgör en mindre del. Han menar att trots att de allra flesta människor tänker på buzz som 
något verbalt så kan andra former av buzz vara minst lika effektiva, om inte mer. Vidare 
betonas att buzz exempelvis kan skapas bara genom att vara extremt synlig. Visuell buzz 
behöver inte enligt författaren alltid skapas utan kan även vara symboliska till sin natur och 
därmed spridas mellan konsumenter genom en ökad medvetenhet av innebörden bakom 
symbolen. Body Shops medvetna strategi ”Mot djurförsök” lyfts fram som ett exempel på 
visuell buzz då denna symbol etablerats i sinnet hos medvetna konsumenter över hela världen.   
 
Enligt Rosen (2000) använder vi oss av buzz av ett flertal olika anledningar. Han betonar att 
den mest fundamentala anledningen till att vi talar med varandra är för att vi är medvetna om 
att utbyte av information är nödvändigt för vår överlevnad. Vidare hävdas att vi talar för att få 
kontakt och skapa gemenskap. Han menar vidare att ord är det mest värdefulla redskapet när 
vi ska hantera vårt rykte som är den viktigaste tillgången vi har. Rosen (2000) hävdar även att 
vi pratar med varandra för att förstå omvärlden samt att vi pratar för att reducera risk, kostnad 
och osäkerhet. Enligt författaren talar vi även med varandra för att minska vår frustration. 
Detta sker främst när vi har varit med om en negativ upplevelse och vill spy galla över 
företaget för att på något sätt ge igen menar han. Vidare påtalas att negativ information väger 
tyngre än positiv i en inköpssituation och sprids dessutom snabbare. Dessutom påpekar han 
också att Internet gör det ännu enklare för kunderna att dela med sig av dåliga erfarenheter.     
 

3.3.6 Dialogen på Internet 

De Chernatony och McDonald (2003), Desmond (2003) och Weber (2009) framhåller att 
maktbalansen har börjat förflytta sig från distributörer och tillverkare över till konsumenterna. 
Författarna menar att den ökade spridningen av information på Internet och därmed även 
reducerade informationssökningskostnader har gjort det enklare för konsumenter att vädra 
sina åsikter och signalera missnöje med ett specifikt varumärke. Weber (2009) hävdar att 
detta beror på att den explosionsartade utvecklingen av mediekanaler har underminerat 
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massmarknadsföringens roll då det är betydligt svårare idag att tala med många konsumenter 
samtidigt än det varit tidigare. Han menar att på grund av redskap som datorer och mobil-
telefoner kan konsumenterna själva finna den information de vill ha och marknadsföraren har 
inte längre kontroll över informationsflödet. Desmond (2003) hävdar att på grund av de 
snabba svängningarna på marknaden är det även svårt för företag att planera långsiktigt. Han 
menar att det blir allt mer viktigt för företag att vara anpassningsbara och ge snabb respons till 
marknadens skiftningar.  
 
Vaid (2003) och Weber (2009) hävdar att företag måste förstå att det inte längre fungerar att 
skicka ut massbudskap utan någon specifik måltavla och hålla tummarna att någon tar emot 
budskapet. Media fungerar helt enkelt inte som det gjort tidigare menar de och framhäver 
även att konsumenter blir allt mer sofistikerade i sin respons mot kampanjer för varumärken. 
Vaid (2003) hävdar att tillväxten av interaktiv media såsom Internet, digital TV och 
mobiltelefoner har ändrat spelreglerna för företagens marknadsföring. Hon menar att 
konsumenter numera kan erhålla information från den kommunikationskanal som de helst 
föredrar och använda den för att antingen ta ett köpbeslut eller starta en dialog med företaget.  
De Chernatony och McDonald (2003) hävdar att antalet kommunikationskanaler ständigt ökar 
och därmed även antalet talespersoner. Det framkommer även att om företagen är 
uppmärksamma på konsumenternas nya behov och ger dem rätt respons kommer deras 
varumärke att fortsätta växa och utvecklas på nätet.  
 
Weber (2009) menar att dagens marknadsförare ska delta i, organisera och uppmuntra sociala 
nätverk som konsumenter faktiskt vill vara medlemmar i. Det påtalas även att istället för att 
tala till kunderna så måste företag lära sig att lyssna och tala med dem. Enligt Axelsson och 
Agndal (2009) och de Chernatony och McDonald (2003) sker en allt större del av företagens 
kommunikation med konsumenterna via Internet. De Chernatony och McDonald (2003) 
framhåller att företag på detta sätt får en chans att lyssna på kunderna, höra vad som är 
trendigt och vad som ligger i tiden just nu. Weber (2009) påtalar att den explosiva tillväxten 
av sociala nätverk på Internet har förändrat marknadsförarens roll från att vara en sändare som 
trycker ut ett budskap till att vara en samlare som söker innehåll, främjar samarbeten samt 
bygger och deltar i communities. Som ett resultat av dessa ansträngningar menar författaren 
att företag erhåller nya idéer, forskning och åsikter. Han påtalar även att samarbeten skapar en 
öppen miljö där människor kan dela kunskap. Vidare framhålls att på nätet kommunicerar alla 
med alla, både grupper som individer, på ett högst demokratiskt sätt då alla har tillträde och 
får delta i gemenskapen.    
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4. EMPIRI 
 
I det empiriska kapitlet presenteras den primärdata som har samlats in genom våra 
intervjuer. Materialet presenteras i samlad form under huvudrubrikerna kunden, varumärket 
och dialogen för att skapa en tydlig struktur och därigenom ge en bild av intervjupersonernas 
åsikter kring kunden och dennes roll i skapandet av den kommunicerade varumärkesbilden. 
Anledningen till att vi har valt att ändra ordning på huvudrubrikerna i detta kapitel, från 
kapitel tre, är för att det empiriska materialet bäst kom till sin rätt med denna ordningsföljd. 
Här följer en kort sammanfattning av de nio intervjupersoner vars åsikter det empiriska 
kapitlet bygger på:  
 

• Per Bergkrantz, VD och projektledare på NPP-reklam 
• Viktor Ehrenberg, Varumärkesstrateg på Brandwork 
• Jacob Fant, VD och varumärkesstrateg på Rewir 
• Johan Gromark, Varumärkeskonsult på Label  
• Björn Jernberg, VD och varumärkesstrateg på D.T.R.T 
• My Kiiman-Håll, Client Director på Essen International AB 
• Marjam Malmberg, Varumärkesstrateg på Essen International AB 
• Niclas Rislund, Redaktionschef på Dagens Media 
• Lars Rydberg, Senior Advisor på RBK 

 

4.1 Kunden 

4.1.1 Dagens medielandskap 

Att medielandskapet har förändrats är något som Rydberg framhåller väldigt starkt. Han 
menar att i och med utvecklingen av bloggar, Facebook och andra diskussionsforum har det 
skapats ett enormt tryck ute bland allmänheten vilket sätter stor press på företagen och deras 
varumärken. Vidare förklarar han att företagen blir allt mer synliga för kunden och därigenom 
även mer påverkbara. Gromark talar även han om företagens ökade synlighet och menar att 
gränserna mellan producenter, underleverantörer och konsumenter därmed blir allt mer 
otydliga. Att kunden har tagit en mer aktiv roll tror han därmed är ett naturligt steg i 
utvecklingen och att detta är något som kommer att öka snarare än minska. Kiiman-Håll 
förklarar att det, för varumärkesägare, tidigare handlande om att sända ut ett budskap till en 
mottagare som passivt fick konsumera detta men att det numer handlar om att skapa en dialog 
med kunden. Här framhåller Malmberg att det är den tekniska utvecklingen som har banat väg 
för detta och att det idag finns ett betydligt större antal kontaktytor där kunden kan möta 
varumärket och företaget på. I och med dialogen menar hon att varumärkesarbetet blir mer 
dynamisk och komplext och att företag idag därmed möter nya utmaningar. Medielandskapets 
omedelbarhet och direkthet menar Jernberg är en av dessa utmaningar. Att vem som helst, 
genom ett knapptryck, kan publicera något på nätet som är fritt för alla att läsa skapar nya 
dimensioner för varumärken och dess påverkan.  
 
Bergkrantz förklarar att kartan håller på att ritas om och att företagen inte längre själva styr 
sitt varumärkesarbete utan att det även förs en aktiv diskussion där ute bland kunderna. Han 
menar vidare att det är viktigt för företag att förhålla sig till detta då det både kan ses som ett 
hot och en möjlighet. Denna situation menar han grundar sig i en förändring i samhället: 
 



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 37 - 

”Vi går mot en tid där kunden har allt större del i att sätta och påverka hur varumärket 
upplevs. Vi lever i den upplevda världen […] det är de ansvarstagande dimensionerna och 

förtroendefrågorna som blir otroligt viktiga för varumärket.” 
 (Bergkrantz 26/4-2010) 

 
Vidare förklarar Bergkrantz att kunderna är allt mer intresserade av varumärkets mjuka delar 
än de funktionella aspekter som det bidrar med. Även Fant framhåller att det har skett ett 
paradigmskifte där värdeskapandet och innehållsskapandet kring varumärken har förflyttats. 
Den digitala revolutionen har enligt honom möjliggjort en dialog där kunden allt mer lyfts 
fram som en aktiv medaktör. Vidare menar han att paradigmet har gjort att det inte längre 
handlar om vilket varumärke som står för den bästa produkten eller den bästa kvaliteten. Han 
förklarar att vi idag går ut och söker efter de tjänster och produkter vi önskar och det företag 
som är duktigast på att dela sin egen kompetens via nätet är det som får den bästa 
varumärkesidentiteten. Fant poängterar att det därför allt mer handlar om att våga dela med 
sig och känna att det är helt ofarligt då varumärkena idag är tillgängliga och sökbara för 
kunden. Emellertid vill Fant samtidigt lyfta ett varningens finger och menar att man måste se 
på dessa förändringar på ett nyktert sätt. Han framhåller att vi inte allt för lätt ska vaggas in i 
tron att allt varumärkesbyggande håller på att fullständigt förändras utan att det handlar om att 
bjuda in kunden till ett samtal och utnyttja detta som företag.  
 

4.1.2 Kunden som varumärkesskapare 

Att kunden påverkar den kommunicerade bilden av ett varumärke är enligt Rislund sant. 
Emellertid framhåller han att kunden alltid har kunnat påverka men att digitaliseringen har 
skapat större möjligheter för gemene man att bidra och inverka på varumärkesbilden. Både 
Malmberg och Kiiman-Håll framhåller att det finns ett antal olika vägar för kunder att 
påverka, däribland word-of-mouth, tribes, diskussionsforum och sitt användande. Malmberg 
betonar att kunden på mikronivå bara genom att köpa en viss produkt eller tjänst kan påverka 
den bild av varumärket som finns hos omgivningen. Hon förklarar att personens användande 
indikerar att denne har tolkat varumärket, godkänt det och även använder det för att bygga 
upp sin identitet. På så sätt menar hon att alla val vi gör utövar någon form av inverkan på den 
varumärkesbild som finns i vår omgivning. Dock framhåller hon att det krävs många små 
sådana händelser på mikronivå för att det ska påverka den allmänna bilden av ett varumärke 
och därmed få bestående effekt. Även Rydberg menar att det är kundens användande som är 
den primära påverkan på varumärkesbilden. Han understryker även att kundens användande 
påverkar styrkan i dennes åsikter kring varumärket. Att tala om ett varumärke som personen 
själv inte har interagerat med menar han ger ett svagt förtroende och påverkar således inte 
heller den kommunicerade varumärkesbilden i någon större utsträckning.  
 
Word-of-mouth är något som både Rydberg, Jernberg, Ehrenberg och Fant lyfter fram som en 
stor möjlighet för kunden att påverka varumärkesbilden. Jernberg förklarar dock att det inte är 
något nytt att kunder pratar med varandra och delar sina åsikter. Han framhåller att det i och 
med Internets utveckling enbart har skapats en ny kanal för den typen av samtal och 
diskussioner. Samtidigt påpekar han att teknologin har öppnat upp för en allt snabbare kontakt 
och därmed en snabbare påverkan vilket har gjort att varumärken är mer sårbara. Ehrenberg 
uttrycker att han inte upplever någon större skillnad kring word-of-mouth och menar även han 
således att Internet enbart att skapat ett verktyg som människor kan sprida sina tankar och 
idéer igenom. Enligt Ehrenberg är således samtalen de samma det är bara det att cirklarna och 
kontaktnäten har blivit större. Bergkrantz framhåller dock att word-of-mouth har fått en ny 
struktur som är betydligt mer dynamisk. Han påpekar att samtal och diskussioner kan uppstå 
och dö ut över en natt och bli hur stora eller hur små som helst. Genom denna dynamik tror 
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han att kunden kan påverka och sätta spår i ett varumärke, både positivt och negativt, för en 
lång tid framåt.  
 
Customer Generated Media (CGM) är något som Ehrenberg tror är en stor möjlighet för 
kunden att påverka varumärkesbilden. Han påpekar att det kan göra både stor nytta och stor 
skada beroende på vem det är som skapar budskapet och vad det innehåller. Kiiman-Håll 
framhåller att beviset på att CGM har en stor inverkan är att företag själva allt mer försöker 
skapa filmer som känns mer amatörmässiga och därmed ses som vittnesmål från verkligheten. 
Hon understryker även att vikten hos CGM är att kunden har tagit sig tid att göra en film 
vilket visar på att det finns något hos varumärket som denne finner intressant och värt mödan. 
Genom detta menar hon att företag kan få ytterligare kunskap om sin målgrupp vilket kan 
vara gynnsamt på längre sikt.  
 
Bergkrantz påpekar att det finns ett antal olika exempel på konsumentfilmer som han menar 
kan ha påverkat ett varumärke och dess innebörd. Han lyfter bland annat fram en film gjord 
av en amerikans musiker där denne satt musik till ett av Barack Obamas tal vilket skapar 
illusionen av att Barack Obama, istället för att tala, sjunger sitt tal. Vidare menar Bergkrantz 
att just den filmen fick stor uppmärksamhet via YouTube och att den eventuellt kan ha 
påverkat synen på Barack Obama och därmed utgången av det senaste presidentvalet. Ett 
annat exempel lyfts fram av Jernberg vilket handlar om en annan amerikansk musiker som 
fick sin gitarr förstörd vid en flygning med United Airlines. Jernberg förklarar vidare att då 
kunden upplevde en nonchalans från företagets sida, efter det inträffade, gjorde han en 
egenproducerad låt och video om händelsen och publicerade denna på YouTube. Filmen fick, 
enligt Jernberg, snabbt många tittare vilket gjorde att United Airlines fick mycket dålig 
publicitet vilket i sin tur påverkade den allmänna bilden av varumärket. Fant menar att 
uppkomsten av CGM kan vara både gynnsam och ogynnsam beroende på vilket varumärke 
det drabbar. Han tycker vidare att ett starkt varumärke med en stor, lojal kundgrupp kan må 
bra av att välkomna kundproducerade filmer medan ett svagare varumärke troligtvis inte kan 
dra samma nytta av det. Att bjuda in kunderna i produktionen lyfter han således fram som ett 
sätt att stärka bilden och bandet mellan kunden och varumärket.  
 

4.1.3 Graden av påverkan 

Kiiman-Håll menar att det som kunden först och främst kan påverka är imagen av ett 
varumärke. Även Ehrenberg lyfter fram att det är idén kring ett varumärke som kunden 
påverkar genom sitt användande, word-of-mouth och andra påverkningskanaler. Han förklarar 
att det ofta handlar om att en inflytelserik grupp gemensamt är överens om ett visst 
varumärkes innebörd och att det således är deras åsikter som styr vad varumärket står för ute 
bland allmänheten. Att det är upplevelsen av varumärket som kunden påverkar framhåller 
Bergkrantz och lyfter bland annat fram Skandia som ett exempel. Han understryker att det var 
diskussionen kring kundernas förtroende för varumärket som skapade en svacka för företaget 
för ett antal år sedan och att det därigenom inte handlade om en försämrad produkt. Enligt 
honom uppstod det en diskussion där ute som påverkade upplevelsen av Skandia som 
varumärke på ett negativt sätt.  
 
