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DEN MAGISKA SVAMPEN 
 
Mitt i Stockholm växer en svamp. Och det är inte vilken svamp som helst. Sin näring hämtar 
den från en oändlig rad restauranger och nattklubbar, boutiquer och gallerior, börsmäklare 
och fondkommissionärer som spirar runtomkring. Under dess breda betonghatt trängs 
festfixare med finanshajar, brats med trendsättare, fotomodeller med prinsessor och 
miljardärer med dokusåpedeltagare. Kom hit och lek, kom hit och syns! Men svampens 
mycelier sprider sig genom Stockholm och långt ut i Sverige. På kvällstidningarnas löpsedlar, 
i skandalreportage på TV och genom mingelsajter på Internet odlas myten om det ljuva livet 
kring svampen. Glitter och glamour, sus och dus! Det finns till och med dem som påstår att 
svampen kan marknadsföra klädmärken. Och kanske har de rätt? Det måste vara något 
magiskt med den där svampen… 
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FÖRORD 
 
Blod, svett och tårar har kantat vägen till denna uppsats. Både vårt eget blod, vår egen svett 
och våra egna tårar, men framförallt våra handledares, våra opponenters och våra 
intervjuoffers. Vi är därför skyldiga er alla ett stort tack, i synnerhet Maria Frostling-
Henningsson och Bo Lennstrand för er oändliga hjälpsamhet och djupa insikt. Ett inte så litet 
tack även till alla forskare och uppsatsskribenter före oss som förbisett den 
marknadsföringskanal som Stureplan utgör. 
 
Stockholm 8 juni 2006 
 
 
 
Lukas Feuk  Carl Kronberg Heidi Siik 
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SAMMANFATTNING 
 
Stureplan i Stockholm har sedan länge betraktats som en symbol för Sveriges rika och 
berömda. Under senare tid har ett antal samarbeten mellan klädföretag och Stureplans 
aktörer uppmärksammats i media. Dessa företag har medvetet försökt associera sig till 
Stureplan som ett led i sin marknadsföring och för att bygga sina varumärken. Den här 
uppsatsen studerar hur klädföretag utnyttjar Stureplans icke-traditionella 
marknadsföringskanaler samt anledningarna därtill. Uppsatsens empiriska underlag härrör i 
första hand från fyra djupintervjuer med personer som i kraft av sina positioner inom 
klädföretag, kommunikationsbyråer eller restaurangbranschen har god insyn i den 
marknadsföring som bedrivs via Stureplan. Teoretisk förståelse för fenomenet skapas genom 
en översiktlig redogörelse för olika teorier rörande marknadsföringskanaler, varumärken och 
konsumtion. I den avslutande analysdelen jämförs detta teoretiska underlag med empirin, 
varigenom konstateras att klädföretag betraktar Stureplan som en marknadsföringskanal 
vars genomslagskraft möjliggör att initiera trender och nå ut till en bred massa. Företagens 
metoder är i hög grad osynliga för målgruppen och inkluderar huvudsakligen utdelning av 
gratisplagg till personer med särskilda attribut och med en hög grad av exponering i 
Stureplansmiljön eller i media. Internetsajter med Stureplansanknytning spelar en nyckelroll i 
sammanhanget. Uppsatsen påvisar sammanfattningsvis att Stureplan som 
marknadsföringskanal är att betrakta som slagkraftig, kostnadseffektiv och förhållandevis 
riskfri, men samtidigt begränsad till ett fåtal företag och branscher i fråga om lämplighet och 
räckvidd. 
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ABSTRACT 
 
