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Sammanfattning  
 

I dagens snabbföränderliga marknadssituation finns det mycket som styr om och på vilket sätt 

informationen når mottagaren, det är inte alltid lätt att göra sig hörd bland allt brus, i 

synnerlighet inte om man är en mindre aktör. Dagens huvudroll i 

marknadsföringssammanhang besitts av internet. Även på internet finns det olika sätt att som 

företagare göra sig hörd. Denna studie har som syfte att fastställa på vilket sätt mindre lokala 

aktörer verksamma inom klädesbranschen kan göra sig synliga samt bygga upp sitt varumärke 

med hjälp av internet, och då i med fokus på sociala medier. Studien undersöker även vad 

som karaktäriserar dessa företag idag gällande varumärkesbyggande via sociala medier.  

 

Som denna studie visat är internet och de sociala medierna mäktiga verktyg när det gäller 

informationsspridning och att nå ut till målgrupper, men man måste likväl vara aningen 

försiktig då det också kan vara negativt med stora informationsflöden. Personlig prägel på 

servicen som verksamheten står för, samt en harmonisk autenticitet tycks enligt denna studie 

vara det fundamentala för att lyckas med uppbyggandet av en stark varumärkeslojalitet samt 

en långvarig och lukrativ kundrelation. För att undersöka och påvisa dessa faktorer har sex 

intervjuer genomförts, tre av dessa utgörs av lokala klädesaktörer, de övriga tre utgörs av 

marknadsföringskonsulter.  

 

Nyckelord; Sociala medier, lokala aktörer, mikroföretag, varumärkesbyggande, brand 

management. 

 

 



 

1 

 

Förord 
Att skriva detta arbete har varit en intressant och lärorik upplevelse för mig. Jag vill tacka alla 

involverade i denna uppsats för att ha gjort arbetet möjligt. 

För det första så vill jag tacka alla respondenter för oerhört givande information och entusiasm. 

Denna studie hade inte varit genomförbar utan er! Tack även till min handledare i det inledande 

stadiet av denna uppsats Leif Rytting, samt examinator Stefan Lagrosen. Avslutningsvis vill 

jag även nämna att vi i begynnelsestadiet av denna studie var tre studenter, gruppen har på 

grund av gruppdynamiska skäl splittrats. Jag önskar mina före detta gruppmedlemmar all lycka 

med sina fortsatta individuella studier.  
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1 Inledning 

 
I följande inledande kapitel för denna uppsats diskuteras och redovisas bakgrunden till modet inom 

kläder så som det ser ut idag, samt internet och i synnerlighet sociala mediers innovationspräglade 

inverkan på modebutikers marknadsföringsmöjligheter.  

1:1 Bakgrund 
De sociala och kulturella kraven på kläder och accessoarer kan spåras långt tillbaka i tiden. 

Carolina Brown (2001) skriver att det som utgör grunden till vår nuvarande människosyn till 

en stor del formades under 1700-talet. Samhället under denna tid präglades liksom samhället 

idag av utseendepräglade normer och ideal. Utseenden som tycktes vara typiska för den 

arbetande kroppen var emot skönhetsidealet. En krökt utarbetad rygg eller en muskulös kropp 

var tecken på en lägre ståndpunkt inom de olika samhällsskikten. Klädesplagg användes sedan 

länge som ett verktyg för att uppnå ett slankt och vackert kroppsideal. Korsetten var ett sådant 

verktyg. Kvinnorna inom de högre stånden bar korsett dygnet runt, det var enligt Brown (2001) 

en symbol för anständighet. Dessa skönhets och modeideal hade dock sitt pris. Dessa extrema 

klädesplagg medförde en enormt försvagad muskulatur och kropp.  

Enligt Pauline Weston Thomas (2005) uppkom det på 1900-talet det som speglar dagens 

modeutveckling. Vidare förklara författaren att modet började strömma in via filmindustrin från 

bland annat Hollywood. Enligt Pauline Weston Thomas (2005) blev Hollywood en väldigt 

viktig inspirationskälla på 20-talet, detta eftersom biobesök blev en frekvent sysselsättning. Det 

förekom idolisering av filmstjärnor och publiken ville därmed försöka efterlikna stjärnorna på 

den vita duken. Man sökte helt enkelt offentliga personer, detta även utanför den vita duken. 

Prinsen Edward av Wales var en färgstark person som ofta hade okonventionella klädesval och 

blev därmed en naturlig trendsättare och förebild som många kopierade klädmässigt. Greta 

Garbo var vid denna tid en svensk internationell sensation som hade ikonstatus. Hennes 

utstrålning innefattade en mystik och kvinnlighet som enligt många modeböcker var unik, 

hennes look och klädval fungerade som en stark trendsättare under 1920-1930 talen.  Det har 

idag uppkommit andra kanaler som sprider mode, en stark sådan kanal är internet. Med detta i 

åtanke är det också naturligt att det finns en vikt i att som modeföretag synas på internet.  

Information på internet blir generellt mer lättillgänglig för både konsumenten och producenten 

på marknaden. Informationssammanställning och lagring är idag med hjälp av internet en 
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mycket lättare företeelse. Kreativitet, fantasi och entreprenörskap har ökat i takt med internet 

och den digitala utvecklingen. Frankel (2007) Vidare förklarar författaren att den mest distinkta 

skillnaden mellan traditionell tv-reklam och internetbaserad marknadsföring är att 

konsumenten styrs mindre på nätet och kan därmed vara mycket mer specifik i sina val. Det är 

dock viktigt att tänka på att det också är ett större brus på internet, detta då många konkurrenter 

slåss om konsumenters uppmärksamhet.   

Funk (2009) förklarar att i takt med att internet har blivit ett framgångsrikt sätt att synas för 

företag har också konsumenten fått betydligt ökad makt i form av kunskapstillgänglighet. 

Historiskt sett har konsumenten varit betydligt mer passiv när denne ingår i ett köp, så är inte 

fallet idag. Författaren förklarar vidare att i dagens samhälle är kunden på ett aktivt sätt 

engagerad i konsumtionsprocessen. Vidare är konsumenten betydligt mer kritisk och medveten 

om vad som faktiskt erbjuds på marknaden. När en konsument vill ta del av recensioner, 

omdömen eller annan konsumtionsrelaterad information är det nätet de i första hand vänder sig 

till enligt Funk (2009). Olika sociala medier har idag många användare, detta ger dessa 

användare utökad möjlighet till interaktion. I dagens internetmarknadsföring står också på 

många sätt interaktion i fokus.  

1:2 Problemdiskussion  
Solomon, M R. (2002) förklarar i sin bok att konsumenten ursprungligen huvudsakligen valde 

kläder utifrån funktionalitet. Detta är inte fallet hos dagens klädeskonsumenter. Författaren 

förklarar vidare att kunder idag istället i större utsträckning väljer kläder som speglar dennes 

personlighet och identitet. Konsumenter vill genom detta visa sina personliga preferenser och 

porträttera sin identitet för omgivningen, kläder har således en större kulturell betydelse idag 

än förr. Det finns tendenser att som klädeskonsument känna en kulturell samhörighet med 

människor som bär identiska eller liknande kläder. Klädstilen är exempelvis tätt sammanfogad 

med musikgenrer man föredrar.   

Dagens samhälle och marknadssituation skiljer sig markant från hur den såg ut förr i tiden. Det 

är enligt Fill (2011) viktigt att i dagens olikartade marknadsföringskanaler och medier fastslå 

vilken kanal en marknadsförare ska använda för att nå en specifik målgrupp. David Meerman 

Scott (2013) skriver att marknadsföringsmetoderna innan internets framfart var starkt 

begränsade och för att synas som organisation var man tvungen att antingen köpa sig till dyr 

marknadsföring eller be om dyr hjälp från media. Internet har enligt författaren ändrat radikalt 

på detta. Scott (2013) menar att organisationer måste inse att relationsmarknadsföring är det 
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nya effektiva sättet att nå konsumenter. För att tillgodose dessa krav och nå ut till konsumenter 

effektivt måste man generellt sett som handelsföretag beakta moderna marknadsföringsmetoder 

för att synas. Enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) beror effektiviteten av 

onlinemarknadsföring på hur vida sändaren lyckats leverera ett personligt och individuellt 

intryck. Sociala medier bidrar till en hög grad av konsumentinteraktion, även interaktionen med 

företag möjliggörs och förenklas. Evans et al (2009) menar att sociala medier lägger en grund 

för en givande interaktion och därmed är det ett utomordentligt marknadsföringsverktyg. 

Vidare poängterar författaren att konsumenter via de sociala medierna kan dela tankar, 

interagera och diskutera olika synvinklar rörande produkter och tjänster.  

Dahlèn et al (2002) redogör för begreppet internetmognad. Detta innebär att en konsuments 

internetvanor utvecklas och ändras med tiden. Som ny och inaktiv användare av internet har 

man en större tendens till att utforska nya hemsidor, detta leder också till att en sådan konsument 

är mer mottaglig för pop-ups och liknande. Man är som ny och inaktiv användare något mindre 

kritisk till informationen på internet. Det är därmed också lättare att påverka en sådan 

konsument. Med tiden blir konsumenten mer van och även mer kräsen i vilka sidor och 

erbjudanden som denne faktiskt granskar närmare. Generellt blir konsumenter som har större 

internetvana betydligt svårare att påverka, då de är mer fokuserade på just den eller de objekt 

är intresserade av och det krävs en mer avancerad marknadsföringsmetod för att engagera den 

internetvane konsumenten.    

Cakim (2010) beskriver dagens stagnation gällande tillit till traditionell marknadsföring, 

författaren styrker detta genom presentation av statistik. Det är statistiskt bevisat att 

konsumenter i dag litar mycket mer på ”Word of mouth” och online källor än det som man 

kallar traditionell marknadsföring. Detta ser enligt författaren också ut att öka i framtiden.  

Studier visar att kunden oftast litar på recensioner och omdömen från andra konsumenter mer 

än företagets information (Internetworld 3). Detta är för att andra konsumenter sällan har en 

ekonomisk vinning i att lovorda produkten eller tjänsten, det är alltså en betydligt mer objektiv 

källa för information än ett företags hemsida. I detta ligger också vikten av hanteringen av 

sociala medier. Företag måste hela tiden eftersträva ett gott rykte och få andra konsumenter att 

sprida positiv ”Word of mouth”. Det är inte längre traditionell envägskommunikation som är 

aktuell. Idag ligger vikten allt mer i en interaktiv marknadsföring. Metoder som direktreklam, 

banners, sociala medier, Produktplacering är alla exempel på moderna marknadsföringsverktyg 

som återfinns hos många företag idag.  
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Aaker (1991) redogör för marknadsföringsteorin Brand Equity. Detta är ett centralt begrepp 

inom varumärkesbyggande och något som flertalet marknadsförare beaktar och är medvetna 

om. Brand Equity är de aspekter av ett varumärke som antingen höjer eller sänker det upplevda 

värde som konsumenten får. Det är viktigt för att bygga upp en hållbar varumärkesimage. Det 

är dessa attribut som genererar mervärde och till stor del avgör konsumentens val av produkt. 

Klädesbranschen är enligt många en bransch som präglas av identitetsspegling och individuella 

personligheter, därav är Brand Equity ett centralt begrepp när man talar om marknadsföring 

inom klädes och modebranschen. Kapferer (2008) menar att ett huvudkrav för 

varumärkesbyggande idag är att på lång sikt involvera organisationen i helhet och aktivt arbeta 

med varumärket i fråga, det krävs enligt författaren stora resurser och färdigheter från 

organisationens sida för att åstadkomma detta. 

1:3 Problemformulering 
I problemdiskussionen ovan redovisas en diskussion kring dagens marknadssituation gällande 

kläder och marknadsföring samt moderna marknadsföringskanaler, i synnerlighet sociala 

medier.  Ovan förklaras även marknadsföringens ändrade spelregler, detta till direkt följd av 

teknologiska och sociokulturella framsteg.  

Följande fråga har formulerats utifrån problemets bakgrund och problemdiskussionen: 

Vad är typiskt för mindre mode/klädesbutikers varumärkesbyggande genom sociala medier? 

1:4 Syfte  
Mitt syfte med denna studie är att skapa förståelse för varumärkesbyggande via sociala medier. 