Bergkrantz menar således att kunderna har betydligt större möjligheter att påverka i stor 
utsträckning än vad man kunde för bara några år sedan. Även Gromark poängterar att de 
sociala medierna har utökat kundernas påverkan och att detta därmed sker mer än någonsin. 
Fant påpekar dock att kunden inte kan påverka hela varumärket och dess skapande. Vidare 
uttrycker han att det inte bara är kunden som äger rätten till att påverka varumärkets innebörd 
utan att det handlar om en dialog mellan företaget och kunden. Han framhåller bland annat att 



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 39 - 

allt fler och fler menar att i och med den ökade produktionen av applikationer till iPhone så 
skapar omvärlden sin egen upplevelse av produkten och varumärket. Detta menar han dock är 
aningen fel då det fortfarande är Apple som styr vad vi kan använda och hur vi kan använda 
det vilket således gör att varumärkes- och upplevelseskapandet inte är total fritt för kunden. 
Även Bergkrantz poängterar att kunden idag har otroligt stor inverkan och väldigt stor kraft 
inom vissa områden. Dock framhåller han att det är företagen som fortfarande har styrkan och 
makten att påverka varumärket i störst utsträckning då det är där resurserna och strukturen 
finns för att föra ut budskap.  
 
Rydberg förklarar att kunden inte kan påverka hela varumärkesbilden men att den information 
som kunden sprider ändå kan influera i en väldigt stor utsträckning. Vilken betydelse denna 
kundinformation får för varumärkesbilden menar Rydberg är kopplat till gruppens storlek och 
ämnets vikt. Han menar vidare att det måste finnas en korrelation mellan dessa två aspekter 
för att det ska påverka den kommunicerbara bilden av varumärket. Enligt Jernberg har kunden 
större påverkan på varumärket ju tydligare koppling det finns till kundens identitet och 
emotionella sida. Emellertid betonar han även att påverkansgraden beror på företagets 
agerande till det som kunden gör men att all kundkommunikation har någon form av 
inverkan, om än bara på kort sikt. Tillgängligheten på information är det som Fant anser 
påverkar hur stor kundens inverkan blir på varumärket. Ju mer tillgänglighet och transparens 
det finns inom ett område desto större inflytande menar han att kunden har över 
varumärkesbilden. Han framhåller att vi idag inte ens behöver fråga våra vänner om råd utan 
kan gå ut och söka på Internet och därigenom skapa oss en uppfattning om ett varumärke och 
ett företag. På detta sätt menar han att även den lilla spelaren har en chans att påverka 
varumärkesbilden. Dock framhåller Fant att det i och med den ökade individuella påverkan 
har skapats en ökad elasticitet hos våra starka varumärken.  
 
”Varumärkena blir mer och mer välvaccinerade mot kundpåverkan i och med att det blir allt 

vanligare med egenproducerade filmer och liknande.” 
(Fant 27/4-2010) 

 
Både Malmberg och Kiiman-Håll menar att graden av påverkan är kopplad till varumärkets 
kommunicerbarhet och om det handlar om låg- eller högintresseprodukter. Kiiman-Håll 
framhåller att det är lättare för kunder att knyta an till vissa produkter vilket också gör att 
kundens åsikter och inverkan får större effekt. Hon förklarar vidare att det handlar om en stor 
kundpåverkan hos de varumärken där det finns en möjlighet för kunden att skapa en relation.  
 

”Vi har alla våra varumärken som vi använder och det är lättare för folk att knyta an till 
vissa produkter eftersom de kan få större effekt i hur man ser på sig själv.” 

(Kiiman-Håll 27/4-2010) 
 
Malmberg betonar att varor som bygger upp en människas identitet inte bara skapar större 
engagemang hos kunden själv utan är även intressantare för utomstående att diskutera. Bland 
annat lyfter hon fram mode som ett sådant exempel på ett ämne som är mer allmängiltigt och 
därmed influeras mer av kunder och deras syn på olika varumärken. Graden av kundpåverkan, 
menar hon, således inte enbart bygger på kundens egna engagemang utan även på hur pass 
engagerade andra är i det som denne pratar om. På liknande sätt menar Fant att ämnen som 
miljö, barnarbete och andra orättvisor öppnar upp för en större kundpåverkan då dessa ämnen 
engagerar en stor grupp av människor.  
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4.1.4 Kundgruppens påverkan och trovärdighet 

Idag, menar Bergkrantz, att det inte behöver finnas en stor, stabil organisation bakom ett 
uttalande för att det ska synas och märkas. Han menar att ett löst nätverk av personer kan få 
lika stor genomslagskraft som ett företag och därmed starta en opinion. Där till menar han att 
det handlar om olika gruppers grad av mogenhet då grupperingar idag är mer dynamiska. Han 
framhåller att en 20-årig tjej kan tillhöra samma grupp som en 50-årig lastbilschaufför vilket 
påverkar gruppens dynamik och trovärdighet. Bergkrantz menar således att gruppens 
mognadsgrad influerar dess påverkningsmöjligheter. Enligt Gromark finns det idag en större 
möjlighet för den enskilde kunden att påverka varumärkesbilden. Han menar att det kan 
uppstå en slags snöbollseffekt vilket gör att det inte enbart måste vara starka bloggares och 
debattörers åsikter som spelar roll. Rydberg framhåller att det finns olika sätt att sätta igång 
bollen på. Han lyfter fram att en viktig referensperson kan säga en sak vilket skapar en 
diskussion eller så kan en vanlig person uttrycka något som referenspersonen håller med om 
vilket gör att ursprungspersonen sätter igång en lavin via referenspersonen. Dock poängterar 
han att gruppens eller kundens inverkan på varumärkesbilden är kopplad till auktoritet. Enligt 
Ryberg har en auktoritär person en betydligt större inverkan än någon som saknar samma 
makt. Här lyfter han fram en situation då miljöaktivisten Björn Lindberg, i TV, tvättade en 
skjorta med hjälp av torrgrädde istället för tvättmedel. Då Lindberg, enligt Rydberg, var en 
respekterad person fick detta avsevärda effekter på företagets varumärke och även deras 
försäljning.  
 
”Följderna av en sådan här händelse kan bli allvarliga eller i alla fall bli en väckarklocka för 

både företag och kunder.” 
(Rydberg 26/4-2010) 

 
Även Ehrenberg menar att en persons eller grupps inverkan är kopplat till auktoritet. Han 
anser att det finns en skillnad mellan olika kunder och hur stor inverkan deras agerande och 
deras åsikter har på varumärkesbilden. Framförallt menar han att det måste vara en person 
som andra ser upp till som gör ett uttalande eller använder ett visst varumärke för att det på så 
sätt ska påverka märkets innebörd.  
 
Jernberg beskriver att det finns olika typer av klassifikationer på kunder och att dessa 
påverkar på olika sätt. Dels menar han att det finns de kunder som har interagerat med ett 
varumärke genom en produkt eller tjänst och som därigenom sällan är speciellt negativa i sina 
utlåtanden då de inte vill tala ner sitt eget val och sitt eget omdöme. Vidare berättar han att 
kunder kan ses ur ett vidare perspektiv, alla som kan tänka sig att interagera med varumärket. 
Här påpekar Jernberg att det finns en större öppenhet mot både positiv och negativ inverkan 
då det inte påverkar kundens personliga val. Dessutom menar han att allmänheten kan ses 
som en grupp där även media ingår och att det är den här gruppen som tenderar att vara mer 
negativ än positiv när nyheter lyfts fram och diskuteras. Även Kiiman-Håll framhåller att det 
är skillnad mellan kunder som enbart pratar om ett varumärke och känner till det till någon 
som vill testa det, någon som är lojal mot det och därigenom både vill prata om det och 
rekommendera det till andra. Hon framhäver att beroende på vilken grupp personen tillhör så 
har den mer eller mindre trovärdighet i sina åsikter.  
 
Enligt Malmberg har det vid ett flertal tillfällen gjorts undersökningar kring trovärdigheten 
hos företag kontra konsumenter och opinionsledare. Hon menar att det i de allra flesta sådana 
undersökningar visar sig att allmänheten har en större tillit och ett större förtroende för det 
som opinionsledarna och kunderna säger än vad företaget kommunicerar. I mångt om mycket 
menar hon att detta beror på att kunden inte förväntas tjäna något på att tala positivt om ett 
företag. Därmed menar Malmberg att kunden har en större trovärdighet i det som denne säger 
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vilket därigenom kan påverka andra och i sin tur varumärkesbilden. Kiiman-Håll framhåller 
dock att det vid flera tillfällen har kommit fram att några av dessa opinionsbildare har varit 
sponsrade vilket hon anser skapar en osäker miljö för kunden. Hon syftar här bland annat på 
när det kom fram att bloggen Blondinbella, som drivs av en tjej i Stockholm, var sponsrad. 
Vidare framhåller Kiiman-Håll dock att dessa upptäckter troligtvis har ökat medvetenheten 
och källkritiken hos konsumenterna vilket skapar nya utmaningar för såväl företags- som 
kundmedverkan. Även Ehrenberg menar att mängden av åsikter som sprids påverkar 
trovärdigheten och i vilken utsträckning som kunden väljer att lyssna på andra kunder. Han 
menar att det i och med en tilltagande kunddiskussion även blir en större mängd 
kommunikation som måste tas in och därmed skapas även mer brus. Jernberg tror dock att de 
sociala nätverken kommer spela en allt större roll och då inte enbart som referens utan även 
som sökfunktion. Han menar att vi som kunder kommer utnyttja sociala nätverk via Facebook 
och liknande för att utföra sökfunktioner därför att det är där som trovärdigheten och den 
personliga kopplingen finns.  
 

4.2 Varumärket 

4.2.1 Vad är ett varumärke? 

Ett varumärke kan enligt Bergkrantz ses ur många olika aspekter och därigenom vara många 
olika saker. Han menar först och främst att varumärket är något som är kopplat till den 
upplevda världen och därmed är något som är avskiljbart i förhållande till andra upplevelser. 
Vidare förklarar han att ett varumärke kan ta sig uttryck i en partiledare, en politisk idé eller 
något mer konceptuellt och att detta varumärke således blir en symbol för någonting. Jernberg 
menar även han att varumärket är en slags symbol och därigenom en kommunikationsbärare 
för såväl företagets som kundernas värderingar och deras kultur. Dessutom förklarar han att 
varumärket även antar formen av en garant för kunden då varumärket fungerar som en 
riskreducerare och kvalitetsgaranti. Jernberg lyfter fram att oberoende av var i världen en 
person är så vet kunden vad den får om den köper en Big Mac på McDonald’s och på detta 
sätt antar varumärket formen av en garant. Även Kiiman-Håll framhåller att varumärket är 
någon form av garanti, ett löfte till kunden om att någonting ska fungera eller vara på ett visst 
sätt. Enligt Ehrenberg är ett varumärke olika människors uppfattning om ett företag, en 
organisation, en produkt eller tjänst. Han menar att varumärket är det som finns i människors 
huvuden och att det styrs av deras magkänsla och att det därigenom på något sätt ägs av 
kunden. Samtidigt framhåller han att ett företag kan arbeta med sitt varumärke på olika sätt 
för att påverka den bilden som kunderna har av varumärket för att den ska stämma överens 
med företagets vision och idé. Gromark menar även han att varumärket kan definieras som 
summan av alla associationer som finns i konsumentens medvetande och har ett flertal 
emotionella aspekter knutna till sig. Vidare förklarar han att ett varumärke ska bidra med tre 
olika värden, dels funktionella för att täcka ett grundläggande behov men även emotionella 
och självuttryckande värden som snarare handlar om att få kunden att känna sig på ett 
speciellt sätt. Att varumärket sitter i kundens medvetande är något som även Jernberg 
framhåller. Han menar att det i grund och botten är kunden som har det sista ordet när det 
kommer till att bestämma varumärkets innebörd.  
 

”Det handlar inte om vad vi som företag säger att vi är utan vad andra säger att vi är. Det 
vill säga, det spelar ingen roll hur mycket företaget påstår att varumärket står för någonting 
om inte det stämmer överens med vad omvärlden tycker. Det är omvärlden som bestämmer 

till syven och sist ändå.”  
(Jernberg 28/4-2010) 
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Både Ehrenberg och Gromark diskuterar vad ett varumärke består av och vilka olika delar 
som finns. Ehrenberg förklarar att varumärket har tre olika delar, dels en personlighet, en 
identitet och en image. Personligheten är det som han menar ligger närmast varumärket, det 
innersta, och handlar om varumärkets värderingar och dess inre väsen. Identiteten menar han 
är det som manifesterar personligheten och värderingarna och det som kan upplevas av 
allmänheten. Han påpekar också att det är identiteten som ett företag kan jobba aktivt med för 
att påverka den upplevda bilden av varumärket. Imagen är enligt Ehrenberg varumärkets sista 
pusselbit och är den bild som finns i kundernas medvetande. Han menar således att imagen är 
det som identiteten utstrålar. Gromark framhåller att varumärkesidentiteten sammanfattar vad 
varumärket står för och vad som är dess ambition och vision. Hur företaget sedan arbetar med 
identiteten menar han i sin tur resulterar i den varumärkesimage som kunderna innehar. 
Jernberg poängterar att den här varumärkesimagen kan skilja sig åt mellan olika marknader 
och olika länder. Han lyfter bland annat fram varumärket BMW som ett exempel på just detta. 
Han berättar att det i västvärlden anses vara fint att köra BMW och att det visar på en ganska 
hög status medan varumärket i Ryssland är kopplat till maffian och därigenom inte har samma 
höga status och image bland allmänheten. Han framhåller här att det handlar mycket om hur 
man har arbetat med sitt varumärke och vad kunderna har bestämt att det ska ha för image. 
Enligt Malmberg handlar det någonstans om att som företag forma en idé som särskiljer 
varumärket från andra och som dessutom visar vart man är på väg och att det sedan är denna 
bild som företaget måste försöka förmedla till marknaden.  
 
Att skapa ett varumärke i kundens medvetande menar Ehrenberg kan göras på många olika 
sätt. Han framhåller att det är ett flertal olika komponenter som bygger upp den associerade 
bilden av ett varumärke hos kunden då denne möter varumärket på ett flertal olika sätt. Bland 
annat framhåller han att imagen skapas genom mötet med företagets kommunikation, produkt 
eller tjänst, varumärkets fysiska uppträdande i form av servicelandskapet, återförsäljare, 
personal samt genom andra kunder. Bilden som skapas mellan kunder menar han först och 
främst bygger på word-of-mouth men också på det sätt som personer kommunicerar ett visst 
varumärke genom sitt användande. Här menar han att det kan handla om att se personer på 
staden som använder ett visst märke eller höra historier om personer som interagerar med 
något speciellt varumärke, allt detta skapar varumärkesbilden. Gromark menar att den process 
som varumärket skapas i snarare kan ses som ett system där både företaget och kunden är 
delaktiga. Han framhåller att det uppstår ett system mellan dessa två parter där kunden bidrar 
med sina delar och företaget med sina vilket i slutänden mynnar ut i en varumärkesimage.  
 

4.2.2 Varumärkets betydelse 

Rislund framhåller att kunder väljer att interagera med olika varumärken för att de säger 
någonting om dennes personlighet och att det därmed handlar om en emotionell koppling 
mellan kunden och varumärket. Även Bergkrantz menar att det handlar om att det skapas ett 
värde för kunden genom varumärket. Han poängterar att ju mer av sin själ som en kund hittar 
i ett varumärke desto större blir kopplingen mellan dessa två och desto starkare blir kundens 
lojalitet. Gromark förklarar att varumärken är ett bra hjälpmedel för konsumenter att uttrycka 
sig, sin identitet och därigenom sina värderingar på. Han poängterar att det idag finns en 
betydligt större mängd subkulturer och intressegrupper vilket gör att varumärken blir ett sätt 
för personer att kommunicera sin tillhörighet. Ett ökat engagemang för miljöfrågor, hållbarhet 
och socialt ansvartagande menar han också har ökat vikten av att interagera med rätt typ av 
varumärken. Ehrenberg tror även han att varumärken har blivit allt viktigare för kunden. Han 
menar att det bland annat har med produktionsutvecklingen att göra och att produktkvalitet 
har blivit generiskt. Över lag anser han att de allra flesta producenter har blivit riktigt duktiga 
på att göra produkter vilket innebär att det enbart är varumärkena som kan skilja produkterna 
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åt. Varumärket och idéerna runt det, som han menar, hjälper kunden att skilja mellan olika 
företag och på så sätt hitta det som passar kunden bäst.  
 
Fant påpekar att det finns ett stort behov av varumärken hos kunder idag. Och att 
varumärkena har blivit viktiga symboler för vår identitet är någon som han tror på väldigt 
starkt. Han berättar att det har genomförts en studie på olika länder kring vilken betydelse 
varumärken har för individen och dennes självuttryck. Vidare förklarar han att studien visar 
på en korrelation mellan graden av sekularisering, graden av självuttryck och varumärkens 
vikt. Ju mer sekulariserat ett land är och ju mer självuttryck invånarna söker desto viktigare 
blir det för dem att uttrycka sin identitet via varumärken. Fant betonar att det är tribaltänket i 
oss som skapar detta behov och att det är viktigt för oss som kunder och människor att höra 
hemma någonstans. Han påpekar även att Sverige, i den genomförda studien, fick högst 
värden på både sekularisering och självuttryck. Därigenom menar Fant att Sverige är en 
föregångare när det kommer till självuttryck och att vi noga väljer vilka varumärken vi vill 
interagera med. Han lyfter fram ett exempel när prinsessan Madeleine började använda en 
Canada Goose-jacka och treden direkt spred sig över hela Sverige. Som individer har vi, 
enligt honom, ett enormt behov av att påtala vilka vi är och vilken grupp vi tillhör. Han menar 
således att varumärkena inte enbart blir en statussymbol utan även en synonym för vår 
identitet och persona.  
 