Stureplan in Stockholm has long been perceived as a symbol of the rich and famous of 
Sweden. Lately a number of collaborations between clothes companies and members of the 
Stureplan community have been uncovered in the media. Clothes companies have 
consciously aimed to associate themselves with Stureplan as part of their marketing and to 
build their brands. This thesis examines how clothes companies use the non-traditional 
marketing channels of Stureplan and the underlying reasons. The empirical data of the thesis 
was collected primarily through four in-depth interviews with individuals who by virtue of 
their positions within clothes companies, communication agencies or the restaurant trade 
have good insight into the marketing that is undertaken via Stureplan. Theoretical 
understanding of the subject matter at hand is generated through a broad review of the 
various theories about marketing channels, brands and consumption. In the closing chapter 
the empirical data is evaluated against this theory, whereby the conclusion is generated that 
clothes companies regard Stureplan as a marketing channel whose impact enables them to 
start trends and to reach a broad group. The methods employed by companies are largely 
imperceptible to the target group and include predominantly the distribution of free garments 
among individuals with certain attributes and a high degree of exposure in the Stureplan 
environment or in the media. In this context, Internet sites in connection with Stureplan play 
a key part. In summary the thesis establishes that Stureplan as a marketing channel is to be 
considered as useful cost-efficient and relatively risk-free, nevertheless restricted to certain 
companies and trades in terms of suitability and reach. 
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INTRODUKTION 
 
I uppsatsens första kapitel presenteras ämnesområdet, undersökningsfrågorna och uppsatsens syfte. I 
bakgrundsavsnittet skildras Stureplans utvecklingshistoria och nuvarande situation, vilket genererar den 
efterföljande problemdiskussionen. I denna sammanfattas bakgrundsproblematiken i de frågeställningar som 
uppsatsens ämnar besvara. En precisering av uppsatsens syfte avslutar introduktionskapitlet. 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Om Stureplan i dag är ett begrepp i var mans mun har så inte alltid varit fallet. Däremot 
står förklaringen till dess nuvarande ställning att finna i områdets historia. Stureplans 
historia sträcker sig blott ett drygt århundrade tillbaka i tiden, till det sena 1800-talets 
omfattande reglering av Stockholms gatunät. De leriga stigar och fallfärdiga skjul som 
dittills kännetecknat malmarna fick i industrialiseringens fotspår lämna plats åt en 
stadsplan enligt kontinentalt mönster. Med Paris esplanadsystem som förebild lades år 
1866 den så kallade Lindhagenplanen fram, i vilken ett regelbundet rutnätssystem lades ut 
över Stockholm, genombrutet av breda trädplanterade gator och stjärnplatser. Embryot till 
det vi i dag känner som Stockholm var fött! Sitt mest konsekventa utförande fick planen 
på det tidigare lantliga och fattiga Ladugårdslandet, som år 1885 bytte namn till 
Östermalm. Samma år invigdes det exklusiva Sturebadet i stadsdelens sydvästra hörn, 
invid den öppna plats som skapats i samband med gaturegleringen och som fått namnet 
Stureplan. Mer än någon annanstans i staden kom detta område, var de nyligen 
framdragna paradgatorna Sturegatan och Birger Jarlsgatan möttes, att förkroppsliga det 
nya Stockholm. Bakom påkostade och rikt dekorerade fasader bosatte sig en förmögen 
borgarklass, och Stureplans moderna och nyskapande arkitektur imiterades flitigt över hela 
Stockholm ända in på 1900-talet. (Andersson 1997) 
 
Stureplan kom sålunda att inta en särställning i Stockholms samhällsbild från första början. 
När Stockholms nya huvudgata Kungsgatan under 1920-talet drogs fram genom 
Brunkebergsåsen förlades dess mynning till Stureplan, och platsens blev knutpunkt för 
stadens kommunikation. (Andersson 1997) Under de följande årtiondena sökte sig fler och 
fler kontor till området och dess betydelse ökade i takt med dess popularitet. Under 1980-
talets högkonjunktur blev Stureplan centrum för Sveriges finansvärld. Detta tog sig fysiskt 
uttryck i den exklusiva Sturegallerian vilken öppnade 1989 och inkorporerade det ovan 
nämnda Sturebadet (Sturebadets hemsida), i tydlig parallell till de ideal som präglade 
områdets uppkomst. Begreppet Stureplanshyror (bland andra Pecén 2005 och Olevik 
2004) uppkom under 1990-talet och det tidiga 2000-talet, när tillströmningen av 
framgångsrika företag till området fick hyrorna att nå internationella nivåer. Under 1990-
talet blev Stureplan även navet för Stockholms exklusivare shopping och nattliv, och 
uttrycket Stureplanskrogar myntades i media för att beskriva de nattklubbar – oavsett 
geografiskt läge – som tilltalade en bemedlad och medveten skara gäster. Ord som 
Stureplanshyror och Stureplanskrogar är ett exempel – men långt ifrån de enda vilket 
denna uppsats ämnar påvisa –  på hur Stureplan har kommit att representera mer än sin 
strikt geografiska innebörd. 
 