Detta görs genom att:   

• Identifiera styrkor och svagheter för företag genom att använda sociala medier som marknadskanal. 

• Tydliggöra hur de olika företagen hanterar varumärkesbyggande. 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
I min studie har jag valt att avgränsa mig till en intressant och välkänd marknadsföringskanal som 

återfinns på internet; sociala medier. Anledningen till att jag i denna studie har valt att avgränsa mig till 

sociala medier har uppkommit då denna kanal känns väldigt aktuell idag och ligger enligt många rätt i 

tiden. För att illustrera och konkretisera marknadsföring och varumärkesbyggande genom sociala 

medier har jag valt att inrikta mig på mindre lokala företag som verkar inom klädes och modebranschen 

i Kalmar. Vidare har jag valt att granska och avgränsa mig till att redogöra för problemet ur ett 

företagsperspektiv.  
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1.6 Disposition  
Kapitel 2: En redogörelse av den metod som har använts och som ligger till grund för 

insamlingen av studiens empiriska data. Vidare görs en förklaring för arbetets vetenskapliga 

förhållningsätt där en kritisk metodbetraktelse ges. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

Kapitel 3: En presentation av de teorier som ligger till grund för analys av uppsatsens empiriska 

material ges.  

Kapitel 4: I detta kapitel presenteras studiens empiriska data av sex intervjuer som studien vilar 

på. 

Kapitel 5: Här analyseras den insamlade empirin med studiens valda teori.  

Kapitel 6: Studien avslutas med egna slutsatser där studiens forskningsfråga besvaras. Mina 

egna reflektioner kommer även att behandlas, avslutningsvis ges förslag till vidare forskning 

och en kritisk diskussion.   
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2. Metod 
I detta kapitel förklaras och beskrivs det tänkta tillvägagångssättet för datainsamlingen där jag 

även presenterar en litteraturstudie. Vidare ges en beskrivning av vetenskapligt förhållningssätt 

och val av företag.   

2.1 Vetenskaplig positionering 
Syftet med denna studie är att skapa en bredare och djupare förståelse för hur små företag inom 

klädesbranschen kan arbeta med varumärkesbyggande via sociala medier. För att detta ska 

kunna göras krävs det att man utgår ifrån ett antal olika mindre företag där jag ska försöka skapa 

förståelse hur dessa arbetar med varumärkesbyggande i verkligheten.  En tolkande ansats har 

följaktligen valts där jag har haft för avsikt att söka efter förståelse för erfarenheter hos 

företagen och hur dessa faktiskt verkar. Detta har gjorts med hjälp av intervjuer där 

intervjufrågorna har utformats ifrån den teoretiska referensramen. En litteraturstudie har gjorts 

med hjälp av tidigare forskning för att få en bredare och djupare teoretisk bas kring det valda 

ämnet. Vidare för att man ska kunna dra slutsatser har dessa teorier använts i analysen för att 

kunna svara på min forskningsfråga. På grund av detta har jag huvudsakligen arbetat på ett 

deduktivt sätt.  

Patel & Davidson (2011) anser att teorin finns för att reflektera verkligheten på ett så korrekt 

sätt som möjligt. Detta kräver underlag i form av data och information om det valda 

verklighetsbaserade ämnet. Teori och empiri måste relateras till varandra och detta är en central 

punkt i all vetenskaplig forskning.  Jacobsen (2002) förklarar att vid användandet av det 

deduktiva arbetssättet först vill avbilda verkligheten i form av teori. Sedan samlas empirisk data 

in för att matchas med det teoretiska. Man går således från teori till empiri. Induktion är enligt 

Jacobsen (2002) en direkt motsats till deduktion. Här börjar man från den empiriska aspekten 

och jobbar därefter mot teorin.  Forskaren går ur en objektiv synvinkel ut i verkligheten och gör 

en datainsamling med den nödvändiga informationen. Detta insamlade data används sedan för 

att forma teorier. Abduktion är enligt Patel & Davidson (2011) en kombination av induktion 

och deduktion. Informationen tas till en början in från empirin, sedan formuleras den till olika 

teorier. Slutligen appliceras dessa teorier på verkligheten och anpassas och utvecklas vid behov. 

Jag syftar således med den deduktiva ansatsen att använda befintlig forskning och teori som bas 

för att i ett senare skede applicera denna teori på empirin i forskningens analysdel. Teorin som 

använts i studien har genererat förkunskap om uppsatsens problemfråga. Tillvägagångssättet 

har varit att först skapa en teoretisk referensram för att därefter utforma den empiriska 
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forskningen. Detta är anledningen till att jag valt kvalitativ ansats då skapandet av ny teori är 

möjlig inom kvalitativa studier Bryman & Bell (2010) och Holme & Solvang (1997). Flertalet 

forskare menar på att kvalitativ metod oftast inte uteslutande bekräftar hypotesen, utan tenderar 

även att upptäcka det man inte väntade sig före forskningen.  

Enligt Jacobsen (2002)  är fördelen med kvalitativa ansatser att det råder en stor öppenhet i det 

avseende att den som granskar har i en liten utsträckning bestämt i förväg vad han eller hon ska 

leta efter.  Informationen de får in kommer från de situationer de observerar eller människor 

dem intervjuar. Detta bidrar till att de får en verklig bild av de situationer de undersöker. 

Metoden är flexibel i den bemärkelsen att jag har en problemställning som jag vill analysera, 

men denna problemställning kan ändras efterhand som forskningen fortgår. Det är möjligt att 

gå tillbaka och ändra både problemställningen och datainsamlingen om det skulle behövas. 

Vidare beskriver Kirk & Miller (1986) att forskaren bör försöka att eftersträva en så hög nivå av 

objektivitet som möjligt vid kvalitativa studier. 

Den kvantitativa metoden beskrivs av Bryman & Bell (2010) som en forskningsstrategi där 

tyngdpunkten ligger på mängden av insamling och analys av data. Vidare beskriver Jacobsen 

(2002) att vanligaste redskapen vid kvantitativ mätning i första hand är frågeformulär men även 

andra metoder kan användas. Den största skillnaden mellan de olika metoderna är enligt Patel 

& Davidsson (2011) att den kvalitativa metoden handlar om tolkning av textmaterialet medan 

den kvantitativa handlar om insamling av statistisk data. Kvantitativ metod lämpar sig inte för 

denna studie då syftet inte är att fastställa absolut fakta över en större population, istället är 

syftet att skapa förståelse för enskilda fall. Jag fann att den kvalitativa metoden följaktligen var 

bäst lämpad för denna uppsats.    

2.2 Tillvägagångsätt 

2.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes med befintlig teori för att få en fördjupad förkunskap över 

studiens problemområde. Detta ligger till grund för uppsatsens teoretiska referensram och 

själva utförandet av uppsatsen. Teorin är bestående av en lättare överskådlig beskrivning av 

modebranschen och hur ett varumärke kan byggas upp inom denna. Då uppsatsen har som 

avseende att förklara och analysera hur varumärkesbyggande sker via sociala medier är det 

betydande att förstå hur detta forum fungerar. Vidare avsnitt behandlar brand management på 

ett traditionellt sätt där traditionella frågor avhandlas. Jag anser att detta är högst nödvändigt då 

detta genererar en modell över hur ett varumärke byggs upp. Grundstommen i arbetet utgörs av 
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Brand Equity eller varumärkeskapital på svenska. Denna term används som ett mått för 

varumärkets uppbyggnad och värde. Modellen är i bestående av fyra processer som definierar 

ett varumärkes värde. Dessa fyra processer kommer att användas som verktyg för att beskriva 

och analysera varumärkesbyggande inom de företag jag valt att studera. Därefter presenteras i 

efterföljande avsnitt en beskrivning av marknadskommunikation samt olika mediekanaler. I 

detta avsnitt beskrivs de olika kanalerna och hur kommunikationen med konsumenten fungerar. 

Denna del är av speciellt värde då den skapar en djupare förståelse för valet av 

informationskanaler och hur dessa val kan påverka ett budskap. 

Den databas som främst använts för att finna relevanta artiklar som ligger till grunden för 

utformandet av denna empiriska studie är BSP (Business Source Premier). Denna databas har 

jag haft tillgång till via studentkonton på Kalmars universitetsbibliotek.   I denna databas har 

adekvat litteratur hittats som därefter använts till teoribildningen i studien. Vid sökning har 

lämpliga sökord använts och i vissa fall har även olika sökord kombinerats för att få fram en så 

pass relevant information som möjligt. Internet har varit till hjälp för insamlingen av 

sekundärdata där hemsidor varit av betydande aktualitet.  

2.2.2 Kriterier för val av företag 

Kriterierna nedan har varit till grund för val av företag, dessa har även givit mig en möjlighet 

till en avgränsning av uppsatsen: 

• Verksamma på den svenska marknaden inom mode. 

• Bedriver verksamhet i fysiska butiker.  

• Lokalt förekommande verksamheter av mindre karaktär. 

Mikrobolag finner jag speciellt intressanta då internet gör det möjligt för även mindre företag 

med begränsad marknadsföringsbudget att marknadsföra sig på internet. Jag har i denna studie 

endast undersökt mindre svenska och relativt begränsade lokala företag som därmed är i behov 

av att bygga upp sitt varumärke. Jag finner detta till speciellt värde då syftet med studien är att 

skapa en djupare förståelse kring hur företagen tänkt samt gått till väga och vilka förhoppningar 

som finns vid penetrering av nya marknadsföringskanaler. Följaktligen tycktes det som ett 

naturligt val att de idag inte var betydligt verksamma på internet.  

2.2.3 Presentation av respondenter 

I denna studie har jag intervjuat tre mindre företag inom klädesbranschen och tre 

marknadsföringsbyråer. Första kontakten har skett via telefon där jag kort presenterade mig själv och 
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vad examensarbetet handlade om. Därefter har tider bokats in för intervjuer och en kort intervjuguide 

har skickats ut till respektive företag innan intervjudagen.   

 

Prospekt Media 

Pelle Johansson, ägare 

Åsa Måård, marknadsföringskonsult 

Grundades i Kalmar och är en reklambyrå.  

 

Cvadrata 

Jörgen Johansson, projektledare och kommunikatör. 

Grundades i Kalmar och är en reklambyrå. 

 

Social Agent 

Niklas Cederlöf, chief executive officer. 

Grundades i Kalmar och är en reklambyrå som jobbar med omvärldsbevakning.  

 

Inside 

Stefan Johansson, ägare.  

Grundades i Kalmar och är en klädesbutik med inriktning mot män.  

 

Kompaniet 

Johannes Österberg, Butikschef och inköpsansvarig. 

Grundades i Kalmar och är en klädesbutik. 

 

Selvage 

Enrique, ägare. 

Grundades i Kalmar och är en fristående klädesbutik.  

 

 



 

13 

2.2.4 Datainsamlingsmetod 

Efter att ha valt ut en lämplig metod är nästa steg faktainsamling. Detta delas upp i två olika 

kategorier, primär och sekundärdata. 

Bryman & Bell (2010) beskriver sekundärdata som data som vid ett tidigare skede samlats in 

av andra forskare. Användandet av denna sorts data sparar både tid och resurser. Detta 

underlättar för de forskare som varken har den tid eller de resurser som krävs för att utföra en 

ny datainsamling av en hög kaliber. Med detta i beaktning menar Jacobsen (2002) ändå att 

eftersom informationen som används vid en sådan studie inte kommer från forskaren själv, 

måste informationen granskas kritiskt.  Informationen som någon annan samlat in tenderar att 

ha ett helt annat ändamål och problemställning. Sekundärdata har samlats in genom litteratur 

och artiklar. 

Nästa kategori inom datainsamlingen är primärdata. Denna utgörs av information som samlas 

in för första gången. Metoder som används vid denna sorts datainsamling är bl.a. intervjuer, 

observationer och frågeformulär. Fördelen med denna sorts data är att insamlingen görs ur 

forskarens egna perspektiv och blir därmed ideal för dennes problemfrågeställning (Jacobsen 

2002) 

Jag kommer att rent praktiskt använda mig av intervjuer med tre valda företag inom vald 

bransch samt tre intervjuer med olika marknadsförare vid olika reklambyråer. Jag ämnar även 

göra observationer på valda företagets olika kanaler på internet och studera hur dessa används. 