Att medvetenheten kring varumärken och deras företag har ökat är något som både Rydberg, 
Malmberg, Kiiman-Håll och Ehrenberg framhåller. De poängterar allihop att det finns en 
tydlig trend kring den medvetna konsumenten och att det blir allt vanligare att ta avstånd från 
vissa varumärken (eng. brand avoidance) för att de inte stämmer överens med kundens egna 
värderingar. Rydberg tror att utvecklingen av brand avoidance har ökat i takt med 
informationssamhällets spridning. En ökat tillgång på information menar han har bidragit till 
att kunden inte längre accepterar vad som helst och att varumärket därigenom måste bli mer 
rumsrena på områden som miljö, socialt ansvar och barnarbete. På liknande sätt förklarar 
Kiiman-Håll och Malmberg att även om det finns en ökad koppling mellan kundens 
personlighet och varumärket tenderar kunderna också att vara mer otrogna idag vilket gör att 
företag verkligen måste arbeta med sina varumärken på ett varaktigt sätt för att skapa 
korrelationen mellan person och märke.  
 

4.2.3 Kontrollen över varumärket 

Ryberg menar att man kan se på kontrollen av ett varumärke på olika sätt. Dels lyfter han 
fram det juridiska ägandet som är kopplat till företaget men att det också finns ett annat sorts 
ägande och att det mer är kopplat till kunden och dennes mentala bild av varumärket. Han 
betonar att varumärkets innehåll, och därmed tolkningsföreteelsen, finns i kundernas huvud 
vilket gör att det också är de som är ägare av varumärket. Fant menar också att kunden har 
stor kontroll över varumärket och förklarar att detta bland annat har att göra med de tekniska 
möjligheter som finns för kunder idag. Han påpekar att genom ett inlägg på Internet kan några 
hundra personer ganska snabbt döda ett varumärke och allt vad det står för. Därmed uttrycker 
han att varumärkets mottagare har fått en större kontroll och även kan ses som ägare till det. 
Enligt Malmberg har kunderna större makt än vad de själva förstår och då framförallt genom 
word-of-mouth. Bara genom att berätta för sina vänner om bra och dåliga erfarenheter av 
varumärken menar hon att en kund kan påverka hur vännerna uppfattar och relaterar till ett 
visst varumärke vilket därigenom sätter kunden i en maktposition.  
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”Om jag väljer att köpa ett par jeans av ett visst märke och mina kollegor här på jobbet 
frågar var jag har köpt dem då har jag ju utövat någon form av positiv kontroll. Genom att 

jag har tolkat varumärket och visar att jag bygger min identitet kring det.”  
(Malmberg 27/4-2010) 

 
Malmberg uttrycker vidare att det framförallt är i det nya medielandskapet som kunden har 
den verkliga makten över varumärkena och att medlen för att uppnå kontroll därför är 
annorlunda och mer flexibla idag. Ehrenberg menar att just kundernas kommunikation mellan 
varandra gör att företagen inte kan ha någon större kontroll över sina varumärken. Han 
betonar att företagen inte har något val och att diskussionen kring deras varumärken kommer 
pågå där ute vad företaget än gör.  
 
Enligt Bergkrantz är det företaget som har 100 % kontroll och makt över varumärket. Han 
framhåller att företag har alla möjligheter att strategiskt positionera sig och sitt varumärke på 
en marknad och därigenom förhålla sig till den. Företaget har, i hans mening, inte 100 % 
påverkningsmöjlighet men de har 100 % makt. Vidare förklarar Bergkrantz att det är de som 
äger varumärket som har den övergripande kontrollen och att kunderna där ute enbart tillför 
energi i den varumärkesbyggande processen. Han anser att företaget kan tappa kontrollen över 
hur varumärket upplevs och över den upplevda processen men att företaget alltid har kontroll 
över varumärket. Det är enligt Bergkrantz företaget som agerar för varumärket och därmed 
har verktygen för att rätta till eventuella fel och brister. Att säga att kunden har kontroll och 
makt över varumärket menar han således är för att ha någon att skylla på om något skulle gå 
fel. Även Jernberg menar att kunden inte har fullständig kontroll över varumärket utan att de 
har en större påverkansmöjlighet. Han menar att det vore att ge upp, från företagets sida, om 
de inte ansåg sig ha någon makt över varumärket utan enbart gick utefter kundernas vilja. 
Gromark menar att företag och deras varumärken inte bara ska följa med som löv i en vårflod 
utan att företaget och kunderna gemensamt ansvarar för kontrollen över varumärket och 
varumärkesbilden.  
 
I och med att företagen inte längre kan föra en envägsdialog med kunderna menar Rislund att 
de allt mer måste våga släppa kontrollen över sina varumärken. Det är viktigt då han påpekar 
att företagen aldrig riktigt kan bestämma hur deras produkter och tjänster ska uppfattas av 
konsumenten. Fant menar även han att det finns en fräschör i att våga släppa taget om 
kontrollen samtidigt som du försöker föda in den idé företaget har med sitt varumärke. Han 
förklarar att det finns en härlig balans att som organisation förklara vad man står för och vem 
man är samtidigt som man ger kunden möjlighet att själv tolka, förändra eller anpassa sig 
efter den idén. Kiiman-Håll menar att det finns en fara med att, som företag, försöka 
kontrollera för mycket och att det i sin tur kan leda till att företaget tappar kontrollen över 
varumärket.  
 
”Jag tror att det finns olika sätt att förlora kontrollen på. Den farligaste vägen och den som 

är svårast att reparera är just om man försöker kontrollera för mycket.” 
(Kiiman-Håll 27/4-2010) 

 
Hon förklarar även att det finns en fara i att anpassa sig för mycket och enbart försöka leva 
upp till de förväntningar som finns ute bland allmänheten. Genom att enbart låta 
konsumenterna ha makten, framhåller hon, att det är lätt att tappa fokus i sitt 
varumärkesarbete och på så sätt förlora kontrollen över varumärkets innebörd. Att företag helt 
förlorar kontrollen över sina varumärken är något som Ehrenberg dock tror blir vanligare och 
vanligare. Han menar att det finns flera exempel på varumärken vars innebörd har kapats och 
gjorts om av en viss grupp. Här lyfter han bland annat fram det engelska klädmärket Burberry 
som ett exempel och den imageförändring som de upplevde i och med att varumärket började 
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användas av fotbollshuliganer under 90-talet. Vidare förklarar han att Burberry gick från att 
vara ett varumärke som enbart användes av fina, äldre damer till att bli ett mer ungdomligt 
märke kopplat till fotbollsvåld och huliganer. Det intressanta med denna historia är enligt 
Ehrenberg att Burberry genom varumärkeskapningen gjorde en positiv vändning som 
varumärke och lyckades nå en bredare målgrupp och därigenom utöka sin marknad. 
Ytterligare ett exempel som Ehrenberg lyfter fram är sportmärket Adidas. Han berättar att den 
tyska marknadschefen på Adidas hade besökt New York och där hört låten My Adidas av 
gruppen Run DMC och därmed förstått att varumärket inte hade en betoning på sport utan 
istället handlade om livsstil. Hacking är något som Gromark anser att allt fler kundgrupper 
börjar ägna sig åt. Han lyfter fram att kunder genom att knäcka varumärkeskoderna tvistar, 
remixar och gör om dem på olika sätt för att passa målgruppen behov bättre. Rydberg 
framhåller också att varumärkeskapning är något som vissa varumärken råkar ut för. När ett 
varumärke blir synonymt med en grupp, framhåller han, att det har skett ett ägarskifte och att 
varumärket på så sätt har blivit kapat av kunderna. Varumärkeskapning blir således, enligt 
Rydberg, ett extremt uttryck för kundens tillhörighet och kontroll.  
 

4.3 Dialogen 

4.3.1 Dialogen idag 

Att företagen inte har lyckats anpassa sitt arbete i det rådande medielandskapet är något som 
både Kiiman-Håll, Ehrenberg, Fant, Gromark och Bergkrantz lyfter fram. Bergkrantz 
framhåller att man på konsumentsidan har kommit betydligt mycket längre än inom business-
to-business sektorn. Dock understryker han att det ändå finns en stor omogenhet bland 
företagen när det handlar om att skapa en dialog med marknaden och upprätta nya spelregler. 
Även Ehrenberg påtalar att företag inte är speciellt duktiga på att vara med ute i diskussionen. 
Han anser att det grundar sig i att många företag har ett utpräglat inåtfokus och därmed inte är 
vana vid att titta utåt. Vidare förklarar han att företag fortfarande är mer intresserade av vad 
de själva tycker, tänker och tror om sig själva och varumärket och att de därigenom glömmer 
kundernas inverkan.  
 
Kiiman-Håll anser att många företag har snappat upp att det händer saker ute på marknaden 
och att de därigenom måste agera på det men att det är ytterst få som har förstått vikten av att 
ta in kunden i företaget. Det är, enligt henne, fortfarande det klassiska tänket kring att agera 
mot och trycka ut ett budskap som dominerar inom företagen. Gromark menar att de är de 
emotionella och självuttryckande aspekterna som företagen inte riktigt hänger med på i sitt 
arbete idag. Han framhåller dock att när konkurrensen ökar är det här nyckeln till framgång 
sitter för företag och deras varumärken. Enligt Bergkrantz arbetar många företag idag på 
känsla och skapar inga tydliga policys för hur man ska hantera marknaden och den diskussion 
som förs och att detta därigenom är en jätteutmaning som väntar dagens företag framöver. 
Fant tror att många företag är duktiga på att ge sken av att de är med i diskussionerna ute 
bland kunderna men att de i själva verket inte har en aning om hur de ska förhålla sig eller 
hantera den information som samtalen genererar. Han påpekar ytterligare att företagen blir allt 
duktigare på att skapa arenor för olika typer av interaktion med dem vet fortfarande inte vad 
de ska göra med den data som kunderna bidrar med.  
 

4.3.2 Företagens agerande 

Den stora förändringen som Bergkrantz ser är att det idag inte går att dölja något som företag. 
Han påpekar att allt är synbart för såväl kunder som konkurrenter, andra intressenter och 
aktieägare och att det därför blir en sådan kraft i det som händer med varumärket ute på 
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marknaden. Vidare framhåller han att det inte längre handlar om att, som företag, försöka 
pracka på något på människorna där ute utan att det snarare handlar om att föra ut information 
för att på det sättet starta en dialog med kunderna på deras villkor. Malmberg menar att digital 
närvaro och sociala medier är a och o idag när det kommer till dialogen med målgruppen. 
Framförallt menar hon att det är viktigt att inse att det har skapats en ny relation mellan 
kunden och varumärket som har karaktären av ett givande och ett tagande. Ett varumärke som 
har en tydlig och stabil grund kan enligt henne må bra av att släppa kontrollen och ge 
utrymme för konsumenter att själva tolka identiteten och anpassa den efter sina egna behov. 
Hon påpekar även att företagen måste förstå att kundens agerande i den digitala världen inte 
enbart är ett hot utan även ett uttryck för lojalitet. Att öppna upp för ett samtal med kunden 
menar Fant är en sympatisk väg för företag att gå idag. Dialogen är det som han tror skapar 
möjligheten för företag att hitta balansen mellan att våga släppa kontrollen men samtidigt 
behålla sin styrka och sin idé.  
 
Bergkrantz framhåller att det handlar om att ha respekt för marknadens dynamik och att det 
som skapas ute bland konsumenterna sällan har sitt ursprung hos företagen. Att skapa 
inspiration, förutsättningar och simulera till ett samtal mellan kunderna är det som han menar 
att företagen bör göra idag. På det sättet betonar han att diskussionen kommer ta olika vinklar 
när nya områden och ämnet kommer på tal och att det viktigaste för företagen därigenom blir 
att lära sig lyssna. Bara genom att lyssna på vad som säga menar han att företag kan förhålla 
sig till samtalen och skapa ett starkare varumärke som bygger på integritet och tydlighet. 
Kiiman-Håll poängterar att det viktigaste för företag idag är att veta vad som snackas om dem 
och var det snackas om dem. På så sätt menar hon att företaget kan skaffa sig ny kunskap 
kring sin målgrupp vilket också visar på var värdet med dialogen ligger. Här framhåller 
Malmberg att det viktiga följaktligen är att som företag vara öppen för att kunder har åsikter 
om en och behandla dessa åsikter på bästa sätt. Att tänka igenom sin kommunikation och sina 
processer är det som Jernberg lyfter fram som företagens viktigaste arbete. Genom att skapa 
en policy för dialogen påpekar han att företaget kan få samtalet att faktiskt gör något för en 
som företag men också som varumärke.  
 
Att använda de sociala medierna på samma sätt som konsumenterna menar Gromark är ett sätt 
för företagen att delta i dialogen och därmed ta del i diskussionen. Ha framhåller även att man 
på detta sätt har koll på vad som skrivs om en och att man därigenom kan agera för eller emot 
någonting. Att enbart använda den klassiska megafontekniken tror han är förlegat och nu 
handlar det snarare om att lyssna av och vara delaktig på samma spelplan som kunderna. Om 
man som företag hamnar i en negativ situation påpekar han även att det inte går att sticka 
huvudet i sanden som företag utan att det snarare handlar om att bekänna och rätta till sina 
misstag som företag. Enligt Gromark handlar det om att ha rent mjöl i påsen och hålla koll på 
alla aspekter av sin verksamhet.  
 
”I det landskap som företag och organisationer lever i nu tror jag att en första viktig grej är 

att ha koll på sin egen verksamhet och på något sätt genomsyra den med ett 
trovärdighetsperspektiv.” 

(Gromark, 28/4-2010) 
 
Fant påtalar att det är viktigt att som företag och varumärke vara väldigt ärlig i en 
missgynnande situation och även vara väldigt transparent. Det viktiga menar han är att 
genomlida den storm som uppkommer men att tiden så småningom kommer att sudda ut 
spåren om man har agerat på ett öppet och ärligt sätt. Likaväl talar Bergkrantz om att ett 
företags arbete måste grund sig på sunt förnuft, integritet och tydlighet. Han förklarar vidare 
att företag måste se på sina varumärken som en person och därigenom vara tydliga både med 
vad de står för men också vad varumärket känner vid både positiv och negativ kritik. På detta 
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sätt menar han att varumärket ger uttryck för sig integritet och att det även är något som man 
som företag är rädd om och ligger en nära. Malmberg menar att varumärkets genomgripande 
transparens är vägen till kundens hjärta och förtroende. Att erkänna att man inte gör allting 
perfekt som företag menar hon ger varumärket vissa mänskliga element vilket är den ultimata 
eftersträvan för ett varumärke. På detta sätt framhåller hon att företag, på ett konsekvent sätt, 
kan bygga upp en tydlig bild vilket gör att tolkningarna av bilden troligtvis inte hamnar så 
långt ifrån den som företaget har av varumärket. Rydberg poängterar även han att den 
viktigaste strategin för ett företag är att agera ärlig och åtgärda de eventuella fel som uppdagas 
och påpekas av konsumenterna.  
 
Ehrenberg påpekar dock att det, trots kundens ökade inflytande över varumärket, är viktigt att 
inte anpassa sig för mycket till det som sägs ute på marknaden. Han menar att det är viktigt att 
veta vad som sägs men också att bemöta detta genom att berätta sanningen på ett schysst sätt. 
Vidare påpekar han att företag ibland bör ta kundernas åsikter med en nypa salt och istället 
använda dem som riktlinjer när man utformar sitt varumärkesarbete då det är företagen som 
besitter den största kunskapen om sitt varumärke. Genom att gå in för mycket i 
diskussionerna framhåller han nämligen att företagen riskerar väldigt mycket. Att försöka gå 
in och påverka det som sägs där ute genom fejkbloggar och liknande tror Ehrenberg påverkar 
bilden och trovärdigheten extremt mycket. Han betonar att kunden sällan uppskattar att känna 
sig lurad vilket därmed påverkar varumärkets image negativt. Även Fant anser att det är 
farligt för företag att försöka påverka för mycket och att det finns ett flertal fall där företagen 
har blivit avslöjade vilket har fått negativa konsekvenser för varumärkena och deras 
trovärdighet. Istället menar han att det handlar om att nyktert landa i en dialog där kunden och 
företaget är jämlika.  
 
”Co-creation handlar om att lyssna på kunden i form av en dialog. Som varumärkesbyggare 
måste du anta rollen som en dirigent och dirigera ditt masterpiece, men du är ändå beroende 

av dina musiker för att det ska bli någonting. Kunderna är musikerna men det är du som 
dirigent som ska skapa idén.” 

(Fant 27/4-2010) 
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5. TEORETISK ANALYS 
 
 
I analyskapitlet kopplar vi samman den empiriska studien med vår teorietiska referensram för 
att kartlägga tendenser kring kundens påverkan på varumärkesbilden. Vi diskuterar hur 
kundens roll har förändrats i dagens medielandskap och hur stor påverkansmöjlighet kunden 
verkligen har i skapandet av varumärket. Vidare analyseras även varumärken och dess 
koppling till kunden samt den dialog som sker på marknaden mellan kunder och företag. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de tendenser som tydligast framkommit i 
analysarbetet.  
 

5.1 Kunden 
Både de Chernatony och McDonald (2003) samt Weber (2009) framhåller att det just nu 
pågår ett maktskifte på marknaden, där makten sakta men säkert håller på att förflyttas från 
distributörer och tillverkare till kunderna. Detta får stöd även av Grönroos (2008), Ojasalo 
(2003) och Payne et al. (2009) som alla menar att kunden allt mer blir en aktiv medproducent. 
Rydberg är inne på samma spår när han påtalar att medielandskapet genomgår stora 
förändringar i och med att kanaler som sociala nätverk, bloggar och diskussionsforum sätter 
stor press på företag och deras varumärken. Även Gromark menar att kunden har tagit en mer 
aktiv roll på marknaden och att detta har kommit att bli ett naturligt steg i dagens utveckling. 
Vidare hävdar han att gränserna mellan producenter, underleverantörer och konsumenter blir 
allt mer otydliga. De Chernatony och McDonald (2003) hävdar att maktskiftet innebär att 
tillverkare behöver gå från att tala till konsumenterna till att istället måste lyssna på dem. 
Även Weber (2009) påtalar att företag inte längre enbart kan tala till konsumenter utan istället 
måste lära sig att tala med dem. Kiiman-Håll bekräftar dessa teorier då hon framhåller att 
företag inte längre kan sända ut ett budskap till en passiv mottagare utan att det numer handlar 
om att skapa en dialog med kunden.         
 
Mitchell (2000), de Chernatony och McDonald (2003) och Dussart (2001) påtalar den 
maktförändring som håller på att ske på marknaden där kunden får allt mer makt. Framförallt 
de Chernantony och McDonald (2003) hävdar att den förändrade maktbalansen beror på att 
explosionen av mediekanaler har underminerat de traditionella marknadsföringskanalernas 
roll. Denna teori stöds av Malmberg som menar att det är den tekniska utvecklingen som 
banat väg för de stora förändringarna då det idag finns ett betydligt större antal kontaktytor 
där kunden kan möta varumärket jämfört med tidigare. Jernberg håller med Malmberg då han 
betonar att det är medielandskapets omedelbarhet som är en av de nya utmaningar som växt 
fram i samband med förändringen. Han menar att utmaningen ligger i att bemöta det faktum 
att vem som helst, enbart genom ett knapptryck, kan publicera något om varumärket eller 
företaget och som är fritt för alla att läsa. Även Bergkrantz stöder resonemanget om 
maktskiftet då han framhåller att kartan håller på att ritas om och att företagen inte längre 
själva styr sitt varumärkesarbete. Vidare hävdar han att det förs en aktiv diskussion ute bland 
kunderna och att det är viktigt att företaget lär sig förhålla sig till denna. Bergkrantz 
tankegångar stämmer därmed väl överens med Weber (2009) då han menar att företag måste 
använda nätet för att samla in information, skapa samarbeten med kunder, delta i, organisera 
samt uppmuntra sociala nätverk som konsumenter frivilligt vill vara medlemmar i. Även de 
Chernatony och McDonald (2003) framhåller vikten av att företag är aktiva och närvarande på 
nätet då detta ger dem en chans att lyssna på kunderna, få reda på vad som är trendigt och vad 
som ligger i tiden just nu. Fant bekräftar styrkan i det nya medielandskapet då han förklarar 
att kunder numera kan gå ut på nätet själva för att söka efter de produkter och tjänster de 
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önskar. Vidare hävdar han att det är de företag som är bäst på att dela med sig, vara 
tillgängliga och sökbara som skapar den bästa varumärkesidentiteten. Han framhåller dock att 
varumärkesbyggandet inte har förändrats fullständigt utan att det istället handlar om att bjuda 
in kunder till samtal och utnyttja dialogen.          
 
Schroeder och Salzer-Mörling (2006) hävdar att konsumtion har fått en ny innebörd. De 
menar att konsumenter inte längre köper produkter för deras funktionella värde utan att 
produkter och varumärken idag används som symboliska resurser. Även de Chernatony och 
McDonald (2003) framhåller att kunder generellt sett inte längre väljer varumärken på 
rationella grunder som funktionella egenskaper, tillgänglighet och pris. De hävdar att kunder 
istället väljer varumärken utifrån den image varumärket projicerar. Samma resonemang förs 
även av Hoyer och MacInnis (1997) samt Gabriel och Lang (2006) vilka menar att kunder 
väljer att interagera med vissa varumärken och symboler för att de hjälper dem att konstruera 
och befästa sin identitet. Bergkrantz stödjer dessa teorier då han menar att kunder blir allt mer 
intresserade av varumärkets mjuka delar snarare än märkets funktionella aspekter. Även Fant 
framhäver att det skett en förändring då han påstår att det skett ett paradigmskifte där värde- 
och innehållsskapandet kring varumärket har förflyttats. Han menar att detta paradigmskifte 
består i att det inte längre handlar om vilket varumärke som tillverkar den bästa produkten 
eller den bästa kvaliteten utan att det istället handlar om att skapa den mest tilltalande 
varumärkesidentitet. Fants resonemang stämmer väl överens med den beskrivning Solomon et 
al. (2006) presenterar då de framhåller att det finns en god överensstämmelse mellan kundens 
och varumärkets identitet och värderingar. De hävdar därmed att kunder väljer produkter vars 
egenskapar överensstämmer med deras egna. Resonemanget får även stöd av Aaker (2002), 
Mårtensson (2009) samt Schroeder och Salzer-Mörling (2006) som på samma sätt som 
Solomon et al. (2006) menar att den finns en korrelation mellan varumärket och den 
identiteten som kunden har eller önskar skapa.       
 

5.1.1 Kunden som varumärkesskapare 

Bengtsson och Östberg (2006) menar att varumärkets innebörd skapas när det cirkulerar ute 
på marknaden och interagerar med konsumenterna. Detta bekräftas av Rislund som menar att 
kunden påverkar den kommunicerade bilden av ett varumärke. Även Malmberg och Kiiman-
Håll bekräftar att konsumenter påverkar bilden av ett varumärke på en mängd olika sätt, 
däribland genom word-of-mouth, tribes, forum och sitt användande. Enligt Wipperfürth 
(2005) använder exempelvis medlemmarna i en tribe varumärken som underlättar 
gruppritualer och upplevelser och söker produkter som skapar kontakter och definierar 
gruppens identitet. Cova et al. (2007) bekräftar den sociala gruppens betydelse då de menar 
att en tribe inte kan konsumera produkter utan att samtidigt på något sätt förändra dem. 
Malmberg menar att kunder i stor utsträckning kan påverka den bild som omgivningen har av 
ett varumärke enbart genom att använda det. Hon menar att individens användande indikerar 
att han eller hon har tolkat och godkänt varumärket och därmed använder det för att bygga 
upp sin identitet. Malmbergs redogörelse har en nära koppling till Aakers (2002) såväl som de 
Chernatony och McDonalds (2003) teorier om att kunder använder varumärken som ett 
redskap för att uttrycka sin identitet och därmed gör varumärkesval utifrån hur väl varumärket 
stämmer överens med deras egen självbild. Vidare menar de att kunder endast köper ett 
varumärke om varumärket kommunicerar rätt image och förstärker den uppfattning de har om 
sig själva. Rydberg vill till och med hävda att det är genom själva användandet som kunderna 
har som störst möjlighet att påverka bilden av ett varumärke. Han betonar att detta beror på att 
användandet i sig styrker individens åsikter och trovärdighet.    
 



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 50 - 

Wipperfürth (2005) framhäver att buzz och word-of-mouth är mäktiga medium då de 
förmedlar budskap mellan konsumenter på ett sätt som traditionella medier inte klarar av. Han 
menar vidare att den största fördelen med word-of-mouth är att det får uppmärksamhet då det 
varken ser ut, hörs eller känns som ett reklambudskap. Rydberg, Jernberg, Ehrenberg och 
Fant bekräftar den enorma kraft som word-of-mouth besitter och betonar att detta medium ger 
kunder stor möjlighet att påverka bilden av ett varumärke. Jernberg framhåller dock, och får 
samtidigt medhåll av Ehrenberg, att word-of-mouth inte är något nytt fenomen utan att 
förändringen istället handlar om att antalet kanaler med vilka vi kommunicerar har ökat 
dramatiskt i samband med Internets utveckling. Ehrenberg menar således att samtalen är de 
samma och det endast är cirklarna och kontaktnäten har blivit större medan Jernberg 
poängterar att teknologin har öppnat upp för en allt tätare och snabbare kontakt vilket har 
gjort varumärken mer sårbara för påverkan. Även Bergkrantz framhåller att word-of-mouth 
har fått en ny struktur med betydligt mer dynamik och att kunder genom denna dynamik kan 
påverka på ett nytt sätt. Han påpekar att samtal och diskussioner kan uppstå och dö ut över en 
natt och bli hur stora som helst och därmed kan påverka och sätt spår i ett varumärke under en 
lång tid framöver.  
 
Customer Generated Media (CGM), som exempelvis kunders egna reklamfilmer på YouTube, 
är ett fenomen som Ehrenberg anser ge kunder stor möjlighet att påverka varumärkesbilden. 
Han får medhåll av Blackshaw och Nazzaro (2004) som påtalar att CGM är ett inflytelserikt 
sätt för konsumenter att informera och utbilda varandra kring varumärken, produkter och 
tjänster. Författarna menar att CGM är ett inflytelserikt medium på grund av dess höga 
trovärdighet och Ehrenberg påpekar att det både kan göra stor nytta eller stor skada beroende 
på vem det är som skapar budskapet och vad det innehåller. Kiiman-Håll bekräftar att CGM 
har stor inverkan på varumärkesbilden och framhåller att beviset för detta är att företagen 
själva numera försöker skapa egna reklamfilmer som ska uppfattas som amatörmässiga och 
därmed ses som vittnesmål från verkligheten. Fant vill dock hävda att de ökade möjligheterna 
för individer att påverka varumärkesbilden genom exempelvis CGM även har skapat en ökad 
elasticitet hos varumärken. Han menar att varumärken blir allt mer motståndskraftiga mot 
kundpåverkan i takt med att det blir vanligare med kundproducerad reklam.  
 

5.1.2 Graden av påverkan 

Kiiman-Håll menar att det som kunden först och främst kan påverka är imagen av ett 
varumärke. Detta påstående går helt i linje med det Kapferer (2007) betonar då han beskriver 
att varumärkesimagen existerar hos mottagaren då den är en syntes skapad av marknaden 
utifrån budskap som varumärkesnamn, visuella symboler, produkter och kundkretsar. 
Ehrenberg lyfter fram att det är idén kring ett varumärke som kunden påverkar genom sitt 
användande, word-of-mouth och andra påverkningskanaler. Han förklarar att det ofta handlar 
om att en grupp gemensamt är överens om ett visst varumärkes innebörd och att det således är 
deras åsikter som styr vad varumärket står för ute bland allmänheten. Ehrenbergs resonemang 
styrks bland annat av Wipperfürth (2005), Cova och Cova (2001), Schroeder och Salzer-
Mörling (2006) och Muniz och O´Guinn (2001) som lyfter fram att sociala grupper och 
gemenskaper som tribes, communities och subkulturers får ett allt mer ökande inflytande och 
betydelse för varumärken och konsumtion. Schouten et al. (2007) menar exempelvis att ett 
varumärkes innebörd gemensamt förhandlas fram av alla medlemmar i en subkultur, såväl 
användare som tillverkare. På liknande sätt menar Cova et al. (2007) att tribes har stor 
inverkan på varumärken då de ofta ger produkter ny mening och nya användningsområden 
som skiljer sig från dem som var tänkta från början. Författarna menar därmed att 
medlemmarna i en tribe använder produkterna som ett oskrivet blad där de själva bestämmer 
innebörden genom delade upplevelser och känslor. Även Rydberg delar uppfattningen att 
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sociala grupper kan påverka varumärkesbilden. Vilken betydelse som deras kommunikation 
och informationsutbyte får för varumärkesbilden menar Rydberg är kopplat till gruppens 
storlek och ämnets vikt.     
 
Gromark poängterar att de sociala medierna har utökat kundernas påverkan och att detta 
numera sker i större utsträckning än någonsin tidigare. Ett exempel på detta lyfts fram av 
Bengtsson och Östberg (2006) då de beskriver hur brand communities kan ha mycket starka 
åsikter om vad som är passande att göra med det varumärke som de är anhängare av. Dessa 
uppfattningar skiljer sig inte sällan från företagets och en konflikt om vem som egentligen 
äger rätten att definiera varumärket kan uppstå. Fant påpekar dock att kunden inte kan 
påverka hela varumärket och dess skapande. Vidare uttrycker han att det inte bara är kunden 
som äger rätten till att påverka varumärkets innebörd utan att det handlar om en dialog mellan 
företaget och kunden. Fant får medhåll av Bergkrantz som poängterar att kunden idag har 
otroligt stor inverkan inom vissa områden men att det fortfarande är företagen som har 
styrkan och makten att påverka varumärket i störst utsträckning. Fants och Bergkrantz 
argumentation stöds i teorin av bland annat Kapferer (2007) samt Aaker och Joachimsthaler 
(2002) som hävdar att det är företaget som skapar varumärkesidentiteten som i sin tur styr 
varumärkets image ute på marknaden.     
 
Enligt Jernberg har kunden större påverkan på varumärket ju tydligare koppling det finns till 
kundens identitet och emotionella sida. Detta bekräftas av Kiiman-Håll som framhåller att 
kunder lättare knyter an till vissa produkter än andra vilket också gör att kundens åsikter och 
inverkan får större effekt. Hon förklarar vidare att det handlar om en stor kundpåverkan hos 
de varumärken där det finns en möjlighet för kunden att skapa en relation. Detta resonemang 
stärks bland annat av Mårtensson (2009), Hoyer och MacInnis (1997), Aaker (2002) och de 
Chernatony och McDonald (2003) som framhäver att kunder väljer specifika varumärken 
utifrån hur väl märkets image överensstämmer med deras behov, värderingar och livsstil. De 
menar att företag därmed kan bli framgångsrika om de tillfredsställer konsumenternas 
emotionella behov och då speciellt när det gäller iögonfallande varumärken. Malmberg och 
Kiiman-Håll menar även att kundernas grad av påverkan är kopplad till produktens och 
varumärkets kommunicerbarhet. Malmberg betonar att varor som bygger upp en människas 
identitet inte bara skapar större engagemang hos kunden själv utan är även intressantare för 
utomstående att diskutera. Malmbergs argumentation kan därmed kopplas till Solomon et al. 
(2006) samt Aaker (2002) som framhäver att konsumenter använder produkter och 
varumärken för att utforma sin egen självbild och sociala identitet men även för att påverka 
andras syn på dem. Gabriel och Lang (2006) framhåller även de att varumärken hjälper 
kunden att uttrycka sin identitet och även kommunicera med andra då märkena är laddade 
med olika värden och innebörd. Malmberg menar även att graden av kundpåverkan inte 
enbart bygger på kundens eget engagemang utan även på hur pass engagerade andra är i det 
som denne pratar om. På liknande sätt menar Fant att ämnen som miljö, barnarbete och andra 
orättvisor öppnar upp för en större kundpåverkan då dessa ämnen engagerar en stor grupp av 
människor.    
 