Frågorna jag söker svar på har formats utifrån teorin och dessa frågor hjälper mig att slutligen 

besvara uppsatsens forskningsfråga. Vid utformningen av intervjuguiden har jag använt mig av 

de riktlinjer som finns för företagsekonomiska forskningsmetoder. De frågor som återfinns i 

intervjuguiden ska beröras i en semi-strukturerad intervju.  

Enligt Bryman & Bell (2010) så är förmodligen intervjuer den mest lämpliga metoden inom 

kvalitativ forskning. Anpassbarheten och flexibiliteten i kvalitativa intervjuer är vad som gör 

den särskilt användbar. I boken beskrivs olika typer av intervjumetoder. Men trots den mängd 

av olika termer som nämns för att beskriva intervjuer så klargör Bryman & Bell (2010) att de 

två huvudsakliga termerna vid kvalitativ forskning utgörs av ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer.  

Vid ostrukturerade intervjuer förklarar Bryman & Bell (2010) att inget stort förberedande arbete 

görs, man använder endast några få anteckningar och teman som hjälp under intervjun. Detta 
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minskar risken till att påverka intervjuobjektet, och denne kan ge sin syn på frågan utan att bli 

manipulerad och styrd mot ett resultat. Detta liknar ett avslappnat vanligt samtal där 

intervjuobjektet talar relativt fritt och obegränsat om ämnet i fråga.  

Bryman & Bell (2010) nämner även semi-strukturerade intervjuer. Här har forskaren förberett 

ytterligare genom särskilda teman som intervjun ska beröra samt några fastställda frågor. 

Intervjupersonen har i stor utsträckning friheten att forma svaren på sitt eget sätt och 

intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor, följdfrågor om så skulle vara nödvändigt.  

Patel & Davidson (2011) förklarar graden av strukturering som ett mått på hur mycket 

svarsutrymme en intervjuperson får. En allt för strukturerad intervju ger föga utrymme för egna 

svar och tankar medan ostrukturerade intervjuer lämnar ett stort utrymme för intervjupersonen 

att uttrycka sin egen aspekt på problemet som berörs. 

Vid utformningen av intervjuguiden har jag beaktat följande punkter särskilt; att de olika 

frågornas teman följer varandra på ett adekvat sätt, att ett korrekt och enkelt språk används och 

att inga ledande frågor kommer att ställas till respondenterna. Detta görs för att underlätta 

bearbetningen av informationen i senare skede enligt Bryman & Bell (2010). Intervjuguiden 

har varit en mall för vilka frågor som ska ställas vid intervjutillfället. Samma frågor ställs till 

alla respondenterna med en mer generell anpassad approach i intervjuerna med 

marknadsförarna. Ett medvetet val av personliga intervjuer har gjorts för att minska oklarheter 

som kan uppkomma men även för att undvika missuppfattningar hos respondenterna vid 

tolkning av frågor. Avsikten med intervjuerna är att få en bredare och djupare förståelse för 

respondenternas erfarenheter och hur företagen använder sig av sociala medier i sitt 

varumärkesbyggande. Frågorna är utformade på sätt som möjliggör att respondenterna fritt kan 

svara på frågorna utifrån deras egna erfarenheter och tolkningar. Jag anser att valet av semi-

strukturerad intervju sker naturligt då jag har som avseende att skapa förståelse för hur företagen 

arbetar med dessa frågor. I denna uppsats har jag använt mig av primär och sekundärdata. 

Primärdata får man genom intervjuer samt empiriskt undersöka företagets sociala sidor. 

Studiens sekundärdata har hämtats från facklitteratur, tidskrifter och forskningsuppsatser.  

2.2.5 Analysmetod 

Jag har utgått ifrån den valda teorin i referensramen vid analysen av empirisk data. Jag har i 

uppsatsens analysdel att jämfört befintlig teori kring varumärkesbyggande med företagens 

arbete inom sitt varumärke. Det vill säga att jag har jämfört teori med empiri. Vidare har jag 
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lyft fram starka och svaga processer i ett varumärkes uppbyggnad, därefter besvaras min 

förbestämda forskningsfråga.  

2.3 Kritisk Metodbetraktelse 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Nackdelarna med den kvalitativa metoden enligt Jacobsen (2002) är att den är betydligt 

resurskrävande. Intervjuer tar ofta lång tid och finns det inte tillräckligt med tid att tillgå får 

man nöja sig med endast ett fåtal intervjuobjekt. En annan nackdel är att informationen som tas 

in kan vara svåra att tolka och ostrukturerad, med andra ord väldigt komplex. Jag har intervjuat 

sex olika respondenter, tre företag verksamma inom klädesförsäljning samt tre 

marknadsföringskonsulter. Jag har på ett djupare plan ämnat att skapa förståelse för vilka 

erfarenheter de individuella intervjuobjekten har och hur de agerar respektive agerat. Detta 

resulterar i att det blir problematiskt att generalisera studiens resultat för en stor population.  

2.3.2 Urval 

Valen av företag och respondenter har skett slumpmässigt då jag ansåg att en djupare förståelse 

kunnat erhållas. Detta medför att studien möjligen blir mer nyanserad. Dock hade det möjligtvis  

genererats bättre förståelse för problemområdet om jag valt företag efter egna erfarenheter.  

2.3.3 Intervjuer 

Studiens empiri bygger på sex olika intervjuer med tre klädesföretag och tre 

marknadsföringskonsulter. Materialet jag fått fram genom det empiriska arbetet ser jag som 

god för uppsatsens djup.  Fler intervjuer hade dock kunnat göras då forskningen hade stärkts. 

2.3.4 Kvalité, trovärdighet och pålitlighet 

Bryman & Bell (2010) förklarar att bedömning och värdering av forskning är en fråga som rör 

sig om validitet och reliabilitet. Dock så är dessa begrepp mer formade för en kvantitativ metod. 

Jag har därav använt mig av alternativa mått för att bedöma kvalitén på uppsatsen; Trovärdighet 

och pålitlighet. Fokus läggs på trovärdighet vid bedömning av studien. Tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta sin studie är fyra delkriterier 

som Bryman & Bell (2010)  nämner inom ramen av trovärdighet. Tillförlitligheten handlar om 

den trovärdighet och legitimitet som forskaren besitter om verkligheten. Detta avgör hur 

accepterat forskarens arbete blir i andras ögon. En skriftlig redogörelse av den data jag samlat 

in från respektive respondent kommer att återkopplas till dem, detta görs för att skapa ytligare 

trovärdighet i studien. Det vill säga att en kopia av transkriberingarna från intervjuerna ska 
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skickas till respektive respondent för godkännande, då jag vill att respondenterna ska godkänna 

att jag uppfattat deras beskrivning av problemområdet på ett korrekt sätt. 

En kopia av min slutliga studie kommer även skickas ut till alla respondenter, detta är något 

som Bryman & Bell (2010)  benämner som respondentvalidering. Då denna studie ska bli så 

pålitlig som möjligt har jag i denna studie tagit fram redogörelser för samtliga stadier i denna 

forskningsprocess. För att förhöja pålitligheten har jag även låtit vänner granska uppsatsen, då 

kvalitativa forskare tenderar till att uppfatta en situation på samma sätt som 

undersökningspersonerna Bryman & Bell (2010). Dessa har alltså avgjort hur pass befogat valet 

av teorier är och hur pass skäliga studiens slutsatser är. Två till tre recensenter har granskat 

uppsatsen med förhoppning om att höja kvalitén och pålitligheten på den utförda studien.  

2.4 Metoddiskussion 
Intervjuerna har genomförts med en semistrukturerad karaktär, vilket resulterar i att 

intervjupersonerna har i stor utsträckning friheten att forma svaren på sitt eget sätt och 

intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor, följdfrågor om det skulle vara nödvändigt 

Bryman & Bell (2010). Således har jag inte känt mig bunden till ett manus.   

En struktur har upprättats i de frågor som ställts, där jag haft olika teman till de olika frågorna. 

Detta har resulterat i att de teman som valts till exempel sociala medier har uppfattats olika 

mellan varje enskild respondent. Jag har då i vissa fall behövt definiera vad de olika begreppen 

innebär, dock så har jag försökt att i största mån inte överföra egna definitioner eller 

uppfattningar kring de oklarheter respondenterna haft. Detta då jag inte vill att respondenternas 

svar ska påverkas av mina egna uppfattningar, tanken är att bibehålla en adekvat objektivitet. 

Jag har förklarat innan intervjuerna till varje respondent att intervjun ska avklaras under 

bestämd tidsram, 30-45 minuter. Dock så har intervjuerna i vissa fall sträckt sig något längre 

då behovet av mer utfyllande svar fanns. Detta har i sin tur inte genererat några större 

svårigheter. 
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet som följer beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Teorierna hjälper mig 

att skapa en djupare förståelse och kunskap inom det aktuella ämnesvalet.  

3.1 En kortare introduktion till modet idag 

För att kunna förstå varför klädesbutiker arbetar på det sättet som de faktiskt gör är det viktigt 

att man har en översikt över den bakomliggande historia som är knuten till branschen. Det har 

under många år gjorts ett flertal försök att definiera samt konkretisera modebegreppet, detta har 

visat sig vara komplicerat. Definitionen av mode är därför enligt flertalet branschkännare inte 

helt problemfritt. Enligt Saviolo & Testa (2006) är modet i sig komplext och det råder delade 

meningar om vad mode egentligen är. Ordet kan härledas ursprungligen från latins (mos) och 

har även där olikartade betydelser. Ordet kan anta innebörden "vana, lag, regel eller tradition". 

Man kan ur detta utläsa att det rör sig om någon form av sociokulturell norm, eller regel. 

Författaren menar att Italien redan vid mitten av 1600-talet hade spår av det vi idag ser som 

kategorisering av människor efter visuella attribut. Kläder antar en liknande roll än idag, 

eftersom det speglar personliga preferenser och vart man befinner sig i samhället.  

3.2 Nätverk och sociala forum  

3.2.1 Bloggar 

En blogg definieras på  marketingterms.com som en mix mellan vad som faktiskt händer i en 

persons liv, och det som sker på internet, detta kan tolkas som en hybrid mellan en dagbok eller 

guidesida. Viktigt är dock att poängtera att det finns en enormt bred variation inom 

bloggområdet eftersom bloggarna skiljer sig och sträcker sig till en rad olikartade 

ämnesområden.  

En blogg beskrivs enligt Chaffey et al (2012) som en plats där händelser porträtteras likt en 

dagbok av en person, grupper eller externa författare. Bloggar kan utgöras av nyhetskällor, 

journaler, dagböcker eller liknande. En blogg är en webbkälla som följs upp av åskådare med 

särskilda intressen beroende på vad som publiceras. Frankel (2005) förklarar att bloggsidor 

använder sig av en teknik som kallas RSS, som står för Really Simple Syndication. Detta 

innebär att åskådarna får en automatisk uppdatering angående nya händelser som publiceras av 
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bloggaren, utan att behöva leta efter uppdateringar i andra hemsidor. En blogg speglar 

personliga intressen som man söker efter och kan därmed vara av varierande karaktär.  

Frankel (2005) poängterar att de bakomliggande anledningar till varför man i själva verket 

bloggar ofta grundar sig på personliga skäl men kan också bero på marknadsföringsskäl eller 

kommersiella anledningar. Ur ett marknadsföringssyfte bör man främja de positiva 

marknadsföringsaspekter som bloggning medför för att verksamheten inte ska ha onödigt stora 

marknadsföringskostnader, då företag aktivt publicerar annonser på blogghemsidorna i olika 

former. Enligt Frankel (2005) ses bloggning som ett effektivt marknadsföringsverktyg då 

innehållet som skrivs av en bloggare sponsras av företag för att publicera företagens produkter 

eller tjänster. Denna teknik används även av företag för att synas i sociala medier. Frankel 

(2005) betonar dock att denna typ av marknadsföring kan förstöra imagen för åskådarna, men 

även förbättra imageinnehållet genom att hemsidan fortlöpande uppdateras av nya mer aktuella  

händelser.  