Jernberg betonar att kundens påverkansgrad till stor del beror på företaget agerande och hur 
de bemöter kundkommunikationen. Jernberg får medhåll från Fant som anser att företag i 
någon form själva kan reglera kundernas påverkan på varumärkesbilden genom att välja i 
vilken utsträckning de ska vara tillgängliga, transparanta samt dela med sig av information. 
Han menar därmed att kundens inflytande på varumärkesbilden ökar i takt med ökad 
transparens och tillgänglighet. Här kan Jernberg och Fants resonemang sättas i förhållande till 
det som Wipperfürth (2005) ivrigt framhäver nämligen att företag bör släppa taget om 
varumärket, skrota förlegade marknadsföringsstrategier och hjälpa kunderna att skapa 
varumärkets innebörd.  
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5.1.3 Kundgruppens påverkan och trovärdighet 

Idag, menar Bergkrantz, att det inte behöver finnas en stor, stabil organisation bakom ett 
uttalande för att det ska synas och märkas. Han menar att ett löst nätverk av personer kan få 
lika stor genomslagskraft som ett företag och därmed starta en opinion. Bergkrantz 
resonemang får stöd från Lamb et al. (1994), Solomon et al. (2006) samt Cova et al. (2007) 
som framhåller att konsumenter på Internet tenderar att vara mer aktiva, medverkande, 
militanta, lekfulla, sociala och organiserade än någonsin tidigare. Argumentationen styrks på 
liknande sätt av Rosen (2000) som menar att konsumenter idag enkelt kan sprida sina åsikter 
om varumärken genom exempelvis e-post, chattar, forum och inlägg på olika hemsidor. Han 
menar vidare att det faktum att konsumenter är förenade i nätverk kan ge en positiv såväl som 
negativ påverkan på varumärket. Även Wipperfürth (2005) bekräftar nätverkens växande 
betydelse då han beskriver hur sociala grupperingar allt mer har kommit att ersätta den 
centrala roll som familjen tidigare utgjort.  
 
Enligt Gromark finns det idag en större möjlighet för den enskilde kunden att påverka 
varumärkesbilden. Något som även Fant framhåller då han beskriver hur Internet gör det 
möjligt även för den lilla spelaren att påverka varumärkesbilden. Gromark framhåller vidare 
att en liten aktör kan skapa en slags snöbollseffekt vilket gör att det inte enbart är etablerade 
bloggares och debattörers åsikter som spelar roll. Detta bekräftas av de Chernatony och 
McDonald (2003) som hävdar att den ökade spridningen av information på Internet har gjort 
det enklare för konsumenter att vädra sina åsikter och signalera missnöje med ett specifikt 
varumärke.  
 
Rydberg framhåller att det finns olika sätt att sätta igång bollen på. Han lyfter fram att en 
viktig referensperson kan säga en sak vilket skapar en diskussion eller så kan en vanlig person 
uttrycka något som referenspersonen håller med om vilket gör att ursprungspersonen sätter 
igång en lavin via referenspersonen. Solomon et al. (2006) bekräftar Rydbergs uttalande då 
han hävdar att referensgrupper kan ha såväl positiv som negativ inverkan på 
konsumtionsbeteendet då konsumenter i stor utsträckning anpassar sitt beteende till ett som 
överensstämmer med vad de tror förväntas av dem. Även Engel et al. (1995), Assel (1998) 
och Hoyer och MacInnis (1997) påtalar referensgruppens styrka då det är utifrån dessa som 
individen formar sina mål, värderingar och beteenden. Rydberg poängterar dock att gruppens 
eller kundens inverkan på varumärkesbilden är kopplad till auktoritet. Enligt Rydberg har en 
auktoritär person en betydligt större inverkan än någon som saknar samma makt. Även detta 
går väl i linje med den teori Solomon et al. (2006) lägger fram om opinionsledare i vilken han 
hävdar att dessa har stort inflytande på ett varumärkes popularitet. Med detta menar han att en 
opinionsledare är en person vars åsikter värderas högt av andra samt i stor utsträckning 
påverkar andras attityder eller beteende. Opinionsledarens och referensgruppens inflytande 
över varumärkets innebörd och godkännande är något som även påtalas av Schaefer och 
Weigold (2009) samt Lamb et al. (1994). Ehrenberg bekräftar Rydbergs resonemang och 
hävdar att en persons eller grupps inverkan är kopplad till dess auktoritet. Han anser att det 
finns en skillnad mellan olika kunder och hur stor inverkan deras agerande och deras åsikter 
har på varumärkesbilden. Framförallt menar han att det måste vara en person som andra ser 
upp till som gör ett uttalande eller använder ett visst varumärke för att det på så sätt ska 
påverka märkets innebörd.  
 
Malmberg framhäver att opinionsledare i allmänhet uppfattas som mer trovärdiga än företag 
då opinionsledaren inte förväntas dra någon vinning av att tala positivt om ett varumärke. 
Hennes resonemang får stöd från såväl Solomon et al. (2006), Schaefer och Weigold (2009) 
samt Hoyer och MacInnis (1997) då de allihop menar att opinionsledaren är någon som 
gruppen känner ett stort förtroende för och därmed även har stor påverkansmöjlighet. Kiiman-
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Håll framhåller dock att det vid ett flertal tillfällen framkommit att offentliga opinionsbildare 
varit sponsrade, något som hon anser bidra till en osäker miljö för kunden. Wipperfürth 
(2005) betonar att det är viktigt att företag aldrig bedrar sina kunder eller försöker föra dem 
bakom ljuset. Detta kommer alltid att slå tillbaka mot företaget menar han. Ehrenberg 
bekräftar denna teori då han anser att företags tilltag att försöka gå in och påverka det som 
sägs ute på marknaden genom falska bloggar och liknande påverkar bilden och trovärdigheten 
i stor utsträckning. Han betonar att kunden aldrig uppskattar att känna sig lurad vilket därmed 
påverkar varumärkets image negativt. Även Fant anser att det är farligt för företag att försöka 
påverka för mycket och att det finns ett flertal fall där företagen har blivit avslöjade vilket har 
lett till negativa konsekvenser för varumärket och deras trovärdighet. Vidare framhåller 
Kiiman-Håll att avslöjandet av falska opinionsledare troligtvis ökat medvetenheten och 
källkritiken hos konsumenterna vilket i sin tur skapar nya utmaningar för företagen.  
 
Jernberg beskriver att det även finns olika typer av klassifikationer på kunder och att dessa 
påverkar på olika sätt beroende på hur det interagerar med varumärket. Han får även medhåll 
av Kiiman-Håll som framhåller att kundernas påverkansgrad exempelvis skiftar beroende på 
deras kunskap om varumärket, hur mycket de använder det, om de är lojala och om de 
rekommenderar det till andra. Hon framhäver vidare att beroende på vilken grupp personen 
tillhör så har den mer eller mindre trovärdighet i sina åsikter. Här finns därmed en tydlig 
koppling till Cova et al. (2007), Brownlie et al. (2007) samt Wipperfürth (2005) som 
framhäver den sociala gruppens inflytande på enskilda konsumenters val av varumärken inom 
exempelvis tribes och subkulturer.  
 

5.2 Varumärket 

5.2.1 Varumärkets roll 

Att marknaden för varor och tjänster har blivit allt mer komplex är något som Olins (2000) 
påpekar. Han menar vidare att det idag finns ett otroligt utbud av produkter vilket därigenom 
skapar en extrem konkurrenssituation där produkternas rationella faktorer inte längre är det 
enda som ligger till grund för köpbeslut. Således menar Olins (2000), som får medhåll av 
både Lamb et al. (1994) och Label (2002), att varumärken fungerar som särskiljare och 
därigenom hjälper en vara eller produkt att sticka ut i hyperkonkurrensen. Här finns en tydlig 
koppling till Bergkrantz och hans syn på varumärket som särskiljare. Då han framhåller att vi 
idag lever i den upplevda världen menar han att varumärken är det som hjälper oss som 
konsumenter att avgränsa och skilja mellan olika upplevelser och företag. Varumärket och 
upplevelsen kring det fungerar således som en gränsdragare mellan olika erbjudanden och 
hjälper både konsumenter och företag att navigera i det rådande medie- och 
konkurrenslandskapet.  
 
Gromark lyfter fram att ett varumärke kan ses som summan av de associationer som finns i 
kundens medvetande kopplade till ett företag, en vara eller en tjänst. Denna förklaring är så 
gott som identisk med den som Kapferer (2007) presenterar där han beskriver varumärket 
som de mentala anknytningar som kunden innehar i sitt medvetande. Vidare förklarar 
författaren att det på detta sätt skapas ett mervärde hos produkten eller tjänsten som är nära 
kopplat till kundens emotionella sida. Både Wheeler (2006) och Dahlén och Lange (2003) 
framhåller att kopplingen mellan kunden och varumärket skapas i kundens medvetande och 
att den bygger på de förväntningar och idéer som kunden har om en viss vara eller tjänst. 
Vidare förklarar hon att det är genom dessa associationer som kunden kan förälska sig i ett 
varumärke och därmed skapa en varaktig relation. I enlighet med teorierna påpekar Ehrenberg 
att det är i kundens inre som varumärket finns och att denna bild styrs av konsumentens 
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magkänsla och emotionella sidor. Han förklarar därmed att det på sätt och vis kan påpekas att 
det är kunden som äger varumärket och dess innebörd. Här kan en tydlig koppling göras till 
Post (2004) som menar att varumärket är den emotionella länken mellan kunden och 
företaget.  
 
Att det är i kundens medvetande som varumärket finns är även något som Jernberg 
framhåller. Han menar därigenom att det till syven och sist också är kunden som fastställer 
varumärkets innebörd och mening. Detta resonemang får stöd av Bengtsson och Östberg 
(2006) som betonar att varumärkets innebörd fastställs utifrån kundens märkesberättelser och 
sociala samspel. Wheeler (2006) förklarar emellertid att varumärken inte enbart kan ses som 
förväntningar och idéer hos konsumenten utan att de även fungerar som löften. Även Kapferer 
(2007) framhåller att varumärken vittnar om en varaktighet och stabilitet vilket skapar en 
trygghet och garanti hos konsumenten. Att varumärket fungerar som en typ av garant är något 
som både Jernberg och Kiiman-Håll poängterar. De framhåller båda två att varumärket inger 
löften till kunden om en viss kvalitet, funktion eller självuttryckande egenskap som skapar en 
stabilitet i kundens associationer till produkten eller företaget.  
 

5.2.2 Varumärkets identitet och image 

Genom den empiriska undersökningen har det klargjorts att varumärken består av olika delar 
där vissa tillhör företaget och vissa har en tydligare koppling till kunden. Ehrenberg väljer att 
göra en distinktion mellan varumärkets personlighet, identitet och image där personligheten 
och identiteten tydligare hör ihop med företaget medan imagen är något som han påstår är 
knutet till kunden och dennes upplevelse av varumärkesidentiteten. Inom teorin har det inte 
gjorts någon tydlig avgränsning mellan personlighet och identitet men båda dessa 
dimensioner lyfts ändå fram som viktiga beståndsdelar. Både Mårtensson (2009), Kapferer 
(2007) och Aaker (2002) förklarar att varumärkesidentiteten är kopplad till de associationer 
som marknadsföraren vill koppla till märket och dess innebörd. Dessa associationer menar 
författarna är de som i sin tur bygger upp varumärkets innebörd och de löften som skapas till 
kunden. Både Wheeler (2006) och Aaker och Joachimsthaler (2002) menar att 
varumärkesidentiteten är det som är nära kopplat till märkets värderingar och således också 
dess innebörd. Detta är något som även poängteras av Gromark som förklarar att identiteten 
är det som sammanfattar varumärkets står för, det vill säga dess vision och grundläggande idé. 
Ehrenbergs syn på varumärkesidentiteten som en manifestation av varumärkets innersta väsen 
visar på en stark koppling mellan teori och empiri. Han menar att det är identiteten som 
förklarar och beskriver varumärkets innebörd för allmänheten och är således det som kan 
upplevas. Här finns en närhet till Wheeler (2006) och hennes uttalande om att 
varumärkesidentiteten är det verbala och visuella uttrycket av varumärkets innebörd.  
 
De värderingar och den kärna som kommuniceras genom identiteten är det som flera av 
respondenterna väljer att kalla varumärkets personlighet. Ehrenberg talar om personligheten 
som varumärkets innersta väsen och de grundläggande uppfattningar som ligger djupt 
förankrade i varumärkets kultur. När det kommer till personligheten menar emellertid Aaker 
(2002), Wheeler (2006), De Chernatony och McDonald (2003) och Aaker (1997) att 
personligheten visar på de mänskliga egenskaper som finns hos ett varumärke och att det inte 
handlar om de värderingar som ligger nära varumärkets själ. De Chernatony och McDonald 
(2003) förklarar att det är genom dessa personliga egenskaper som kunder har möjlighet att 
knyta nära band till varumärken och på så sätt forma relationer med mänsklig karaktär. Här 
upplevs därmed en svag motsägelse mellan författarnas åsikter och resonemangen från den 
empiriska studiens respondenter. Ehrenbergs framhållande av personligheten som 
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varumärkets kärna skiljer sig aningen från de teoretiska författarnas syn då de snarare lyfter 
fram personligheten som varumärkets sätt att vara och därmed en del av identiteten.  
 
Flera författare, bland annat Kapferer (2007), menar att varumärkesimagen är det som 
existerar hos mottagaren, det vill säga de associationer som kunden har till ett visst 
varumärke. Även Dahlén och Lange (2003) menar att imagen är det som finns i 
konsumentens minne och att kunden genom att knyta positiva, starka och unika associationer 
till varumärket skapas värdet. Detta resonemang får även stöd av både Aaker (2002) och 
Mårtensson (2009) som båda påtalar att varumärkesimagen bygger på kunden uppfattning om 
märket. Den empiriska undersökningen visar även den på att varumärkesimagen formas av 
kundens uppfattningar och associationer till ett varumärke och vad det står för. Ehrenberg 
förklarar att imagen är den bilden av varumärket som finns i kundens medvetande vilken är 
ett resultat av olika aspekter så som kommunikation, produkter, tjänster, personal och andra 
kunder. En närhet kan här ses till Kapferer (2007) som förklarar att imagen är ett resultat av 
den avkodning som kunden gör av såväl produkter som kommunikation. Även Gromark 
menar att företagets olika signaler resulterar i den image som kunden har av ett varumärke 
och att det således är företagets identitetsarbete som skapar den upplevda imagen.  
 

5.2.3 Varumärkets betydelse 

Att varumärket har blivit allt viktigare i dagens samhälle är något som alla respondenter i den 
empiriska studien poängterar. Emellertid lyfts olika anledningar fram till varför varumärkenas 
betydelse har ökat och idag blivit viktigare än någonsin. Den ökade konkurrensen på 
marknaden var något som lyftes fram redan i avsnitt 5.2.1 av bland annat Olins (2000) som 
förklarar att varumärken idag fungerar som viktiga konkurrensmedel då utbudet och 
produktkvaliteten har förbättrats otroligt. Ehrenbergs åsikter återspeglar i mångt om mycket 
det som Olins (2000) lyfter fram. Även han menar att varumärken har blivit det nya 
konkurrensmedlet då företag idag inte enbart kan konkurrera med hårda, funktionella värden. 
Han framhåller att företag har blivit allt bättre på att producera såväl varor som tjänster varav 
varumärkenas betydelse har ökat otroligt ur ett företagsperspektiv. Emellertid menar flera av 
respondenterna att varumärken även har blivit viktigare ur en mer renodlat 
konsumentsynvinkel. Bland studiens respondenter lyfter bland annat Rislund fram att 
varumärken har kommit att spela en allt viktigare roll i människors liv då det är på detta sätt 
som vi i allt större utsträckning befäster vår identitet. Desmond (2003) menar i likhet med 
Rislund att varumärken istället för funktionella värden fungerar som en symbol som 
signalerar vilka vi är. Även Gromark, Bergkrantz och Fant menar att varumärkenas 
emotionella koppling till kunden har blivit djupare under de senaste åren och att våra 
varumärken allt mer används som symboler för vår identitet. Detta poängteras även av ett 
flertal författare däribland Aaker (2002), De Chernatony och McDonald (2003) samt Label 
(2002) som alla menar att varumärken är av stor vikt för kunden då de hjälper till att uttrycka 
dennes självbild. Aaker (2002) menar att detta i mångt om mycket hänger ihop med de 
mervärden som varumärken innehar som är av funktionell, emotionell och självuttryckande 
art. Bergkrantz förklarar att kunder i allt större utsträckning söker delar av sin själ i olika 
varumärken vilket därigenom visar på deras ökade betydelse för kunden och dennes 
kommunikation till allmänheten.  
 
De Chernantony och McDonald (2003) talar även de om varumärkenas emotionella 
mervärden vilka de menar ger kunden en möjlighet att tillfredsställa både sociala och 
psykologiska behov. Just de sociala behoven är något som Gromark diskuterar och han menar 
att varumärken hjälper till att kommunicera vår tillhörighet. Då det utvecklas fler och fler 
subkulturer menar han att varumärken blir ett sätt för olika typer av personer att befästa sin 
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ståndpunkt och kommunicera denna till allmänheten. Fant betonar att det är viktigt för oss 
som konsumenter och individer att höra hemma någonstans och varumärken har kommit att 
bli en tydlig symbol för just det. Då bland annat Jernberg poängterar varumärkets roll som 
kommunikationsbärare av olika individers identitet bekräftas således varumärkets förmåga att 
tillgodose de psykologiska och sociala behov vi upplever som kunder och individer.  
 