3.2.2 Sociala internetforum – effektivt men känsligt verktyg 

Forum online beskriver Meerman (2013) som en internetbaserad fokusgrupp där vanliga 

människor kan uttala sig fritt om sina värderingar och tankar kring specifika områden som 

diskuteras. Det kan liknas vid en virtuell anslagstavla för människor med gemensamma 

intressen där diskussioner kring dessa förs. Detta då internetforum utgör en stark mötesplats för 

människor på nätet. Meerman (2013) menar att dessa fokusgrupper diskuterar olika 

ämnesområden som kan beröra olika organisationer på både positiva och negativa sätt. 

Meerman (2013) förklarar att ett hot för organisationer kan uppkomma vid negativa uttalanden 

internt inom dessa fokusgrupper på internetforum. Därav anser författaren att det är vara viktigt 

för organisationer att vara aktiva och engagerade på forum, detta för att motverka denna 

potentiellt dåliga publicitet. Författaren förklarar även att man genom att vara aktiv på 

internetforum för organisationer får stora möjligheter att komma närmare sin kundgrupp, detta 

kan vara direkt avgörande för om man som organisation förstår sina kunder och vad de 

efterfrågar. Chanda och Zaorski (2013) skriver att kritik via sociala medier ofta ses som en 

negativ egenskap, men lyfter ändå fram att det finns flertalet positiva sidor av detta fenomen. 

Genom att företaget får motta kritik i form av poster online kan också andra användare med 

likartade problematik hjälpa den missnöjde kunden, därmed sparar man tid och resurser då 

organisationen själv inte behöver lösa alla uppkomna problem.  
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Peter Holtz, Nicole Kronberger, och Wolfgang Wagner beskriver i sin artikel Analyzing 

Internet ForumsA Practical Guide (2012) flera olika för respektive nackdelar med internetforum 

som marknadsföringsverktyg. De övergripande och huvudsakliga fördelarna utgörs av den 

lättåtkomliga mängd data som forum genererar. En annan fördel med forum menar författarna 

är att gruppen är specificerad och nischad och kan därmed generera ett pricksäkert innehåll som 

kan leda till ett resultat. Detta leder till att information som samlas upp med hjälp av forum blir 

autentisk och ofta legitim. Författarna förklarar dock att dessa fördelar också kan bli nackdelar. 

En nackdel med forum som verktyg är att man vet relativt lite om de olika respondenterna. Det 

är ofta en stor mängd data som man mottar, man måste dock som marknadsförare arbeta 

metodiskt om ett rättvisande resultat faktiskt ska kunna utläsas och brukas. Detta innefattar 

individuell strategisk planering utifrån varje specifikt fall av informationsinsamling via forum. 

Data som samlas in på detta sätt kan användas som en fundamental startpunkt för forskning av 

mer kvalitativ art. Nunan & Yenicioiglu (2013) berör de etiska aspekterna av att använda 

sociala medier som informationsinsamlingsmedel. Användandet av sociala medier medför 

enligt författarna vissa etiska risker och ställningstaganden. Författarna menar att även om 

användarna på de sociala medierna godkänner användandet av personlig information genom 

accepterandet av olika användarvillkor som finns representerade på Facebook, Twitter, 

Instagram etc. behöver de inte alltid läst och nödvändigtvis förstått dem. Känslig personlig 

information kan därmed delas med andra parter och detta medför ett visst etiskt dilemma för 

företag som använder sig av sociala medier som marknadsföringskanal. 
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Figure 1. Social Media Network Usage Tan (2013) http://blog.garrytan.com/tenth-grade-

tech-trends-my-survey-data-says-s 

 

3.2.3 Facebook Twitter Instagram etc. 

Enligt Prodromou (2013) kan man finna flera distinktioner mellan de olika moderna 

interaktionsverktygen online. De kan skilja sig i både visuellt utseende men även strikt 

funktionellt. Den största skillnaden mellan Facebook och Twitter är enligt författaren att det 

förstnämnda används till betydligt mer detaljrik och djupgående informationsspridning, medan 

Twitter huvudsakligen baseras på korta inlägg och snabb föränderlighet. Författaren påpekar 

även den distinkta skillnaden att man på Twitter inte behöver få ett godkännande för att följa 

en annan användare, som fallet ju är i Facebook.  Med andra ord är Facebook ett verktyg för 

längre och mer djupgående konversationer och diskussioner, medan Twitter är kort, koncist och 

betydligt mindre detaljerat. Instagram fungerar som en mobilapplikation som möjliggör 

fotodelning via sociala medier som exempelvis de nämnda ovan. Detta är ett snabbt och 

effektivt sätt att sprida visuell information, och har vuxit kraftigt i användarantal, detta 

publiceras i tidskriften Business insider (2010) av Dan Frommer. De sociala medier som nämns 

ovan används olika mycket beroende på vilken målgrupp man inriktar sig på, som också kan 

utläsas av ovanstående diagram. Detta är också naturligtvis beroende av vilken produkt man 

säljer.  

3.2.4 Sociala medier och virtuella interaktionsmöjligheter 

I Sverige bor det enligt Statistiska centralbyrån (Scb.se) 9 666 871 människor. Cirka 49% av 

befolkningen i Sverige idag använder Facebook (facebookskolan.se) och denna siffra väntas 
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stiga ytterligare. Denna siffra säger en hel del om sociala mediers omfattning i Sverige, det är 

viktigt för företag att utnyttja detta faktum. Sociala medier präglas enligt Evans et al (2009) av 

sociala interaktioner av varierande karaktär. Det kan exempelvis utgöras av små snabba notiser, 

exempelvis en vänförfrågan på Facebook, men också större, mer komplexa och långvariga 

interaktioner. Vidare poängterar författaren att nivån av interaktivitet hos sociala medier är stor. 

Det handlar numera om en individuellt präglad och i högsta grad interaktiv 

tvåvägskommunikation. Enligt Kotler (2005) har det uppkommit en ny typ av ekonomi i takt 

med att nya teknologiska innovationer skapats. Internet är en stark bidragande faktor till att 

dessa nya normer har uppkommit. Marknadsföringsområdet och de metoder som används har 

påverkats radikalt allt eftersom internet blivit ett allt mer avgörande kommunikationsverktyg. 

Författaren förklarar vidare att internets genomslagskraft sträcker sig över geografiska gränser 

och att det blivit ett viktigt verktyg ur ett globalt perspektiv. Kotler (2005) redogör för 

internetbegreppet som en informationsmotorväg, med detta syftar författaren på att det finns en 

enorm kvantitet av information tillgänglig, därmed ter det sig relativt självklart att det även 

finns en hel del brus som stör budskapet som sändaren vill förmedla.                                                                                              

Internet har ändrat hur marknadsföringen ser ut. Författaren understryker dock att de 

traditionella marknadsföringsmetoder som fanns innan internets sensationella spridning inte 

helt kan uteslutas, dessa bör användas som något form av stöd till internet som 

marknadsföringsverktyg. Frankel (2007) förklarar att en distinkt skillnad från tidigare 

marknadsföringsverktyg och strategier är att organisationer saknar den stora kontroll som de 

tidigare haft över marknadsföringen. Detta då de traditionella marknadsföringsmetoderna var 

betydligt mindre interaktiva. Dagens verktyg och i synnerlighet sociala medier grundar sig på 

just interaktion. Detta resulterar i mindre kontroll från marknadsförarens sida och en mer 

interaktiv och legitim marknadsförinssituation. Leyland. et.al.(2002) poängterar vikten i att som 

organisation arbeta aktivt med sociala medier eftersom rykten sprids oerhört snabbt och ett 

dåligt rykte kan vara en negativt avgörande faktor för ett varumärkes framgång.  

 

3.2.5 Word of mouth eller Word of mouse? 

Carlsson (2009) redogör för företagens transparenta natur när de verkar inom ramarna för de 

olika sociala medierna. Kunderna är idag kräsna och välmedvetna gällande företagens 

moraliska och etiska ställningstaganden. Genom sociala medier får konsumenten en ärlig och 

direkt bild av hur det faktiskt ser ut inom organisationen. Företag har därmed svårt att dölja sina 

brister, konsumenten får genom de sociala kommunikationsverktygen en direkt bild i 
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organisationens centrala kärna. Flera ledande marknadsförarförfattare däribland Kotler menar 

att det idag skett en evolution av "Word of mouth" till "World of mouse", det har aldrig varit 

enklare att som avsändare sprida information till en så stor mängd mottagare. Dålig "Word of 

mouse" är minst lika dålig om inte sämre än dålig "Word of mouth", detta eftersom det är ett så 

pass effektivt marknadsföringsverktyg och når så många mottagare, på så kort tid.  

Dahlén (2002) förklarar att konsumenter blir allt mer internetvana, och i takt med detta ökar 

kunskapen hos dem. Detta gör att makten i form av kunskap ligger hos kunderna. Det görs 

många produktrecensioner på internet där framtida köpare kan få uppriktiga köpråd från 

konsumenter som har erfarenhet från den aktuella produkten. Författaren förklarar vidare att 

man som internetvan konsument ofta är väldigt kräsen i valet av besökta sidor, konsumenter är 

i dagens samhälle inte lika känsliga för spontana internetmarknadsföringskampanjer som vid 

internets startperiod. Steffes och Burgee (2009) talar om Word of mouth online, och menar att 

den stora fördelen med onlinebaserad ryktesspridning är att tid och rum suddas ut, därmed 

sprids både positiv och negativ information med enkla medel och relativt simpelt. 

 

3.3 Definition av ett varumärke 

Semiotik är centralt inom marknadsföring idag, tecken symboler och varumärken berör oss i 

allra högsta grad. Varumärken strävar efter att bli en del av det kollektiva medvetandet och har 

en påtaglig roll i samhällsutvecklingen. Varumärken fylls med värde detta bidrar till att de 

positioneras i det visuella landskapet med syfte att påverka konsumenterna Holmberg et.al 

(2002). Vidare menar författaren att varumärken påverkas av hur vi tolkar verkligheten och 

därmed skapar vår egen uppfattning. 

Idag råder det delade meningar om vad ett varumärke i själva verket är för något, American 

Marketing Association preciserar och definierar ett varumärke på följande sätt; 

 

“A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's goods or 

services as distinct from those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand 

may identify one item, a family of items, or all items of that seller. If used for the firm as a 

whole, the preferred term is trade name” (Marketingpower.com. 2014-05-06). 
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En annan definition som Philip Kotler gjort lyder enligt följande; 

 

"A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these that identifies the goods or 

services of one seller or group of sellers and differentiates them from those of competitors." 

Kotler, (2000) s.404 

 

Dock så finns det även andra tankar om vad ett varumärke egentligen är.  Torres-Moraga et al. 

(2008) menar att det inte nödvändigtvis är de fysiska produkterna och attributen som avgör vad 

ett varumärke egentligen är. Torres-Moraga et al. (2008) förklarar vidare att det inte är de 

fysiska produkterna och egenskaperna hos dessa som skapar ett varaktigt varumärke, det är 

istället i många fall de betydligt mer abstrakta attribut som inte är greppbara, men likväl 

värdehöjande för individerna som konsumerar produkten eller tjänsten. Gemensamt för de allra 

flesta företag är dock att de skapar ett varumärke för att för att nyttja de ej greppbara funktioner 

och fördelar som detta medför på en längre sikt (Torres-Moraga et al. 2008). Konsumenter kan 

impulsivt köpa företagets produkter några gånger på grund av dess yttre attribut eller funktion 

men för att lyckas skapa dels en långsiktig och dels en framgångsrik relation med företagets 

kunder krävs det lojala och återkommande kunder. För att lyckas få lojala kunder som 

återkommande konsumerar företagets produkter krävs en uppnådd varumärkeslojalitet, detta är 

något som skapas via ett starkt varumärke (Torres-Moraga et al. 2008). Primärt ska ett starkt 

varumärke bidra på fyra olika punkter för ett företag enligt Kotler, (2005); 

• Visa på de attribut som varumärket vill överföra till kunden. 

• De emotionella eller funktionella fördelarna som företagets varumärke och produkter 

bidrar med ska tydliggöras. 

• Värden som varumärket står för ska överföras till konsumenterna. 

• Varumärkets personlighet ska kommuniceras med konsumenterna. 

 

3.4 Traditionell Brand management 
“Today, we buy products because of what they mean, rather than what they do.” (Solomon, M 

R. 2002). Kapferer (2008) förklarar att produkten som ett företag erbjuder måste ”andas” 
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samma aura, och stå för samma värden som varumärket. Tanken är att fånga vad varumärkets 

centrala värde står för. Ett varumärke tas in av konsumenten med erfarenheter, det är 

upplevelsen som ses som absolut central, därmed är det även av stor vikt att produkten fungerar 

i harmoni med de värden som varumärket är tänkt att förmedla 

3.5 Marknadskommunikation och marknadsföring 

Som företagare kan man inte förlita sig på att ens varumärkesnamn eller en produkts 

förpackning lockar till sig ett segment, det är även av stor vikt med vilket tillvägagångssätt ett 

företag väljer att marknadsföra sina produkter. En metod som underlättar ett köpbeslut är 

reklam, som ju har som syfte att sälja och uppmuntra till köp, men det är även viktigt att skapa 

en association till varumärket genom reklam. Att kommunicera ett företags image och 

varumärke genom reklam till dess kunder är vitalt enligt Dahlén & Lange, (2003)  detta för att 

skapa större kunskap kring företagets varor.  

3.5.1 Varumärkeskapital (Brand equity) 

Aakers (1996) teoretiska modell, varumärkeskapital, eller också engelska termen ”Brand 

Equity” beskriver ett varumärkes samlade och totalt upplevda värde. Modellens fyra kategorier 

frambringar företagets varumärkeskapital, dessa fyra kategorier är följande: 

Varumärkesassociationer – Brand associations, Varumärkeslojalitet – Brand loyalty, Upplevd 

kvalité – Perceived quality och slutligen Varumärkesmedvetenhet – Brand awareness (Aaker 

1996).  
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Aaker, (1996) menar att märkesmedvetenheten redogör för styrkan ett varumärke ett varumärke 

besitter samt dess existens i en kunds sinne. Författaren menar att kommunikationen mellan 

företag och segment blir mer gynnsam då kunden är medveten om varumärket. Medvetenheten 

vad gäller ett varumärke är en väsentlig aspekt när det kommer till att vara konkurrenskraftig 

på marknaden och konkurrera med de konkurrenter som verkar där. När det kommer till valet 

av ett varumärke som sedan tidigare är känt för konsumenten framför ett varumärke som saknar 

igenkännelse är det förstnämnda alternativet ofta en absolut självklarhet. Att generera 

medvetenhet när det kommer till ett varumärke är relativt resurskrävande, det är viktigt att tänka 

långsiktigt men samtidigt krävs det mod till att bryta sig från konservativa mediekanaler samt 

konservativa metoder och söka sig till nya. Genom att använda sig av internet kan det vara 

förstärkande när det kommer till att skapa medvetenhet kring varumärket och därmed också 

varumärkeskapital (Aaker 1996) 

 

”It is one thing to be remembered; it is quite another to be remembered for the right reasons” Aaker 

(1996) 

 

Kundens lojalitet mot varumärket definieras av märkeslojalitet enligt Aaker, (1996) vilket 

innebär huruvida kunden prioriterar att konsumera ett visst varumärke framför ett annat. Lojala 

kunder är ofta medvetna om nya produkter då de självmant söker efter information. Detta kan 

innebära att marknadsföringskostnaderna sänks, det gäller även då lojala kunder talar gott om 

varumärket eller också bär företagets varumärke när det exempelvis kommer till kläder. På så 

vis kan man även generera fler nya kunder då det förekommer marknadsföring i form av Word 

of Mouth. Aaker, (1996) menar att ett företag har ett ansvar när det kommer till att uppmuntra 

kundlojaliteten. Att förstärka kundlojaliteten genom program och aktiviteter är inte enbart sunt 

när det kommer till ekonomin, utan också av större vikt i en kommunikationsrik värld (Aaker 

1996).  

 

En kund uppfattar kvalitén av ett varumärke eller produkt med en utgångspunkt av sina 

personliga erfarenheter. Detta innebär att kvalitén på en produkt ofta styrs av kundernas 

värderingar samt de uppfattningar de har när det kommer till varumärket. Enligt Aaker, (1996) 

är en av de viktigaste anledningarna som leder till konsumtion huruvida kunderna uppfattar 

kvalitén på varorna. Detta är ett mått för företag på den påverkan identiteten hos ett varumärke 



 

26 

har på kunden. Varumärkesassociationer redogör för den anknytning kunder har eller också får 

när det kommer till varumärket, geografisk plats, livsstil och känsla etc. är exempel på detta.  

Att ett varumärke ger ifrån sig goda känslor till dess segment är också viktigt menar Aaker 

(1996), detta då det är avgörande för huruvida konceptet företaget har skall bli framgångsrikt. 

 

 

3.6 Kommunikationsteori 

Modellen som återfinns nedan är en förenklad modell av kommunikationsteorin. Modellen 

utgår från att sändaren har någon eller några former av budskap som ska förmedlas till 

mottagaren. När budskapet sänds ut kan själva mottagandet av budskapet störas av diverse oljud 

eller brus. Detta brus kan resultera i att mottagaren uppfattar budskapet på ett sätt som inte var 

den ursprungliga intentionen Dahlén, M & Lange, F (2003). Relationsmarknadsföring är ett sätt 

för sändaren att få större kontroll över sitt utsända budskap, genom minskandet av bruset och 

därmed också risken för missuppfattning hos mottagaren. Detta är något som också bidrar till 

en förstärkt kundrelation menar Dahlén, M & Lange, F. (2003). Relationsmarknadsföring som 

teori kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. Två ytterligare modeller kommer också att 

tas upp ”The two step flow theory” och ”The Network Coproduction model”. Dessa modeller 

förespråkar att en tredje part skulle kunna styrka och legitimera budskapet som sändaren sänder 

ut.  
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3.6.1 Relationsmarknadsföring 

Relationer är viktiga i alla aspekter, detta är en stor och betydande del av människans natur. 

Man hittar relationer överallt i omgivningen. Det är denna aspekt som börjar ta allt mer tydlig 

form i dagens sätt att marknadsföra sig. Detta har dock historiskt inte alltid varit fallet. Praktiker 

har ändå länge delat denna syn på vikten av relationer. Teoretiker har däremot varit mer 

skeptiska till detta (Gummesson, 2002). 

 

Definitionen av relationer varierar. Begreppet tenderar att förknippas med någon form av fysisk 

närhet. Detta är inte alltid självklart, det kan till exempel handla om mental och emotionell 

närhet. Känslor baseras på information som samlas in med hjälp av våra sinnen (Lindström, 

2010). Människor är i dagens postmoderna samhälle öppna för känslomässiga intryck, denna 

egenskap tas i beaktning och jobbas medvetet med av professionella marknadsförare. Med detta 

så får man inte marginalisera vikten av den fysiska närheten då denna ofta anses stärka den 

emotionella och mentala kontakten. Relationsmarknadsföring vänder sig till den enskilde 

individen. Inom relationsmarknadsföring ses varje kund som ett enskilt segment där relationer 

och servicevärderingar prioriteras (Gummesson, 2002). Primärt sett handlar 

relationsmarknadsföring om efterfrågningar hos varje enskild existerande kund, det vill säga, 

personliga egenskaper hos kunden så som; köpbeteende, preferenser med mera. Utifrån dessa 

egenskaper skräddarsys då marknadsföringen gentemot dessa unika individer. Detta skapar i 

sin tur tillfredställelse hos kunden vilket kan resultera i att kunden blir återkommande, ett starkt 

band har då skapats mellan företaget och kunden. Strävandet som företaget har för att skapa 

starka och långsiktiga relationer till sina kunder återfinns även hos kunderna. Att ingå i olika 

relationer är något som konsumenterna värdesätter högt och kunderna vill då investera i de olika 

relationer som etableras med företaget i fråga. Kunderna bidrar därmed till att företagets 

produkter utvecklas och denna relation är något som företagen strävar efter att bibehålla, dessa 

relationer är därmed högst gynnsamma för båda parter (Dahlén, M & Lange, F. 2003). 

Relationsmarknadsföring är ett viktigt steg för företag till att bli mer kundorienterade. På grund 

av detta anpassas både marknadsföring och produkter till de kunderna som ska konsumera dem. 

Tvåvägskommunikationen som återfinns på internet gör då detta till en utmärkt arena för 

marknadsföring med fokus på relationer. Lättheten som återfinns i kommunikationen via 

internet gör det enklare för företag att föra en dialog med kunderna samt till att skräddarsy 

eventuella produkter till dem. (Dahlén & Lange, 2003) 
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3.6.2 The two step flow theory/ The linear marketer influence 

Denna teori konkretiserar samt förklarar på ett övergripande sätt hur en effektiv kommunikation 

på marknaden fungerar och sker. I denna nedanstående modell passerar budskapet så kallade 

”opinionleaders” innan budskapet når mottagaren. Dessa är individer som av någon anledning 

har stort inflytande eller påverkan hos andra, och kan spela en stor roll för åsikterna kring hur 

budskapet uppfattas. Alltså tolkar dessa individer budskapet på sitt sätt för att sedan överföra 

deras tolkning till övriga individer i omvärlden via ”Word of Mouth”. På grund av detta utgör 

teorin ett redskap till ökad förståelse för marknadsföringsfenomenet, samt utformandet och 

leveransen av de budskap man vill förmedla. Det väsentliga med teorin som många forskare 

anser var att budskapet som sändaren sänder ut inte gick direkt till mottagaren utan passerar via 

någon som omtolkar det innan det sänds ut igen. Detta var en förklaring till hur marknadsföring 

via ”Word of Mouth” kan fungera. Menkveld, B.G.T. (2013) Exploring credibility in electronic 

word-of-mouth (Tcw.utwente.nl. 2014-07-02).  

I dagens samhälle har det sagts att etablerade bloggare har blivit identifierade som så kallade 

”opinionleaders”, alltså personer som besitter viktig information om hur vi tolkar och uppfattar 

till exempel; nya trender och olika sociala företeelser. (Kozinets, R.V, et.al. 2010). I modellen 

nedan illustreras hur indirekta influenser bedöms och tolkas av så kallade ”opinionsleaders” 

som i nästa skede skickar vidare det omtolkade budskapet till konsumenterna.   
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3.6.3 The Network Coproduction Model 

Tidigare modell har utvecklats för att ytterligare på ett djupare plan förstå sig på sociala nätverk 

då påverkan från diverse företag inte är indirekt utan direkt. Denna nya modell betecknas som 

” The Network Coproduction Model”. Med denna teori menas att företagen har en direkt 

kontakt med ”opinionsleaders”, i form av en gåva eller ett köp av en tjänst. Med modellen 

menas att företag direkt kan utgöra en påverkan på ”opinionsleaders” och i sin tur påverka 

kunden indirekt. Resultatet av detta bidrar till att budskapet blir allt mer spritt. Att direkt 

påverka dessa ”opinionsleaders” har kommit att bli allt mer viktigt för företag och 

marknadsförare idag, för att få en så effektiv utgångspunkt som möjligt. Överföringen av 

informationen från ”opinionsleaders” till konsumenterna benämns därmed som Word of Mouth, 

dock kan denna överföring även ske konsumenter emellan. På grund av detta kan 

marknadsförare och företag arbeta på ett mer kontrollerat sätt med WOW (Kozinets, R V., et.al. 

2010). Vidare i modellen flödar budskapet inte i en enskild riktning utan åt en mängd olika håll 

mellan de olika medlemmarna inom nätverken. Flödet mellan medlemmarna inom nätverket 

har en stärkande funktion enligt modellen nedan (Kozinets, R V., et.al. 2010). 

 

 

 

Kozinets, RV. Et. Al. Journal of Marketing Vol. 74, Mars 2010 
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Figuren som illustreras ovan är en enkel förklaring av ”The Network Coproduction”. I detta fall 

ger marknadsförare eller företag någon form av direkt stimuli till ”opinionsleaders” då dessa är 

potentiella kunder. Vidare sänds budskapet ut till konsumenterna som i sin tur kommunicerar 

med varandra och därmed sprids budskapet och bearbetas inom nätverket.  
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4 Empiri 
Teorierna i det föregående kapitlet har brand management och kundrelation i fokus som gemensamma 

nämnare och I detta kapitel presenteras insamlingen av de empiriska data som gjorts. Samtliga 

intervjuer har genomförts med en semistrukturerad metod. Ändamålet med intervjuerna var att 

empiriskt skapa en ökad förståelse för hur små bolag kan arbeta med varumärkesbyggande via sociala 

medier. Vidare kommer den insamlade empirin att användas i analyskapitlet.   