En tydlig tendens kring varumärkenas ökade betydelse för konsumenten påtalas av ett flertal 
av respondenterna däribland Gromark, Kiiman-Håll, Rydberg och Malmberg. De menar 
allihop att det har skapats en ökad medvetenhet hos konsumenter kring områden som hållbar 
utveckling, socialt ansvar och miljö. Kiiman-Håll poängterar bland annat att det har blivit allt 
vanligare att men genom varumärken inte enbart kommunicerar vad man står för utan vilka 
värderingar man absolut inte vill kopplas samman med. Brand avoidence är därmed något 
som intervjupersonerna anser blir allt vanligare och där det, för konsumenten, handlar om att i 
allt större utsträckning interagera med rätt typ av varumärken för att kommunicera sina 
värderingar och sympatiseringar inom olika frågor.  
 

5.3 Dialogen 
Marshall (2006) menar att kundernas förändrade mediekonsumtion har påverkat de 
traditionella mediestrategierna och därigenom kontrollen av varumärket. Vidare hävdar han 
att Internet har gjort det möjligt för kunder att dela information, organisera inköp samt 
påverka omgivningens upplevelse av varumärket utan att fysiskt interagera med 
varumärkesägaren. Grönroos (2008) hävdar att interaktionen mellan konsument och 
producent har blivit allt viktigare och att fokus i allt större utsträckning därmed bör ligga på 
relationen mellan dessa parter. Kiiman-Håll, Ehrenberg, Fant, Gromark och Bergkrantz lyfter 
dock fram att de flesta företag inte lyckats anpassa sitt arbete till det rådande 
medielandskapet. Weber (2009) menar att det idag är meningslöst för företag att sända 
enkelriktade marknadsföringsbudskap till konsumenter och hävdar att företag istället måste 
lära sig att kommunicera med dem. Även Vargo och Lusch (2006) framhäver att kunden idag 
har antagit en medskapande roll och därmed inte längre endast kan ses som en mottagare av 
ett budskap. Bergkrantz anser dock att det finns en stor omognad hos företagen när det 
kommer till att skapa en dialog med marknaden. Bergkrantz får även medhåll av Ehrenberg 
som påtalar att företag är dåliga på att delta i diskussionen ute på marknaden. McWilliam 
(2000) föreslår att företag exempelvis kan skapa egna communities för att på så vis föra en 
dialog med sina kunder. Hon betonar dock att om ägarna av ett varumärke vill använda sig av 
communities för att skapa långsiktiga relationer med sina kunder så behöver de först ha 
kunskap om hur relationer skapas ute på Internet idag.   
 
Ehrenberg menar att anledningen till att många företag är dåliga på att föra en dialog grundar 
sig i att de har ett alltför traditionellt marknadsföringsperspektiv där fokus ligger på det egna 
företaget. Han hävdar att företag fortfarande lägger sin tyngdpunkt på vad de själva tycker, 
tänker och tror om varumärket och glömmer därför bort kundernas inverkan. Berthon et al. 
(2008) hävdar att det traditionella marknadsföringsperspektivet samt fördelningen mellan 
konsument och producent har förändrats och att företag måste inse att de inte längre är 
ensamma om att påverka varumärket och dess värde. Även Marshall (2006) framhåller att 
företag idag måste ta till sig och förstå vikten av att kunden är en deltagande aktör när det 
kommer till deras varumärkesarbete. Kiiman-Håll anser dock att många företag trots allt 
snappat upp att det händer saker ute på marknaden och att de därigenom måste agera men att 
det är ytterst få som har förstått vikten av att ta in kunden i företaget. Hon menar därmed, 
precis som Ehrenberg, att det fortfarande är det klassiska tänket att trycka ut ett budskap som 
dominerar inom företagen.  



- Kunden som varumärkesskapare - 
 

 
- 57 - 

De Chernatony och McDonald (2003) vill trots allt hävda att företag i allt större utsträckning 
börjar använda Internet för att kommunicera med sina kunder genom exempelvis forum. I 
gengäld får de information om hur marknaden utvecklas genom nya idéer och åsikter från 
kunder. Fant tror dock att många företag enbart är duktiga på att ge sken av att de är med i 
diskussionerna ute bland kunderna men att de i själva verket inte har en aning om hur de ska 
förhålla sig eller hantera den information som dialogen genererar. Han håller dock med de 
Chernatony och McDonald (2003) om att företag blir allt bättre på att skapa arenor för olika 
typer av interaktion med kunder men att de sedan inte vet hur de ska hantera kundernas 
bidrag.      
 
För att skapa marknadsföring som engagerar marknaden menar Wipperfürth (2005) att 
företagen måste vara villiga att låta marknaden ta över. Han hävdar att företagen måste lära 
sig att släppa kontrollen och acceptera en viss grad av osäkerhet i hanteringen av sitt 
varumärke. Malmberg bekräftar denna teori då hon menar att varumärken med en tydlig och 
stabil grund kan må bra av att släppa kontrollen. Vidare hävdar hon att företag även bör ge 
konsumenter utrymme för att själva tolka varumärkets identitet och anpassa den till sina egna 
behov. Malmbergs resonemang stämmer därmed helt överens med det Cova et al. (2007) 
menar då de hävdar att företag måste förstå att de inte längre behöver sända ut fullständigt 
sammanhängande budskap till marknaden. Författarna påstår att konsumenter är duktiga på att 
fylla ut eventuella luckor i företagets marknadskommunikation och att de eventuella gap som 
uppstår mellan företagets identitet och image således kan vara positiva då de erbjuder 
konsumenterna större frihet för tolkning. Malmberg påpekar även att företagen måste förstå 
att kundens agerande i den digitala världen inte enbart är ett hot utan även ett uttryck för 
lojalitet. Hennes resonemang styrks av Wipperfürth (2005) som betonar att kundens 
involvering i varumärket är något positivt och att detta på sikt skapar en bättre, rikare och 
varaktig produktupplevelse. Han menar vidare att denna involvering skapas med äkta lojalitet 
från konsumenternas sida då de investerar i varumärket för att skapa en långsiktigt stark 
relation.  
 
Att öppna upp för ett samtal med kunden menar Fant är en sympatisk väg för företag att gå 
idag. Dialogen är det som han tror skapar möjligheten för företag att hitta balansen mellan att 
våga släppa kontrollen men samtidigt behålla sin styrka och sin idé. I enlighet med detta 
betonar Vargo och Lusch (2006) att det idag handlar om samverkan, samproduktion och 
kundanpassning. Vidare menar författarna att företag därmed måste arbeta för att skräddarsy 
sina erbjudanden, förstå att kunden alltid är en medproducent samt öka kundens deltagande i 
företagsprocesserna för att på så sätt få en mer gemensam syn på varumärkets värde. Kiiman-
Håll poängterar att dialogen innehar ett stort värde då det viktigaste för företag idag är att veta 
vad och var det snackas om dem. 
 
McWilliam (2000) framhåller dessutom att om företag vill skapa en dialog och gemenskap 
med sina kunder måste företag först ta beslut om sina kommersiella mål och 
implementeringsstrategier samt ta ställning till om kunden är villig att delta i dialogen. 
Jernberg bekräftar denna teori då han lyfter fram att arbetet med att tänka igenom sin 
kommunikation och sina processer bör betraktas som företagets viktigaste uppgift. Han menar 
vidare att genom att skapa en policy för dialogen kan företaget dra nytta av samtalet kring 
varumärket på ett bättre sätt.   
 
De Chernatony och McDonald (2003) hävdar att antalet kommunikationskanaler ständigt ökar 
och därmed även antalet talespersoner. Författarna hävdar även att om företagen är 
uppmärksamma på konsumenternas nya behov och ger de rätt respons kan deras varumärke 
växa och utvecklas på nätet. Weber (2009) påtalar i samma anda att den explosiva tillväxten 
av sociala nätverk på Internet har förändrat marknadsförarens roll från att vara en sändare som 
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distribuerar ett budskap till att vara en kommunikatör som främjar samarbeten samt bygger 
och deltar i communities. Gromark tänker i samma banor som de Chernatony och McDonald 
(2003) och Weber (2009) då han hävdar att företaget bör använda de sociala medierna på 
samma sätt som konsumenterna då det ger företagen möjligheten att delta i dialogen och 
därmed ta del i diskussionen. Han framhåller även att företag på detta sätt får bättre 
uppfattning om vad som skrivs om dem därigenom även får möjlighet att agera för eller emot 
någonting.  
 
Gromark framhåller att företag, med tanke på dagens teknologi och kommunikationskanaler, 
inte kan sticka huvudet i sanden om de hamnar i en negativ situation utan påpekar att 
företaget snarare måste bekänna och rätta till sina misstag. Han betonar vidare att det handlar 
om att ha rent mjöl i påsen och hålla koll på alla aspekter av sin verksamhet. Även Fant 
påtalar att det är viktigt att som företag och varumärke vara ärlig och transparant i alla 
situationer, även i dem som inte är till märkets fördel. Han menar att det viktiga är att 
företaget håller ut under krisen som uppkommer och att tiden så småningom kommer att 
sudda ut spåren så länge de agerat på ett öppet och ärligt sätt. Malmberg bekräftar både 
Gromarks och Fants resonemang då hon menar att varumärkets genomgripande transparens är 
vägen till kundens hjärta och förtroende. Hon understryker att ett erkännande från företagets 
sida ger varumärket mänskliga egenskaper vilket är eftersträvansvärt. Rydberg poängterar 
även han att den viktigaste strategin för ett företag är att agera ärlig och åtgärda de eventuella 
fel som uppdagas och påpekas av konsumenterna.  
 
För att bli och lyckas hålla sig kvar på marknaden som ett starkt varumärke hävdar Kapferer 
(2007) att varumärket måste vara troget sin identitet. Aaker (2002) hävdar emellertid att 
företag ofta gör misstaget att låta varumärkesimagen bli varumärkesidentiteten. Han menar att 
imagen på så vis kan skapa ett lömskt problem då företaget låter kunderna diktera vilken 
identitet varumärket ska ha. Vidare påtalas att skapandet av en varumärkesidentitet handlar 
om mer än att endast förstå vad kunderna påstår att de vill ha. Ehrenberg bekräftar detta då 
han påpekar att det trots kundens ökade inflytande över varumärket är viktigt att inte anpassa 
sig för mycket till det som sägs ute på marknaden. Vidare påpekar han att företag ibland bör 
ta kundernas åsikter med en nypa salt och istället använda dem som riktlinjer när företaget 
utformar sitt varumärke.  
 

5.4 Tendenser från det empiriska materialet 
I den empiriska undersökningen har vissa tendenser framkommit och vi vill här sammanfatta 
och lyfta fram de mest framträdande mönstren som respondenterna påtalat och som även har 
fått stöd i den teoretiska referensramen. Tanken med detta är inte att generalisera utan snarare 
lyfta fram de aspekter som flertalet respondenter påtalat samt leda in till uppsatsens 
avslutande kapitel där våra slutsatser kommer att presenteras. Följande tendenser har vi 
kunnat se i det insamlade materialet: 
 

• Maktförskjutning. Flertalet av respondenterna påpekar att kunden i och med Internet 
har fått en större makt och en större möjlighet att påverka såväl företag, 
marknadsföring och i förlängningen även varumärken och deras innebörd.  

 
• Omedelbarhet och dynamik. Dagens medielandskap menar respondenterna 

karaktäriseras av en omedelbarhet och stor förändringsgrad där Internet är en av de 
främsta bakomliggande faktorerna. Intervjupersonerna förklarar att tribes, 
communities och nyheter kan uppstå och dö ut över en natt vilket visar på den 
dynamik som idag genomsyrar miljön för såväl företag som konsumenter.  
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• Högintresse och kommunicerbarhet. Kundens påverkningsmöjlighet menar alla 
respondenter är högre för de varor eller tjänster som kan klassas som 
högintresseprodukter. De menar att varumärken som har en närmare anknytning till 
kundens personlighet har en högre allmängiltighet och kommunicerbarhet vilket ökar 
kundens möjlighet att påverka varumärkesbilden.  

 
• Dialog. Traditionell marknadsföring är enligt intervjupersonerna, i mångt om mycket, 

helt förlegad. Utmaningen för dagens företag menar dem således är att skapa en 
kvalitativ dialog med kunden där det finns en balans mellan hjärta och hjärna och att 
nyckelordet är att lyssna.  

 
• Identitet vs. image. Alla respondenterna är överens om att den personliga bilden av ett 

varumärke, imagen, finns hos och ägs av kunden vilken därmed även innehar 
möjligheten att bestämma dess innebörd . Däremot framhåller de att varumärkets 
identitet är utom kundens kontroll och i och med det nära knutet till företaget.  

 
• Våga släppa taget. Något som påpekats av alla respondenter är att kundens ökade 

inflytande över varumärkesbilden skapar en ny situation för företagen där de måste 
våga släppa kontrollen över sina varumärken. De framhåller att detta kan gynna 
varumärkena och skapa en närmare och mer ärlig relation mellan kund och företag.  
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6. SLUTSATS  
 
 
I detta avslutande kapitel besvaras och presenteras de slutsatser som vi har funnit på våra tre 
forskningsfrågor genom vilka vi uppfyller uppsatsens syfte. Vi kommer här även föra en mer 
reflekterande och personlig diskussion kring olika fenomen och aspekter som uppkommit 
under undersökningens gång och som vi finner intressanta. Avslutningsvis kommer vi att ge 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet kundmedverkan och varumärkesbyggande samt 
diskutera hur dagens företag bör förhålla sig och agera i det rådande medielandskapet.  
 
 

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

6.1.1 Syfte 

Att kunden i allt större utsträckning börjat anta en aktiv roll som medskapare och 
medproducent var något som vi såg som relativt självklart innan uppsatsarbetet tog sin början. 
Vi läste om kundens möjlighet att påverka den upplevda kvaliteten och även den egna 
upplevelsen. Emellertid var det sällan som kunden lyftes in i varumärkessammanhang och vi 
blev därför nyfikna på i vilken utsträckning kunden påverkar varumärkesbilden. Vi frågade 
oss om kunden även här kunde ses som en medskapare och på vilka sätt denne kunde påverka 
den kommunicerade bilden av ett varumärke och i förlängningen även varumärkesimagen. 
Det syfte som uppsatsarbetet antog blev därmed följande: 
 
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring kundens roll som medaktör i 
varumärkesskapandet genom att beskriva hur och i vilken utsträckning kunder kommunicerar 
varumärken mellan varandra och därigenom påverka bilden av ett varumärke. 
 
I närhet till detta syfte har vi dessutom valt att arbeta med tre forskningsfrågor: 
 
• På vilka olika sätt kan kunder påverka den kommunicerade bilden av ett varumärke? 
• I vilken utsträckning kan kunden påverka varumärkets image och upplevda värde? 
• Vilken kontroll har kunden kontra företaget över varumärkesbilden?  

 
Genom både en teoretisk och empirisk studie har vi nu kommit fram till det skede där dessa 
frågor ska besvaras. Vi kommer i tur och ordning att presentera våra slutsatser för respektive 
forskningsfråga för att ge en tydlig och strukturerad bild kring kunden som medskapande 
aktör av den kommunicerade varumärkesbilden.  
 

6.1.2 Fråga 1: På vilka olika sätt kan kunden påverka den kommunicerade bilden av 
varumärket? 

Genom arbetet med uppsatsen har vi fått en klar bild över att kunden allt mer ses som en aktiv 
medskapare i det nya medielandskapet. Allt fler kunder väljer att aktivt engagera sig i 
varumärken och producera kommersiella budskap utanför företagens räckvidd. Vi vill dock 
påstå att det inte enbart handlar om en större aktivitet hos konsumenterna utan att det även har 
skett ett skifte kring synen och perspektivet på kunden. I och med ökad konkurrens och nya 
mediekanaler tror vi att kundens ökade krav och engagemang har gjort att det även skett en 
förändring i hur kunden betraktas. Vår åsikt är att marknaden idag väljer att se kunden som en 
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medaktör och medproducent vilket inte gjordes på samma sätt för ca 30 år sedan. Därmed har 
perspektivet förändrats och både företag och kunder har blivit allt mer öppna för med-
skapande och co-creation. Genom vår empiriska studie har vi kommit fram till att kunden 
även kan ses som en skapare med påverkansmöjlighet på den kommunicerade 
varumärkesbilden och att det finns olika vägar för kunden att göra detta på. Vi kommer 
härmed att presentera de olika sätt som vi anser att kunden kan påverka den kommunicerade 
bilden av ett varumärke på.  
 
Det sätt som vi anser att kundens främst kan påverka varumärkesbilden på är genom sitt 
användande. Kundens användande av ett varumärke visar på ett godkännande av varumärkets 
funktionella och emotionella värden och att märket således knyter an till kundens identitet. 
Att en person skulle använda ett varumärke som strider mot dennes värderingar eller på något 
annat sätt går emot personens identitet anser vi nästintill vara omöjligt. Genom sitt 
användande kan kunden utan att behöva yttra ett ord således påverka personer i sin 
omgivning, nära som utomstående, på ett trovärdigt och personligt sätt. Själva användandet 
kompletterar och styrker även andra viktiga påverkningskanaler för kunden, däribland word-
of-mouth. Att enbart tala om ett varumärke, utan att själv ha interagerat med det, har inte 
samma tyngd som en persons som både använder och pratar om ett specifikt märke. 
Anledningen som vi ser till att word-of-mouth har en stor inverkan på varumärkesbilden är för 
att vi som konsumenter varje dag blir översållade med reklambudskap från olika företag. 
Word-of-mouth i form av personliga åsikter och erfarenheter från andra användare sticker 
således ut i marknadsföringsmiljön då de besitter en stor trovärdighet eftersom det ofta 
kommer från en nära och pålitlig källa. Emellertid är inte word-of-mouth något nytt fenomen 
men den explosionsartade utvecklingen av Internet har gjort att mediet blivit mer direkt och 
utspritt vilket vi menar har ökat interaktionen kunder emellan och därmed gruppen 
påverkansmöjlighet på varumärkesbilden.  
 
Fenomenet buzz är ett vitt begrepp som bland annat inbegriper word-of-mouth men som ofta 
uppfattas som ryktesspridning. Utöver verbal kommunikation kan buzz även bestå av 
beteende symboler eller visuella budskap som kan ha minst lika stor inverkan på konsumenter 
som den verbala kommunikationen. Tack vare omedelbarheten på Internet är det i vår mening 
betydligt lättare att få igång snackisar kring såväl varumärken som produkter. Med rätt typ av 
nyhet, hemmagjord videofilm eller låt kan kunden starta en lavin som sprider sig mellan olika 
konsumentgrupper och därigenom påverkar den varumärkesbild som kommuniceras ute på 
marknaden. Emellertid ser vi att buzz inte har samma trovärdighet som word-of-mouth, som 
ofta kommer från en nära källa, då det har blivit allmänt känt att allt fler företag arbetar aktivt 
med att starta ryktesspridning på nätet vilket har gjort att detta allt mer börjat anta formen av 
en vanlig kommersiell kommunikationskanal.  
 
Något som vi anser alltid har haft en stor inverkan på varumärkesbilden är de sociala grupper 
som kunder interagerar med och refererar till som till exempel tribes, brand communities och 
subkulturer. Då konsumenten genom dessa grupper söker identifikation och gemenskap 
påverkas den enskilde individens värderingar utefter gruppens åsikter och uppfattningar. Vi 
har även funnit att påverkan i sådana grupper är så stor att en konsuments varumärkesbild kan 
förändras och anpassas till den rådande bilden som finns inom gruppen. Detta tycker vi 
således visar på de sociala gruppernas makt över den kommunicerade bilden som finns av ett 
varumärke. Anledningen till att de sociala grupperna trots allt har fått en så stor makt i 
konsumentsamhället tror vi beror på att vi går allt mer ifrån det individualistiska samhället 
och söker numera gemenskap med likasinnade. Då gamla traditioner kring familj, religion och 
äktenskap allt mer börjar lösas upp blir subkulturer och sociala nätverk den nya 
referenspunkten och tryggheten i den enskildes liv. I dagens globaliserade värld med enorma 
valmöjligheter behöver konsumenten någon slags vägledning och riktning vilket leder till att 
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den grupp de väljer att ansluta sig till får en enorm påverkansmöjlighet. I och med att gruppen 
blir ett så pass viktigt element i konsumenternas liv påverkar de varandra i olika val och 
situationer däribland deras köpbeslut och varumärkesinteraktion.     
 
Vi upplever även att det finns ett ökat behov hos oss som konsumenter att befästa vår identitet 
genom märken, symboler och grupptillhörighet vilket gör att varumärken har blivit allt 
viktigare som kommunikationsmedel. I vår mening blir vissa varumärken allt mer synonyma 
med särskilda typer av grupper där gruppens status och värderingar färgar av sig på 
varumärket och den bild som finns bland allmänheten. Två tydliga sådana exempel som lyfts 
fram i uppsatsen är klädmärket Burberry och den imageförändring som skedde då varumärket 
gick från att kopplas samman med fina, äldre damer till att istället användas av 
fotbollshuliganer samt den musikvideo som skapas på Barack Obama inför presidentvalet.  
 
Med den rådande tekniska utvecklingen upplever vi att det idag är lättare att forma nya sociala 
nätverk vilket därmed gör att antalet grupperingar ökar. Kanaler som Facebook och Twitter 
öppnar upp nya möjligheter för konsumenterna att hitta likasinnade och därigenom forma nya 
gemenskaper. I takt med att antalet grupper ökar, ökar även möjligheten för konsumenter att 
påverka varandra genom att sprida och dela med sig av sitt budskap och sina åsikter. Kundens 
påverkansmöjlighet på andra konsumenter är enbart ett knapptryck bort vilket vi anser visar 
på den komplexa miljö som varumärken lever i. Vi anser dock att det finns ett paradoxalt 
förhållande kring den ökade spridningen och tillgängligheten. Då möjligheten finns för 
kunden att engagera sig i ett flertal olika grupper samtidigt kan detta resultera i att varje 
enskild grupp får mindre påverkan på kunden då dennes intresse är splittrat. Samtidigt som 
rösterna blir fler och starkare kan detta orsaka ett brus vilket kan påverka den sociala 
gruppens ställning som trovärdig källa och referenspunkt.  
 
Ett relativt nytt begrepp, som lyfts fram inom både teorin och empirin, är uppkomsten av 
CGM eller annorlunda uttryckt konsumentproducerad marknadsföring. Vi upplever att kunder 
har en enorm möjlighet att påverka bilden av ett varumärke genom egenproducerade budskap 
och filmer. En hemmagjord video som publiceras på exempelvis YouTube kan över en natt få 
enorm uppmärksamhet och därigenom genomslagskraft och påverkan på den bild som den 
större konsumentmassan har av ett varumärke. Vi vill påstå att CGM kan ses som en visuell 
version av word-of-mouth och innehar därmed samma höga trovärdighet och ärlighet som den 
personliga kundkonversationen har. Att kunden som enskild person inte har någon personlig 
vinning i att tala väl om ett varumärke menar vi ligger bakom den tillförlitlighet som tillskrivs 
just kundproducerat material. Vi tror även att kunder har en tendens att vara mer ärliga och 
öppenhjärtiga när de talar om varumärken vilket i sin tur talar till mottagarens emotionella 
sida och således lättare skapar en igenkänningseffekt. Ytterligare en styrka hos CGM ligger, 
enligt oss, i den rörliga bilden. Genom en 30 sekunders film kan du med ansiktsuttryck, 
bilder, musik etc. säga betydligt mycket mer än vad du kan genom en muntlig eller skriven 
konversation. Att filmen även kan produceras på ett roligt och lättillängligt sätt tror vi gör 
denna typ av media mer gripbar för utomstående och gör således att den får en enorm 
påverkansmöjlighet på varumärkesbilden.  
 
Vi vill påstå att CGM ligger helt rätt i tiden då kunder i allt större utsträckning söker 
underhållning och upplevelser. Något som vi tycker visar på storheten med CGM, och som 
även lyftes fram i den empiriska studien, är att företag i allt större utsträckning försöker 
producera reklamfilmer och annonser som har en amatörmässig känsla kring sig. Att stora 
företag med enorma marknadsföringsbudgetar försöker ta sig ner på konsumentnivå visar på 
den genomslagskraft och tyngd som tillskrivs kundens egna åsikter. Detta är således ett tecken 
på att kunden genom olika vägar har en enorm möjlighet att påverka den kommunicerade 
bilden av ett varumärke. Vi anser att det finns en risk att företag allt mer börjar missbruka 
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CGM och den kraft som den besitter då konsumeter säker garden då de tror att det är andra 
kunder som har producerat budskapet. Däremot tror vi inte att det finns någon risk för att 
kunder i samma utsträckning skulle missbruka mediet. Anledningen till detta tror vi är att 
kunder sällan väljer att engagera sig så i ett varumärke som de inte finner något som helst 
intresse i. Vi menar att kunder använder CGM för att uttrycka en åsikt, oavsett om den är 
positiv eller negativ, vilket inte kan ses som ett missbruk. Ren smutskastning av varumärken 
tror vi inte förekommer i någon vidare bemärkelse.   
 
För att sammanfatta det hela kan vi konstatera att kunden kan påverka den kommunicerade 
bilden av varumärket på fem olika sätt vilka är; användandet, word-of-mouth, buzz, sociala 
grupper samt genom CGM. Kundernas olika sätt att kommunicera med varandra skulle vi 
vilja benämna som kundgenererad varumärkeskommunikation (eng. Consumer Brand 
Communication, CBC) varav vi i denna uppsats lyfter fram de ovan nämnda 
påverkningskanalerna.  
 

6.1.3 Fråga 2: I vilken utsträckning kan kunden påverka varumärkets image och upplevda 
värde? 

Från vår analys kan vi fastställa att varumärken innehar vissa typer av värden för kunden. 
Dessa värden kan således vara av antingen en funktionell eller emotionell art. En distinktion 
som skulle kunna göras mellan de två typerna av värde är att de funktionella kan ses som mer 
generella värden medan de emotionella är mer personliga. Vi hävdar att varumärkets 
funktionella värden är nära kopplade till de praktiska funktioner som en produkt gör för 
konsumenten. Det kan till exempel handla om att ett restaurangbesök gör dig mätt eller att 
kläder håller sig varma. I vår mening är detta således värden som är lika för alla konsumenter 
och därmed kan kallas för allmänna eller generella värden. Då denna typ av värde är nära 
knutet till varan eller tjänstens funktion menar vi att kunden således har mindre 
påverkansmöjlighet på den typen av upplevt värde. Här handlar det till största del istället om 
företagets förmåga att producera en kvalitativ produkt som uppfyller kundens grundläggande 
behov.  
 
Det emotionella värdet är däremot något som är nära kopplat till den egna individen och 
således inte delas med någon annan. Här handlar det om de mervärden som varumärket skapar 
hos kunden vilket gör att det blir extremt personligt och därmed viktigt för kunden och dennes 
identitet. Vi vill härmed hävda att ju mer kunden finner av sin själ i varumärket desto starkare 
blir det emotionella värdet. Genom studien har vi därmed funnit en korrelation mellan 
kundens identitet och varumärkets innersta kärna. Mervärdet kan för kunden vara att man 
genom att använda ett visst varumärke blir del av en social grupp, får en speciell status, 
känner sig snygg eller får någon annan form av bekräftelse. Det emotionella värdet säger 
något om individens identitet och är således nära knutet till de åsikter och värderingar som 
den personen har eller önskar ha. Slutsatsen blir därmed att kunder i högre grad interagerar 
med varumärken som överensstämmer med individens värderingar och livssyn, vilket i 
förlängningen skapar det emotionella värdet. Vi har funnit att det som påverkar det 
emotionella värdet är de sociala gemenskaper som konsumenten är en del av eller bjuds in till 
genom varumärkesinteraktionen. Personliga minnen och erfarenheter menar vi också är några 
av de aspekter som påverkar det emotionella värde som kunden upplever från ett visst 
varumärke. En tidigare händelse i samband med interaktionen av ett varumärke kan, enligt 
oss, påverka det värde som kunden upplever idag. Minnet av ett varumärke som använts av en 
viss person kan även det skapa ett emotionellt mervärde för kunden vilket därmed påverkar 
upplevelsen av ett visst märke. Kundens intressen och preferenser är ytterligare en aspekt som 
färgar de mjuka värden som kunden upplever. Frågor och värderingar som ligger nära 
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kundens egna intressefrågor anser vi påverkar i vilket utsträckning kunden upplever att det 
finns mer än en funktionell koppling mellan denne och varumärket.  
 
Då det emotionella värdet är högst personligt ser vi att detta är något som kunden kan påverka 
i väldigt hög utsträckning genom de ovan nämnda aspekterna; sociala gemenskaper, minnen, 
erfarenheter och intressen. Utifrån vår analys vill vi emellertid påstå att det upplevda 
emotionella värdet som kunden tillskriver ett visst varumärke enbart kan uppstå om kunden 
själv har interagerat med varumärket. Det vill säga om kunden inte har varit i personlig 
kontakt med varumärket genom till exempel en vän, en produkt eller en hemsida kan det 
personliga värdet inte skapas. Anledningen till detta är att vi anser att ett positivt emotionellt 
värde är resultatet av en lyckad interaktion med varumärket. Värdet är således den respons 
som kunden ger till de varumärken som denne väljer att interagera med vilket därigenom gör 
att det enbart är kunden som kan påverka det upplevda emotionella mervärdet.  
 
Till skillnad från värdet menar vi att varumärkets image är något som kan skapas och 
upplevas utan att kunden själv har interagerat med märket. Då kunden påverkas av sociala 
grupper, kommersiella budskap och interaktion med andra kunder finns det en möjlighet att 
varumärkesbilden tar form i kundens medvetande innan denne personligen har varit i kontakt 
med varumärket. Som vi har sett i vår analys är varumärkesimagen nära knuten till de mentala 
associationer som kunden har av ett visst varumärke. Det vill säga att imagen finns hos 
kunden och det är därmed kunden som äger rätten till denna. Något som vi emellertid vill 
påpeka och som vi anser sällan diskuteras i varumärkesteorier är att det finns två olika typer 
av bilder kopplade till ett varumärke, den personliga imagen och den allmänna imagen eller 
det som vi valt att kalla den kommunicerade bilden. Den kommunicerade bilden är därmed 
den som delas av och existerar mellan kunderna.  
 
 

 
 
Figur 1: Modell över hur kundkommunikation påverkar den kommunicerade bilden av varumärket.  
(eng. Consumer Brand Communication model) Källa: Egen modell 
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Vi vill hävda att den kundgenererade varumärkeskommunikationen (eng. Consumer Brand 
Communication) påverkar kundens personliga image av ett varumärke (se figur 1). Summan 
av alla konsumenters personliga bilder av varumärket skapar sedan den allmänna imagen som 
cirkulerar ute på marknaden. Den allmänna bilden influerar i sin tur varje enskild individs 
personliga image av varumärket som kunden sedan uttrycker genom olika påverkningskanaler 
som exempelvis word-of-mouth. Därmed hamnar varumärkets image, både den personliga 
och allmänna, i ett kretslopp vilket innebär imagen aldrig är konstant utan ständigt påverkas 
och förändras genom bland annat Consumer Brand Communication (CBC).    
 
Den allmänna imagen är, som ovan nämnts, den som finns ute på marknaden och den som 
kommuniceras mellan olika kunder, kundgrupper och individer. Annorlunda uttryckt är detta 
den bild som finns i marknadens gemensamma medvetande det vill säga den kommunicerade 
innebörden. Vi menar att denna bild byggs upp av alla de personliga bilder som finns kring ett 
varumärke och blir således en övergripande image som accepteras av allmänheten. Trots att 
det är kunderna som äger rätten även till den allmänna imagen vill vi påstå att den bilden inte 
enbart påverkas av kunden själv. Enligt oss formas och färgas den allmänna imagen dessutom 
av kulturella och politiska traditioner, sociala grupper, andra kunder, företagens 
kommunikation, produkt, personal etc. Kunden har självklart den huvudsakliga påverkan men 
med input från de ovan nämnda aspekterna.  
 
Från analysen kan vi se att den personliga imagen av ett varumärke är det som ligger närmast 
kunden själv. Imagen formas av den kundkommunikation och kundpåverkan som finns bland 
de gemenskaper som kunden är en del av eller aspirerar till. Kundens egna värderingar, det 
vill säga kundens hjärna, fungerar här som ett filter och är således det som till sist formar den 
varumärkesimage som kunden knyter till ett visst märke. Den personliga imagen kan på så 
sätt skilja sig från den allmänna vilket även det visar på att det till syven och sist är kunden 
som har den största påverkansmöjligheten på varumärkesimagen. I och med de tekniska 
möjligheter som finns idag vill vi dock påstå att det har blivit allt lättare för fler kunder att 
dela med sig av den personliga bild som de har av olika varumärken. Detta gör i sin tur att den 
allmänna bilden utsätts för fler påtryckningar från olika håll vilket därmed ytterligare har ökat 
kundens inflytande över den kommunicerade bilden. Då det dessutom har blivit lättare att dela 
med sig av den personligt formade imagen vill vi även påstå att den skapats en större 
korrelation mellan den allmänna och privata bilden av ett varumärke. I sin tur vill vi påstå att 
detta skapar en enighet bland kunderna vilket även det ökar och stärker gruppens 
påverkansmöjlighet.  
 