 

4.1 Synen på mode 

Inside berättar att kläder är något unikt och föränderligt, då det alltid kommer nya trender. 

Många Europeiska varumärken presenteras först i USA och det är fortfarande USA som styr 

hela vår modeindustri. Vidare berättar Insides respondent att de åker till USA någon gång om 

året för att få inspiration och för att kunna hålla sig uppdaterade inom modebranschen på vad 

som är populärt och vad som kan komma att bli nästa trend.   

Kompaniet menar att det är lite upp och ner när man jobbar med mode eftersom man förlitar 

sig på ett varumärke som är populärt ena halvåret och så kan det nästa halvår vara väldigt ute. 

Allt handlar om att vara konstant uppdaterad. Det gäller att leta upp nya varumärken hela tiden 

och lägga upp planer och strategier för framtiden. Något som är populärt och inne nu är kanske 

helt ute om tre månader.   

4.2 Företagets syn på det egna varumärket 

Inside förklarar att de har profilerat sig själva som ett varumärke redan från början och att de 

inte alls jobbar med priser. ”Vi jobbar med service och hög kvalitet med internationella 

varumärken som kunden känner igen sig i.” 

Selvage berättar att de inte köper in kläder för att rikta in sig på en speciell målgrupp, de köper 

kläder för att kunderna ska känna sig bekväma och snygga i dem, sen om de är 100 år eller 15 

år har ingen betydelse. Vidare berättar Selvage att de jobbar med mer unika kläder som inte all 

andra butiker har. 

Kompaniet beskriver att deras varumärke i korta drag står för att de har samlat kända 

varumärken under ett och samma tak. Kvalité, service och kunskap är något som varumärket 

förmedlar ut till kunderna enligt Kompaniet. 
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Prospekt media ger sin syn på vad ett varumärke bör vara, det viktigaste är att allt man gör ska 

harmoniera med ens varumärke och vad det står för, sen kan det tvistas men det får aldrig tvistas 

för mycket. Om du ska vara blå så måste du fortsätta vara det, enhetlighet måste återfinnas och 

återspeglas igenom hela organisationen.  

Social Agent ger även deras synsätt på vad ett varumärke bör vara, det gäller att veta vem 

mottagaren är och vilket budskap som ska förmedlas. Det gäller att tala med sin publik och 

bygga in sin identitet i allt man gör och i alla kanaler som man använder sig av. Vidare förklarar 

Social Agent att kvalité och tålamod är grunden till ett starkt varumärke. 

Cvadratas syn på vad ett varumärke bör vara; det gäller att vara äkta och att man måste vara 

genuin i allt man gör. Vidare förklarar Cvadratas respondent att den personliga kontakten är 

mycket viktig för ett starkt varumärke, man måste våga vara mer personlig.  

4.3 Varför företagen började använda Internet 

Insides huvudsakliga mål för att använda internet var att de skulle starta en webbshop. Inside 

har ett stort projekt som ligger på is i nuläget, en riktig webbshop som skulle läggas till. De 

skulle jobba med alla kända varumärken, tyvärr fick de inte med Ralph Lauren för att de hade 

stängt hela världsmarknaden under 2014 och det styrs från USA, vilket var orsaken till att de 

inte öppnade upp en webbshop. Vidare ville man även dela med sig av till exempel nyheter i 

form av bilder på Instagram.   

Kompaniet förklarar att det är först nu som de har ett mål och en strategi med användandet av 

internet. Kompaniet berättar vidare att de har en väldigt bred målgrupp och traditionell media 

ligger före i detta segment, mellan 40 till 45+. Därmed är övergången till internet och sociala 

medier mer anpassat för att täcka det yngre segmentet med en frekvent användning och 

snabbare uppdateringar enligt kompaniet.  

Prospekt Media menar att företag idag är duktiga på att använda internet. Dock så bör de 

använda sig mer av sociala medier då viral spridning är oerhört viktigt i dagens läge för att 

företagen ska kunna nå ut till en yngre målgrupp. Prospekt Media fortsätter att många företag 

idag inte förstår hur den yngre målgruppen fungerar, kräsna, krävande och snabbtänkta är något 

som de nämner karakteriserar dagens yngre målgrupper.  

Något som alla respondenter är eniga om är kostnadseffektiviteten på internet, de menar att man 

kan komma undan på ett billigare sätt via internet och ändå få ut bra effekt av diverse 

kampanjer.  
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4.4 Val av media 

Prospekt Media menar att man bör arbeta med olika sorters media och kanaler, för att olika 

media drar varandra. Ett företag kan aldrig trycka igenom sitt budskap om företaget endast syns 

i en media, även om företaget köper upp all tv reklam som finns räcker det inte utan man måste 

ha flera kanaler. Däremot gäller det att vara strategisk. Det är viktigt att sikta in sig mot den 

exakta målgruppen. Dock avslutar Prospekt Media med att nämna att de personliga mötena 

aldrig går att ta bort.  

Inside förklarar att deras viktigaste kanal är deras kundklubb där de har ett bonussystem som 

är ett lojalitetsprogram mot kunderna. Det är tio gånger lättare att sälja till en befintlig kund än 

en ny kund men sen måste man även tratta in nya kunder och där hjälper starka varumärken till, 

Ralph Lauren har varit ett jättelyft eftersom vi är ensamma med det varumärket i denna region. 

Vidare berättar Inside att internet och social media är deras näst viktigaste kanal, dock så har 

de inte jobbat så frekvent med det. De har drygt 500 följare på deras Facebooksida som är dåligt 

uppdaterad. Dock så jobbar de med det idag, att de ska länka ihop deras Instagram med deras 

Facebooksida för att kampanjer ska synas i bägge kanalerna.  

Selvage förklarar att deras viktigaste kanal är via Instagram och Facebook. Selvage fortsätter 

med att prata om Instagram och hur mycket de älskar tjänsten, de vill förmedla sitt modetänk 

via bilder. De vill framföra ett annat tänk på hur man ska klä sig. Det Selvage har som mål med 

deras Instagrambilder är att man inte ska kunna döma folk efter hur de klär sig.  

Kompaniet använder sig mest av tidningar då deras främsta målgrupp är 40 till 45+, via denna 

kanal anser Kompaniet att de når ut till målgruppen bäst. Vidare fortsätter Kompaniet att deras 

mål är att bygga upp en tillit i vår bransch. Tillit och trovärdighet är en större faktor för dem. 

Konfektion är något de har jobbat länge med och det finns många som slutat med denna typ av 

verksamhet i Kalmar, det finns mark att vinna. Tidningar har på så sätt varit bra, menar 

Kompaniet.  

Social Agent menar att hemsidan bör vara den primära kanalen, men det beror också på vilken 

bransch det är givetvis. För några år sedan trodde man att Facebook skulle ersätta hemsidan, att 

hemsidan skulle bli sekundär. Men så blev inte fallet, Googles omsättning växer väldigt mycket 

och alla dessa annonser så som ”Addwords” växer ju lavinartat och det kommer vara så, det är 

Social Agent helt övertygade om. En hemsida är väldigt viktig men sociala medier ska vara ett 

komplement med syfte att driva trafik till hemsidan.  
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Cvadrata menar på att företaget fortfarande måste träffa sina kunder face to face. Stora affärer 

görs fortfarande ansikte mot ansikte. Framförallt i en liten stad som Kalmar, där man ofta 

känner någon och där spelar den personliga kontakten stor roll och är oerhört viktig. Enligt 

Cvadrata blir lojaliteten mindre vid drivandet av en e-handelsbutik kontra en fysisk butik.   

”Om vi då jämför med mig när jag var ca 17år och bodde i Nybro fanns det bara en affär där 

man kunde handla kläder och det var JC. Det var den ända som fanns och så såg det ut i hela 

Sverige, i små städer fanns det en butik och idag är JC i princip borta. Det beror framförallt 

på att folk handlar mer och mer på nätet och man kanske inte är lika lojal mot ett sådant företag, 

man kanske fortfarande handlar Levis eller Lee jeans, men du kan lika väl köpa dem från 

Singapore eller Danmark, man behöver inte vara lojal mot den lokala butiken.”  

4.5 Sociala medier 

4.5.1 Instagram  

Cvadrata tar upp exempel med yngre Facebookanvändare "när dog facebook för dig?" Svaret 

man fick från respondenten var " den 20 oktober då min mamma gick med." . Unga målgrupper 

har en tendens att tröttna på Facebook eftersom äldre människor blir allt mer aktiva. yngre 

målgrupper letar sig till bland annat Instagram för att många ungdomar anser att det är mer 

intressant. Respondenten påpekar att det är positivt med folk som jobbar med kreativa saker. 

Det är många som delar med sig av "coola" bilder på dessa sidor.  

Prospekt media lämnar ett liknande intryck. Enligt Prospekt media är Instagram är det nya 

tillsammans med Twitter som lockar yngre målgrupper.  

Selvage ger även de en positiv inställning till ökad användning av visuella intryck och inte 

minst bilder. Respondenten ser bilder som ett naturligt verktyg för att förmedla mode. Målet 

med Selvages instagrambilder är att påvisa att det inte finns något rätt eller fel när det gäller 

mode. Man vill med hjälp av de bilder som läggs ut på instagram motverka stereotyper och 

samhällsnormer som speglas utav kläder man har på sig. Respondenten förklarar vidare att 

bilder levererar en enorm påverkan i jämförelse med endast skrift. Kunder kan vid granskning 

av de bilder som läggs ut relatera på ett djupare plan än om man endast skulle skriva. För att 

beröra kunderna ytterligare ännu djupare förklarar respondenten att han använder sig av en 

modell. Denna modell används för att kunderna ska kunna relatera med produkterna på ett ännu 

djupare plan, och detta syns också på den respons Selvage mottar på sin Instagram. Det blir en 

stor skillnad mot om man bara fotograferar plagget för sig.  
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Social agent menar att bilder blir allt viktigare för företag som på något sätt är aktiva på 

internet. Respondenten påpekar speciellt att klädesbranschen passar utmärkt och är mycket 

kompatibel med Instagram och de visuella intryck som delas där. Receptet på ett lyckat 

Instagramarbete enligt Social agent är att man ska ta foton och tagga dem, det behöver heller 

inte nödvändigtvis vara kläder. Det kan vara bilder av lite personligare karaktär. Exempelvis 

när leverantören kommer med nya sortimentet, olika företagsevent etc.  

4.5.2 Facebook  

Cvadrata förklarar att det är svårt att förutse trender i framtiden. Man trodde att tidningar skulle 

dö ut för länge sedan, men de lever kvar. Många kritiker har förutspått Facebooks död, men det 

kan enligt respondenten dröja längre än vad man tror. Det är en såpass etablerad plattform, och 

det används inte enbart i sociala sammanhang. Vidare menar respondenten att man bör ha en 

Facebookgrupp och någon som kontinuerligt kan sköta det. Det är viktigt att den personen 

tycker att det är roligt. Det krävs även ett visst strategiskt tänk kring hur ofta man gör inlägg 

etc. Respondenten förklarar att det inte är särskilt strategiskt att använda sig av tidningar och 

pappersmarknadsföring, då det är dyrt och relativt ineffektivt.  

Prospekt Media instämmer med Cvadrata angående att ungdomarna inte vill vara på Facebook 

längre. Nu är det Snapchat, Instagram och Twitter som istället gäller. Respondenten betonar 

även vikten av att känna sin målgrupp. Man måste som marknadsförare identifiera vart den 

specifika målgruppen rör sig.  

Kompaniet förklarar att de använt sig av Facebook i fyra år och det har tyvärr inte genererat 

någon större respons. Något som ytterligare komplicerade saken var att många Facebookkonton 

skapades i företagets namn, detta gjorde att andra kunde lägga ut information som inte 

godkändes av kärnverksamheten. Respondenten ser dock positivt på framtiden och hoppas att 

det kan gå bättre framöver med sociala medier.  

Social Agent betonar vikten av att inte lägga upp onödiga statusuppdateringar på Facebook. 

Man ska istället spara på inläggen och bara inkludera det viktigaste och mest relevanta. Det får 

inte bli krystade uppdateringar. Det måste komma naturligt, personligt men man får heller inte 

glömma den kommersiella biten, business måste vara i fokus. . Hur mycket man ska uppdatera 

är väldigt individuellt och beror till stor del på branschen man är aktiv i.  

4.5.3 Bloggar  

Cvadrata anser att man bör ha en företagsblogg om det finns internt intresse i att ha en sådan. 

Tid är också en avgörande faktor. En blogg kräver kontinuerlig uppdatering om den ska förbli 
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intressant. Respondenten menar att företag har en tendens till att vara rädda för vad den 

anställda kommer att säga om företaget. Respondenten menar dock att man bör sköta dessa 

angelägenheter internt, det är väldigt liten risk att en anställd skulle baktala ett företag, då detta 

skulle få potentiellt negativa konsekvenser för den anställde. Vidare betonar respondenten 

vikten av en interaktiv kommunikation, det får aldrig bara vara ur ett sändare- mottagare 

perspektiv. Respondenten tror att bloggar kommer att vara kvar i framtiden, men det kommer 

att utvecklas. Små vardagsmeddelanden kommer troligtvis att dö ut, då de i mång fall är 

irrelevanta.  

Bloggare har blivit ett påtagligt marknadsföringsverktyg och respondenten tror att detta 

kommer att leva kvar. Dock menar respondenten att företag inte bara behöver använda sig av 

jättekända bloggare, det kan ibland räcka med ett samarbete på lokal nivå. Man bör hitta 

lämpliga ambassadörer för sitt varumärke.  

Prospekt Media anser att bloggar är bra men att det kräver hårt arbete. Underhållande av 

bloggen är vitalt, och för detta krävs också omfattande resurser. Hur man använder bloggen 

beror på vad man jobbar med, vilken bransch. Det beror helt och hållet vilket företag. Vidare 

förutspår respondenten att det kommer komma nya marknadsföringskanaler inom en nära 

framtid.  

Inside jobbar i nuläget inte med någon blogg. Respondenten menar att det mesta som skrivs på 

bloggar idag är helt irrelevant. Man har enligt Inside ingenting givande att kommunicera med 

bloggen. Professionella bloggare har företaget redan varit i kontakt med, men det krävs 

omfattande resurser om man ska använda sig av en känd bloggare. Att använda sig av enbart 

lokala bloggare anser respondenten vara aningen patetiskt.  

Selvage är relativt negativt inställd till blogg. Respondenten tycker att bloggskrivande ska 

komma naturligt utan att man behöver jaga bloggare och betala omfattande summor. Social 

agent däremot anser att bloggar till klädesbranschen är utmärkt.  

4.6 Hemsidan  

Prospekt Media förespråkar användandet av en mobilanpassad hemsida, eftersom över hälften 

av alla sökningar görs på mobilen. Det är två olika internet, menar de. Många lägger enligt dem, 

fokus på fel prioritering. Enligt dem jobbar företag för lite med att mobilanpassa sina hemsidor. 

Vidare förklarar respondenten att man som företagare ofta har fel uppfattning om vad en mobil 

hemsida egentligen är. Det innefattar inte bara att den syns på mobilen, det kräver även en viss 

funktionalitet. Exempel på vad en lyckad hemsida bör innehålla är; information angående plats, 
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information om vad företaget erbjuder, och naturligtvis kontaktuppgifter. Vikten bör enligt 

Prospekt media ligga på enkelhet och lättmanövrering.  

Cvadrata menar att det är av största vikt för ett företag att erbjuda en hemsida. Detta då 

hemsidan är ett av de få sätt tillgängliga för att skapa sig en profil. Utseendet på hemsidan kan 

variera, men man bör på något sätt inkludera en produktpresentation. Inom klädesbranschen 

förklarar respondenten vikten av att berätta vika varumärken som erbjuds. Vidare förklarar 

respondenten att man bör inkludera någon form av kampanjer samt kopplingar till eventuella 

kundklubbar i hemsidan. Ett exempel som poängterades var att erbjuda möjligheten att skriva 

ut rabattkuponger. Respondenten redogör även för vikten med en supportliknande tjänst, där 

man kan möta kunden närmare och erbjuda denne hjälp vid behov.  

Kompaniet har en hemsida där informationen till kunden står i fokus. Hemsidan fungerar enligt 

respondenten som ett skyltfönster, och detta anser de är bra. Det ger även leverantörer möjlighet 

att se vad företaget står för, vilka de är. Respondenten menar att en webbshop skulle vara nästa 

naturliga steg att ta, men detta är inte något som är aktuellt i nuläget. Kompaniet har gjort en 

del kalkyleringar på att öppna en webbshop men företaget anser att resurserna inte räcker till. 

Framtidsplanerna för företagets hemsida är att öppna en form av mikroblogg där anställda kan 

gå in och skriva och vara aktiva. Personalen på plats har olika befattningar och ansvarsområden, 

detta gör att de har kunskap inom olika ämnesområden inom företaget. Tanken är enligt 

respondenten att personalen ska kunna skriva om sina arbetsuppgifter och situation, och detta 

skulle kunna vara intressant för återkommande kunder.  

Social agent betonar vikten av att ha en funktionell hemsida, och även här påpekas vikten av 

att hemsidan fungerar och är kompatibel med mobila enheter. Vidare framhävs det att det är 

väldigt viktigt med själva intrycket kunden får när denne besöker hemsidan. Respondenten 

använder sig av liknelsen företagsbilar, "Man har ju inte en skitig företagsbil, eller trasig lykta". 

Respondenten menar att om hemsidan inte levererar ett bra intryck som överensstämmer med 

företagets övriga imageaspekter kan det bli negativa konsekvenser. Vidare förklarar 

respondenten att hemsidor bör uppdateras och ändras designmässigt efter max ett år. Förr kunde 

man ha en hemsida i princip orörd i en femårsperiod, men detta är inte fallet idag. Detta 

förklarar respondenten då det idag händer så mycket med design och dylikt. Social agent 

uppdaterade sin hemsida för fem månader sedan, och respondenten kan redan se rum för 

förbättringar, man har inom företaget redan granskat eventuella uppdateringar. "Det är 

hemsidan som är ditt ansikte utåt och det är viktigt att hålla ditt skyltfönster fräscht". 
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Respondenten påpekar att kunden idag har blivit duktig på att uppmärksamma brister på 

företags hemsidor, kraven är större idag och det räcker inte med att enbart sälja något.  

Selvage använder sig av en hemsida som på senare tid omvandlats till en webbshop. I tidigare 

intervjuer har det framkommit att arbetet kring webbshops är enormt tidskrävande och jobbigt. 

Detta är något som respondenten inte helt håller med om. Han menar istället att det finns tid 

om man har intresse för att jobba med det. Det handlar enligt respondenten om prioriteringar, 

och förklarar vidare att större företag kan behöva utöka sin personal för att lyckas skapa en bra 

hemsida.  

Inside betonar vikten av visuella intryck på hemsidan. För att lyckas med sin hemsida inom 

mode är det viktigt att ha många bilder på produkten. Ett bildspel kan vara ett effektivt verktyg 

för en hemsida inom denna sektor. Respondenten medger att det finns rum för förbättring 

gällande företagets hemsida. Framtidsambitionen innefattar en uppfräschning av den befintliga 

hemsidan. Kunder ska vid ett besök på hemsidan känna begär att besöka butiken. Respondenten 

påpekar även att det är viktigt att länka ihop sidor på internet och att därmed täcka så många 

kundgrupper som möjligt, detta är också en ambition för inside. Respondenten förklarar att man 

vill länka ihop Instagram och företagets hemsida, detta framförallt för att Instagram fungerar 

som en effektiv distributionskanal gällande bilder.  
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5 Analys 

5.1 Mode och kreativitet 
Enrique på Selvage beskrev ingående sin egen ståndpunkt rörande modets kreativitet och hur 

modet enligt många av dagens branschkännare ser ut idag. Respondenten betonar vikten av att 

känna sig bekväm i det plagg man väljer att ha på sig. Han menar vidare att kategoriseringen 

av kunder efter ålder eller andra variabler är inkorrekta. Enrique betonar vikten av att kunden 

som brukar plagget inte ska känna sig styrd av målgruppstänk. Istället försöker han uppmana 

samtliga kunder oavsett ålder att använda precis vilka plagg som de anser tilltalar dem estetiskt 

och ergonomiskt.  Crane (2001) menar att kläder inom alla organiserade mänskliga samhällen 

har varit och är fortfarande ett sätt att manifestera sin identitet samt att konstruera och utgöra 

sociala relationer. 

5:2 Varumärke 
Varumärkets betydelse när det kommer till marknadsföringssamanhang kan i många fall vara 

oerhört viktigt och till och med avgörande för en konsument. Holmberg et al (2002) förklarar 

att varumärken handlar om att förmedla värde till konsumenten. Det viktiga vid 

varumärkesbyggande är att positionera sig och utmärka sig. Det gäller att vara på det klara med 

hur man vill att ens varumärke ska uppfattas och med vad det ska associeras på marknaden. 

Uppfattningen av varumärket är enligt Holmberg et al (2002) i stor grad subjektiv och tolkas 

av konsumenten. Kotler (2005) poängterar att varumärket är det som differentierar och 

särskiljer det aktuella företaget från andra verksamheter på marknaden. Torres-Moraga et al. 

(2008) understryker vikten av varumärkeslojalitet. När man uppnått varumärkeslojalitet med 

olika värdeökande åtgärder genererar detta återkommande konsumenter. 

 Enligt Inside så är nyckeln till ett starkt varumärke att erbjuda skräddarsydd och personlig 

service. Det är också just detta som företaget använder sig av i sitt varumärkesbyggande. Inside 

konkurrerar inte med priset som utgångspunkt, det är istället den högkvalitativa servicen som 

utgör verksamhetens främsta konkurrensverktyg. Selvages respondent anser att det främsta 

sättet att stärka företagets varumärkesidentitet är att i deras fall erbjuda unika kläder. Dessa 

klädesplagg är lätta att identifiera och förknippa med verksamhetens varumärkesidentitet. 

Selvage poängterar att man inte ska låsa sig till målgruppstänk, det är istället viktigt att deras 
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konsumenter känner sig bekväma i plaggen, detta är något som de vill att varumärket ska 

utstråla. Kompaniet delar med sig av de faktorer som de anser ligger till grund för ett lyckat 

varumärke, dessa är; kvalité, service och kunskap. Det är genom dessa faktorer man enligt 

respondenten får återkommande konsumenter. Man erbjuder en kombination av professionella 

attribut som är svåra för eventuella konkurrenter att tillgodose. Konsultföretagen som 

intervjuades instämde och delade till stor del vad klädeskedjorna ansåg.  

 

Prospekt media menar att nyckeln till ett starkt varumärke är att allt som verksamheten gör ska 

stämma överens och vara i harmoni med den varumärkessyn och identitet man vill att 

organisationen ska eftersträva. Kontinuitet och enhetlighet är nyckelfaktorerna till ett lyckat, 

starkt och stabilt varumärke enligt dem. Social agent förklarar att budskapet som förmedlas står 

i absolut centrum vid varumärkesbyggande. För att bygga och förmedla sitt varumärke på ett 

effektivt sätt förklarar respondenten vikten av att veta vem som är målet för mottagandet av 

informationen man ger ut. Vidare poängterar Social agents respondent att en central aspekt i ett 

lyckat varumärkesbyggande är tålamod, och detta glöms idag ofta bort. Enligt respondenten 

tror många av dagens företagare att förändring och genomslag sker ”över en natt”, detta är inte 

fallet. Det sista konsultföretaget där empirisk data samlades in var Cvadrata. På denna 

organisation betonar man vikten av genuinitet och autenticitet vid varumärkesbyggande. 

Varumärket ska präglas av personlighet och ska vara unik för den tänkta organisationen. 

Respondenten avslutar med orden att man måste våga vara personlig för att lyckas med att 

bygga ett starkt varumärke.  