6.1.4 Fråga 3: Vilken kontroll har kunden kontra företaget över varumärkesbilden? 

Som vår analys har visat har det skett en omfördelning av makten och kontrollen över 
varumärkesbilden till kundens fördel. Vi ser att kunden alltid har haft kontrollen över den 
personliga varumärkesimagen men att kontrollen över den allmänna under de senaste åren har 
ökat. Genom utvecklingen av ny digital teknologi har kunden i allt större utsträckning börjat 
nästla sig in och ta över de arbetsuppgifter som tidigare genomförts enbart av företagen. 
Kunden har i våra ögon blivit tuffare och vågar i allt större utsträckning uttala sig kring 
varumärken och deras innebörd både på ett positivt och negativt sätt. Teknologins 
omedelbarhet och dynamik gör att kunden snabbt och enkelt kan sätta igång en snöbollseffekt 
som påverkar den varumärkesbild som finns ute bland allmänheten. Över en natt kan bilden 
av ett varumärke förändras genom att en kund lyft fram en negativ eller positiv aspekt hos 
varumärket som skapar uppmärksamhet och stöd hos andra kunder. Vi tycker att det 
förtroende som kunder har för varandra därför spelar en nyckelroll i detta sammanhang. Att 
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det har blivit enklare för kunder att sprida sin information, vars trovärdighet är hög, visar i vår 
mening dessutom på det maktskifte som har skett till kundens fördel.  
 
Då kundgenererad word-of-mouth, CGM, diskussioner och andra typer av buzz lättare kan 
spridas sker det samtidigt en försvagning av företagens kommersiella budskap vilket gör att 
deras påverkansmöjlighet på varumärkesbilden minskar. Den ökade mängden 
kundkommunikation ökar bruset på marknaden. Eftersom kundgenererad information har 
visat sig vara genomslagskraftig gör detta, enligt oss, att företagen har svårare att nå ut och 
tappar således, till viss del, taget om budskapen och varumärket. Självfallet ser vi fortfarande 
att företagen kan påverka bilden genom sina värderingar, sin personal, sina produkter, 
miljöarbete etc. men de kan aldrig direkt kontrollera den bild som finns och ägs av kunden. 
Att vi dessutom omger oss av allt fler digitala prylar gör även att kommunikationen inte 
längre enbart är bundet till radion, TV:n eller datorn. Som vi ser det har det därmed blivit allt 
lättare för konsumenter att reglera vilka av företagens budskap de vill lyssna på samtidigt som 
det blivit lättare att sprida och komma åt privata. Även detta menar vi pekar på att kundens 
kontroll över varumärkesbilden är betydligt mycket större än företagens.  
 
Att kunder kan kapa och tillskriva ett varumärke en ny kommunicerad innebörd, genom 
varumärkeskapning, ser vi som ett tydligt exempel på kundens kontroll över varumärkes-
bilden. I uppsatsen lyfts ett flertal exempel fram där olika kundgrupper tagit över varumärkes-
bilden och därmed skapat eller förändrat imagen av varumärket. I exemplet med Napster 
drogs varumärkeskapningen till sin spets då kunderna helt tog över varumärkesskapandet och 
gav det en kommunicerad innebörd som de gemensamt skapat i communitien. Det här visar 
på att varumärkets image, utanför företagets kontroll, både kan skapas och utvecklas i 
händerna på kunderna. I mindre extrema fall handlar varumärkeskapning snarare om att en 
viss subkultur eller grupp börjar använda ett varumärke där gruppens identitet projiceras på 
den kommunicerade varumärkesbilden. Ett tydligt exempel på hur en subkultur kan ta över ett 
varumärke är fallet J. Lindeberg som omnämnts i teorikapitlet.   Varumärkets grund-
värderingar tror vi sällan förändras i dessa fall utan det är enbart synen på varumärket ute på 
marknaden som modifieras.  
 

6.1.5 Besvarande av syfte 

I våra slutsatser har vi kommit fram till att kunden kan påverka den kommunicerade 
varumärkesbilden på ett antal olika sätt genom att kommunicera och interagera med varandra. 
Dessa påverkningskanaler har vi funnit inverka på såväl den personliga som den allmänna 
varumärkesimagen. Vi hävdar därmed att kundens användande av de olika kommunikations-
kanalerna tillsammans med utvecklingen av Internet har gett kunden större makt och kontroll 
av varumärkets kommunicerade innebörd. Genom att presentera de slutsatser som vi har 
funnit till våra valda forskningsfrågor har vi enligt vår mening beskrivit kundens 
medverkande roll i skapandet av varumärkesbilden samt diskuterat på vilka sätt kunden kan 
påverka och kommunicera varumärken mellan varandra. Vi anser därmed att vi genom att 
presentera denna uppsats ökat förståelsen för kundens medskapande roll i 
varumärkesprocessen och anser oss därigenom ha uppfyllt och besvarat uppsatsens syfte.  
 

6.2 Avslutande tankar och reflektioner 

6.2.1 Varumärkesidentitet 

Under slutsatsarbetet kom vi flera gånger in och snuddade på diskussionen kring 
varumärkesidentitet. När författare i teorin talar om varumärken spelar identiteten en stor och 
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avgörande roll trots att den kan te sig aningen komplex och svåråtkomlig. Även under vår 
empiriska studie kom våra samtal med respondenterna att beröra området kring 
varumärkesidentitet. Då vi konstaterat att kunden kan påverka och har den största möjligheten 
att påverka både den kommunicerade varumärkesbilden samt den personliga imagen blev vi 
nyfikna på i vilken utsträckning kunden kan påverka varumärkesidentiteten. Vi ställer oss 
frågan om kunden på något sätt kan komma så långt in i företaget att denne direkt kan 
påverka varumärkets kärna och identitet? 
 
I vår mening är detta inte en fråga som enkelt kan besvaras med antingen ja eller nej utan har 
ett mer djupgående och komplext svar. Något som lyfts fram i både teori samt av 
respondenterna och nu även oss är att identiteten ägs av varumärket. Identiteten är dess kärna 
och det innersta väsen som bestämmer varumärkets essens och personlighet. Anledningen till 
att varumärken ofta liknas vid en person är för att dess identitet i mångt om mycket liknar det 
som vi människor kallar vår identitet och vår grundstomme. Det är här vi skapar våra 
grundläggande värderingar, det vill säga den magkänsla och de inre riklinjer som vi grundar 
både vår person och våra handlingar på. Med detta i bakhuvudet kan det självklara svaret på 
vår fråga tyckas vara nej, kunden kan inte påverka identiteten. Emellertid visar 
undersökningar och rådande trender att kunden kommer allt längre in i företagen både när det 
gäller marknadsföring men också kvalitetsskapande och skapandet av varumärkets värde. 
Kunden är inte längre en passiv mottagare utan bör ses som en aktör på marknaden som sitter 
på en otrolig påverkansmöjlighet.  
 
Låt oss backa tillbaks till liknelsen med varumärket som en person. Att påverka en människas 
identitet är något som vi anser är otroligt svårt för någon som står utanför den personens 
medvetande och inre processer. Samma tankegång menar vi även gäller för kundens 
påverkansmöjlighet på varumärkesidentiteten. Med andra ord kan kunden enbart påverka 
varumärkesidentiteten om företaget tillåter det. Om varumärkets identitet är djupt förankrat i 
en organisation och att kärnan därmed är klar, stark och tydlig anser vi att det inte finns någon 
större möjlighet för kunden att påverka detta. Att förändra ett varumärke med en stark tilltro 
till sina inre värderingar och sin egen kärna är därmed näst intill omöjligt. Dock tror vi att 
kunden har en möjlighet att påverka om identiteten och grunden i varumärket på något sätt 
börjar bli eller alltid har varit otydlig. Att företaget av antingen en medveten eller omedveten 
handling tappar sin grundidé tror vi ger kunden en öppning till att påverka och färga 
varumärkets inre kärna. Vi menar att, precis som en osäker person tenderar att i stor 
utsträckning vända sig till sin omgivning för att få bekräftelse och råd, kommer varumärket 
vända sig till kunderna för att få veta hur det ska vara. Genom en allt för otydlig vision och 
idé i kombination med en hög önskan att vara kunderna till lags menar vi att kunden har en 
möjlighet att tränga in och påverka företagets identitet. Risken med detta är att kunderna 
sällan har ett helhetsperspektiv och därmed inte alltid vet vad som är bäst för företaget och 
varumärket. Flera av respondenterna framhöll samma sak och däribland Fant:  
 

”Att be kunden att själv fylla ett varumärke tror jag är en dum strategi då kunderna sällan 
själva exakt vet vad de vill ha.” 

(Fant 27/4-2010) 
 
Vi ser även att risken för att företag tappar sin identitet har tilltagit i samband med den 
explosionsartade ökningen av nya kommunikationsvägar på Internet. Till skillnad från 
tidigare är det idag väsentligt lättare för kunder att komma i kontakt med företag och vice 
versa. Detta tror vi kan leda till att företaget får ett splittrat intryck av vad konsumenterna vill 
ha ut av varumärket då konsumenterna åsikter har en subjektiv karaktär och därmed tenderar 
att gå i helt skilda riktningar. Att då försöka lyssna på alla kunders olika åsikter tror vi kan 
skapa en förvirring hos varumärket vilket gör att det tappar sitt fokus och sin kärna. Det 
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viktiga blir således för företaget att behålla en stabil och trygg grund och därmed inte anpassa 
sig för mycket till det som kunderna säger utan lita på sin egen vision och idé. För att besvara 
frågan så anser vi att kunden kan påverka varumärkets identitet men enbart om företaget själv 
låter det hända.  
 

6.2.2 Förslag till fortsatt forskning och rekommendationer till företag 

Utifrån de slutsatser som vi har dragit kring kunden som en medskapare och påverkare av den 
kommunicerade varumärkesbilden vill vi här ge några förslag på vidare forskning som kan 
göras inom samma område. Avslutningsvis vill vi även ge några tips och rekommendationer 
till företag kring hur de ska förhålla sig till den miljö som deras varumärken nu lever i. Vi ser 
detta som viktigt trots att vi i uppsatsen valt att anta ett övergripande perspektiv med fokus på 
kundinteraktion. De rekommendationer som vi presenterar har till stor del sin grund i de 
övergripande tendenser som kommit ur den empiriska studien och presenterades sist i kapitel 
fem.  
 
Då kunden idag är en viktig del i många olika processer kopplade till företaget anser vi att det 
är viktigt att forskningen kring kundens medverkan i varumärkesskapandet utökas. Vi har i 
vår studie beskrivit på vilka olika sätt kunder mellan varandra kan påverka varumärkesbilden. 
Att göra en fördjupad studie kring kundens medskapande roll i varumärkessammanhang, där 
både företaget och kunden lyfts in, tror vi är nödvändig för att förstå fenomenets storhet och 
komplexitet. Det vår studie har kommit att visa är att den digitala utvecklingen i mångt om 
mycket är den förändring som banat väg för kundens ökade inflytande över varumärkes-
bilden. I och med utvecklingen och digitaliseringen av sociala medier tror vi även att det vore 
bra att studera hur företag och kunder upplever samtalet på marknaden för att på så sätt kunna 
skapa en konkret modell för hur företag kan generera en kvalitativ dialog med sina kunder. 
Som vi ser det bör modellen således beskriva genom vilka kommunikationskanaler företaget 
kan skapa dialogen och hur trovärdighet byggs in i dessa kanaler.  
 
Avslutningsvis vill vi här som ovan nämnt även ge några huvudsakliga rekommendationer till 
företag kring hur de kan förhålla sig och agera i det rådande marknadsföringslandskapet. En 
aspekt som är viktig att tänka på är att allting företaget gör och säger är synligt och 
tillgängligt för såväl kunder, intressenter och konkurrenter. Ett transparent och ärligt 
arbetssätt menar vi skapar förtroende för ett företag och dess handlande. Det är ok att göra fel 
även som varumärke men det viktiga i en sådan situation är då att handla på ett rakryggat och 
ärligt sätt för att behålla varumärkets trovärdighet. Att försöka gömma undan misstag och fel 
skadar enbart varumärket i längden och bör därför inte vara den strategi som företaget strävar 
efter att ha. För att skapa en genomskinlighet mot marknaden tror vi ett av nyckelorden är 
dialog, det vill säga att skapa en dialog med sina kunder för att på så sätt skapa en personlig 
och intim känsla mellan företag och kund. Här anser vi emellertid att det handlar om att skapa 
en kvalitativ dialog där målet inte får ha ett allt för stort företagsperspektiv utan även ska 
gynna kunderna och målgruppen. Båda parter bör här ses som likvärdiga och att situationen 
bygger på ett givande och ett tagande. Att använda sociala medier kan vara ett bra sätt att 
öppna upp för den här dialogen. Dock vill vi påpeka att denna väg inte behöver vara rätt för 
alla företag då det viktigaste är att det kommer något värdefullt ur samtalet mellan marknaden 
och organisationen. Det handlar således om att utvärdera sina marknadskanaler och enbart 
använda de vars ton stämmer överens med den som varumärket har. Vi anser därmed att 
företaget måste ha en genomtänkt strategi i sitt använda av sociala medier och inte enbart 
använda dessa för att det är nytt och trendigt.   
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I vår mening handlar det, i mångt om mycket, om att som företag lära sig lyssna på kunderna 
och att göra detta på ett balanserat sätt. Vi upplever att företag måste lära sig att lyssna aktivt 
på kunderna och sedan använda den input som företaget får på ett förnuftigt sätt. Här handlar 
det inte om att använda kundernas åsikter som en färdig mall för hur varumärket och företaget 
ska utvecklas utan snarare se det som en inspirationskälla som kan guida företagets arbete i 
rätt riktning. I mångt om mycket sammanfattar detta det som framkommit i den empiriska 
studien nämligen att företag idag måste våga släppa på tyglarna. Det är ok att låta kunderna ta 
över kontrollen över varumärket och tolka det på ett sådant sätt att det passar in i deras 
livsstil. Samtidigt handlar det, som ovan nämnt, om att inte tappa sin kärna utan att behålla 
sina grundföreställningar men samtidigt utnyttja den kunskap som målgruppen besitter och 
låta den influera företagets varumärkesarbete.  
 
För att sammanfatta vill vi härmed lista de aspekter, med utgångspunkt i tidigare presenterad 
teori och empiri, som vi anser att dagens företag bör arbeta med för att bemöta, erkänna och 
omfamna kunden som medskapare av varumärkesbilden:  
 

• Arbeta för att skapa transparens och ärlighet. 
• Öppna upp för en dialog med kunderna. 
• Lyssna aktivt på det som kunderna har att säga.  
• Tillåt kunderna göra varumärket till sitt eget.  
• Ha ett tydligt och klart syfte med användandet av sociala medier.  
• Låt varumärkets själ genomsyra all kommunikation.  
• Våga släppa kontrollen över varumärket. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

• Vad är din syn på hur kunden, utan företagets inblandning, kan påverka bilden 
av ett varumärke. 

 
- I vilken utsträckning kan kunden påverka varumärkesbilden? 
- På vilka sätt? 
- Word-of-mouth 
- Brand communities 
- Consumer Tribes 
- Referensgrupper (identitetsskapande/tillhörighet) 
- Opinion leaders 
- Informella vs. formella grupper 
- Customer Generated Media (CGM) (egen mf) 
- Hur kunder påverkar varandra? 
 
- Olika typer av kunder som påverkar på olika sätt? 
- Varierar det mellan olika branscher?  
- Olika varor (kapitalvaror, dagligvaror etc.)?  
- Kommunicerbarhet hos varorna 

 
• Hur stor kontroll har företag över sina varumärken och hur de uppfattas av 

allmänheten? 
 

- Vem har kontrollen, kunden eller företaget? 
- Kan företag helt tappa kontrollen? 
- Varumärkeskapning (Brand hijack) 
- Brand avoidance 
- Varför går det snett ibland? Hur och när ska företaget sätta in åtgärder? (J. Lindeberg) 
- Hur ska företag möta detta? 

 
• Vad är ett varumärke och vem det egentligen är som skapar det? 
 
- Kundens medvetande 
- Värdeskapande 
- Image 
- Identitet 
- Varaktighet, vad är det som avgör? 
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