 

 

 

5:3 Internet/ media  
Samtliga respondenter och företag som intervjuades ansåg att internets olika 

kommunikationsmöjligheter var av stor nytta för verksamhetens sätt att synas. Samtliga 

påpekade att effektiviteten vid onlinekommunikation är svårslagen då man med relativt få 

medel kan nå ut till en så stor kundkrets. Enligt Kompaniet fungerar en hemsida som ett virtuellt 

skyltfönster, där kunder kan granska företagets utbud i lugn och ro hemifrån. Enrique från 
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Selvage menar att sociala medier är ett bra sätt för företag med en begränsad 

marknadsföringsbudget att visa sig och nå ut till konsumenterna. Det är enligt flera av 

respondenterna viktigt att en hemsida är synkroniserad med företagets anda. Social agent 

instämmer med detta och menar att hemsidan måste ta vara på det budskap som finns i 

klädeskedjan. vidare betonar Social agent vikten av att sidan ska vara funktionell och 

användarvänlig.   

 

5:3:1 Facebook 

Facebook har blivit en stark källa gällande informationsspridning.  Facebook utgör även en 

plattform för mänsklig interaktion och relation.  Dahlén et al (2010) betonar vikten av 

investerandet i relationer med konsumenten. På Facebook kan kunder även kommunicera med 

andra kunder, (customer 2 customer) därmed informeras blivande konsumenter från en icke-

kommersiell källa hur det egentligen ter sig inom organisationen. 

 Samtliga tillfrågade företag hade någon form av engagemang på Facebook. Vissa företag var 

mindre beroende av sin Facebooksida än andra.  Konsultföretagen ställde sig i regel en aning 

kritiskt mot Facebook. Såväl Cvadrata som Prospekt Media anser att dagens ungdomar rör sig 

allt mer bort från Facebook och att det är en aning passé. Cvadrata förklarar dock att Facebook 

är en såpass etablerad plattform för kommunikation att det inte kommer att dö ut inom en nära 

framtid. Enrique på Selvage betonar vikten för mindre företag att använda sociala medier, och 

är själv en flitig användare av dessa tjänster. Selvage menar att man tillåts att effektivt nå ut till 

större kundgrupper med relativt enkla medel. Kompaniet poängterar att Facebook också kan 

stjälpa företag när tjänsten missbrukas. Respondenten nämner att vissa startar grupper under 

organisationens namn, detta kan ge dålig publicitet eftersom företaget själva inte står bakom 

inlägg som publiceras. Kompaniet har brukat Facebook under fyra års tid. 

5:3:2 Instagram 

Samtliga intervjuade konsultföretag var positivt inställda till Instagram, särskilt inom 

modebranschen. Cvadrata påpekar att yngre kundgrupper letar sig bort från Facebook och väljer 

andra alternativ. Ett av dessa alternativ är definitivt Instagram. Facebook attraherar allt äldre 

åldersgrupper och det ter sig naturligt för ungdomarna att leta sig till något "coolare". Social 

Agent menar att blir allt viktigare idag med visuella intryck och bilder vid 

internetmarknadsföring. Med detta i åtanke blir Instagram en naturlig favorit ur 

marknadsföringssynpunkt. Selvage betonar även dem vikten av visuella intryck. Ägaren menar 

att han vill motverka kategoriserande stereotyper med hjälp av Instagram. Enrique lägger gärna 
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upp bilder på plagg som utmanar dessa stereotyper. Bilder förmedlar enligt Selvage ett mycket 

kraftigare budskap än det skrivna ordet. Kunder kan därmed relatera till företaget och utbudet 

på ett mycket djupare plan.  

 

6 Slutsats 
I denna uppsats har syftet varit att förstå hur företag inom den lokala klädesbranschen arbetar 

med marknadsföring inom sina respektive varumärken. Detta har mynnat ut i följande 

frågeställning; ”vad är typiskt för mindre mode/klädesföretag gällande varumärkesbyggande 

genom sociala medier?” De två delsyften som framarbetats lyder enligt följande; vilka styrkor 

respektive svagheter återfinns gällande användandet av sociala medier som 

marknadsföringskanal, samt en ambition att tydliggöra hur de olika företagen arbetar med 

varumärkesbyggande. Nedan följer arbetets slutsatser.  

 

I analysen har jag funnit att för att bygga ett starkt varumärke inom den lokala klädesbranschen 

krävs det en personligt präglad verksamhet samt en god och adekvat service. Detta är något 

som är ständigt återkommande hos majoriteten av de respondenter som intervjuades i arbetets 

empiriska datainsamling. I analysen kan slutsatsen även dras att företag inom branschen på flera 

sätt arbetar mot en uppnådd varumärkeslojalitet. Konsultföretagen som intervjuades påpekade 

att det viktigaste för uppbyggandet av ett starkt varumärke är att man ska arbeta med kvalitet 

samt varumärkesharmoni i absolut fokus. Det vitala ligger i att som företag erbjuda autenticitet 

och genuinitet, detta leder enligt undersökningen till förbättrade kundrelationer och en 

återkommande kundkrets. Gällande internet som informationsverktyg kan man dra slutsatsen 

att det är ytterst användbart, detta då analysen påvisar att verksamheter fått lättare att synas på 

marknaden. Vikten i skapandet av ett företags hemsida ligger enligt konsultföretagen i 

användarvänlighet och funktionalitet.  

Facebook var något som samtliga respondenter var engagerade i, man kan således slutleda att 

detta är ett högst prioriterat verktyg hos företagare idag. Även om vissa respondenter ansåg att 

Facebook var aningen passé för just deras tänkta kundgrupp, så är det ändå ett högst lämpligt 

verktyg för företag att med små medel sprida budskap till oerhört många mottagare.  

Instagram var det sociala verktyget som samtliga respondenter ansåg vara positivt. I analysen 

fastställs att Instagrams styrka ligger i de visuella aspekterna, och möjliggörandet av att visa 

klara och känsloframkallande bilder. Detta har visats vara högst väsentligt för företagen som 

återfinns i denna uppsats, då de verkar inom modebranschen som är väldigt beroende av visuella 
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intryck. Slutligen var det evident att företag av denna art som verkar på den lokala marknaden 

är kraftigt präglade samt beroende att hålla ett gott rykte, detta då kundrelationerna ofta var 

långvariga och återkommande.  

 

6.2 Råd till företag 
För att framtida företag ska lyckas med sitt varumärkesbyggande följer nedan några råd som 

kan vara användbara för att uppnå effektivitet.  

 Vid arbete med varumärkesbyggande via sociala medier bör man som företagare vara 

genuin och ärlig, detta då konsumenter kan sprida dålig publicitet och potentiellt skada 

företaget.  

 Man bör även ha en klar användningsplan för den feedback som mottages, använda 

konsumentens idéer för möjlig förbättring.  

 Man bör eftersträva att välja en lämplig kanal för verksamhetens inriktade målgrupp. 

Som påvisat tidigare i arbetet är Instagram det bästa verktyget i just dessa exempel, för 

denna specifika bransch, detta skiljer dock från verksamhet till verksamhet.  

 

 

 

6.3 Egna reflektioner 
Gällande mina personliga reflektioner anser jag att det finns en klar vikt över att ständigt 

förbättra och stimulera sitt varumärke. De moderna marknadsföringsverktygen online utgör ett 

oerhört kostnadseffektivt sätt att synas på. Detta anser jag är intressant eftersom man inte längre 

behöver enorma marknadsföringsbudgetar för att som mindre aktör nå ut till potentiella 

kundgrupper.  

Man måste samtidigt som företagare vara aningen aktsam över hur man använder sociala 

medier som marknadsföringsverktyg, som tidigare nämnt finns det även en hel del negativa 

aspekter och risker involverade med detta. Det är viktigt för användarna och företagarna att 

vara medvetna om de potentiellt farliga attribut som sociala medier även besitter. Slutligen 

skulle jag säga att det med största sannolikhet kommer att ske allt mer marknadsföring över 

internet, detta då de ekonomiska fördelarna är kompromisslösa.  
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6.4 Förslag till vidare forskning  
Det skulle vara mycket intressant att se konsumenternas synvinkel, detta är något som denna 

uppsats inte tar upp nämnvärt. Det skulle också vara intressant att se om företag som är större 

och har större budgetar för marknadsföring skiljer sig i tänk och prioriteringar, detta då 

respondenterna i denna uppsats alla var lokala mindre klädesföretag. 

 

6.5 Kritik 
Kritiken av denna uppsats skulle enligt mig bottna i avsaknaden av konsumenternas syn. 

Samtliga respondenter var antingen klädesbutiker eller marknadsföringskonsulter. Om man 

istället inkluderat konsumentsidan skulle man möjligtvis få en mer rättvisande bild över hur 

kommunikationen på internet faktiskt ter sig. Detta är något som denna uppsats saknar eftersom 

tiden var allt för knapp.  
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                                Bilaga intervjuguide  
 

Nedan följer de frågor som ställdes till respondenterna, dessa skiljer sig något beroende på 

om det är ett konsultföretag eller en klädesbutik som intervjuats, därav är frågorna uppdelade 

för att generera en tydlig överblick hur intervjuerna skett.  

 

Bakgrund och företagsfakta  

 Respondentens namn och verksamhetsroll inom företaget.  

 Kort om företagets namn, bakgrund samt när och hur det grundades. 

Frågor till klädesföretag  

 

 Hur arbetar ni med varumärket inom de sociala medier som finns? 

  Vad är er plan gällande detta? 

 Vilken marknadsföringskanal jobbar ni mest med? 

 Anser ni att det genererar bra respons? 

 Hur ser du på internet som hjälpmedel, generellt? 

 Hur ser du på möjligheten att styra och kontrollera informationen på de sociala 

medierna? 

 Annonserar ni på Facebook eller liknande, om ja; hur bra respons får ni där? 

 Har företaget en egen hemsida? 

 Om ja, vilka funktioner anser du att en hemsida bör ha? 

 Om ja, hur ser era framtidsplaner ut för hemsidan? 

 Hur lönsamt är det med modebloggar, det är många företag som köper tjänster i en 

kändisblogg. Är det något som ni arbetar med idag?  

 Tror du att företagsbloggare kommer vara mer användbara i framtiden? 

 Tror du nya verktyg kommer komma och kanske ersätta Facebook i 

marknadsföringssyfte?  

 Vad står ert varumärke för? 



 

51 

 Tycker du att ert varumärke återspeglar er identitet till kunderna? 

  angående vad varumärket står för, på vilket sätt vill ni förmedla det till kunden? 

 Försöker ni överhuvudtaget att konkurrera med större kedjor?  

 Anser du att arbetet runt själva produkterna är viktigt? 

 Hur gör ni för att konkret höja kundens upplevda värde, så att man återkommer? 

 Hur byggs ett starkt varumärke? 

 Bemöts ni med kritik från kunden på internet?  

 Att skapa ett virtuellt servicelandskap är viktigt, tycker ni att ni har lyckats göra det? 

Att man känner igen sig på nätet kontra butiken?  

 

 

Frågor till konsultföretag 

 Anser du att företag idag är duktiga på att använda ny teknik?  

 Vilken kommunikationskanal tycker ni är den viktigaste överlag? 

 Hur ser du till möjligheten att styra och kontrollera information på sociala medier? 

 Bör man ha företagsannonser på internet? 

 Hur ofta anser du man bör uppdatera sin hemsida? 

 Vilka funktioner bör en hemsida ha för att aktivt bygga ett starkt varumärke? 

  Jobbar ni något med bloggar? 

 Bör man ha en blogg på sin hemsida? 

 Hur ska man använda den? 

 Tror du det kommer vara mer eller mindre användbart i framtiden?  

 Anser du att modebloggar har en stor påverkan på kunder? 

 Framtiden för modebloggare, tror du att de kommer vara kvar? 

 Sociala forum i framtiden, tror du det kommer vara mer användbart? Kommer det 

växa eller kommer nya tjänster?  

 Bör varje företag ha en Facebooksida? 
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  Hur bör man jobba med en Facebook grupp? 

 Är den äldre målgruppen svårare att nå ut till på internet? 

 Hur viktiga anser du att produkterna är för företaget och varumärket i sig?  

 Hur viktigt är mervärdesskapande, arbetet runt produkter osv? 

 Bör man använda sig av samtliga sociala kanaler? 

 Hur ska man rent konkret jobba med Instagram? 

 Är det viktigt att det virtuella på nätet återspeglar den fysiska butiken? 

 För att summera ihop, hur bygger man ett starkt varumärke och med vilka 

ingredienser? 

 

  

 