Men den uppfattning om Stureplan som attraherade de ovan nämnda branscherna kom 
även att göra platsen till hatobjekt för andra grupper i samhället. I samband med Reclaim 
the streets demonstration i Stockholm 2003 (Olsson och Westman 2003) vandaliserades 
butiker och fastigheter omkring Stureplan i en attack mot vad organisationen upplevde 
som kapitalism och segregering. Utvecklingen mot ett fördömande av Stureplan i vissa 
kretsar har under 2000-talets första år tagit sig även andra – mindre våldsamma – 
uttryck. Aftonbladets Fredrik Virtanen deklarerade under 2006 i stora annonser för 
tidningen att ”Stureplan är stekt, Knivsöder är hett” och när den nya nattklubben 
Solidaritet öppnade vid Stureplan samma år fördömde dess nöjeschef hur Stureplan 
utvecklats. ”Det är alldeles för mycket yta och folk har alldeles för stor strävan efter att 
vara lyckade. Lycka sitter inte i plånboken.” (Hellsén 2006) Men faktum kvarstår att 
Stureplan fortsätter att locka en strid ström av människor i jakt på shopping, mat och 
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nöjen. Sturegallerian expanderade under 2005 genom en omfattande ombyggnation för att 
möta den fortsatta starka tillväxten i området. (Sturegallerians hemsida) 
 
”Stureplan är år 2006 maktcentrum för trender och mode som sprids över hela landet. 
Gatukorsningens krogar och människor har gjorts till reklampelare för att få dig att 
drömma om – och konsumera – lyx och glamour…” (Sandahl och Petersson 2006) 
 
Det ovanstående citatet är hämtat från artikelserien Stureplan inifrån, publicerad i 
Aftonbladet under februari 2006. Artikelserien är det senaste exemplet på hur under 2000-
talets första år den mediala bevakningen av livet omkring Stureplan har intensifierats, 
negativ publicitet till trots. I ett flertal TV-dokumentärer såsom Se mig och Ung och rik, 
samt i TV-serier som Dolce Vita, har Stureplan lyfts fram som en symbol för rikedom och 
framgång. I Aftonbladets Stureplan inifrån ges detaljerade beskrivningar av svenska 
kändisars shopping- och festvanor omkring Stureplan stort utrymme, parat med 
förteckningar över de exklusiva butiker, restauranger, barer och nattklubbar som anses 
utgöra Stureplans kärna. Att artikelserien genom Aftonbladets rikstäckande spridning 
förmodas intressera en betydligt större grupp svenskar än de som de facto rör sig i 
området bekräftar Stureplans symbolvärde. 
 
I artikelserien beskrivs även de medvetna strategier som ligger till grund för profileringen 
av Stureplan, i vilken områdets nattklubbar spelat en viktig roll. Genom att locka svenska 
och internationella kändisar att besöka dem har deras namn spridits i media samtidigt som 
intresset från allmänheten för Stureplan i allmänhet och dessa nattklubbar i synnerhet har 
ökat. Detta intresse har i sin tur möjliggjort en selektiv dörrpolicy på många av de 
populäraste ställena vilken ytterligare har underblåst Stureplans framtoning som exklusivt 
och svåråtkomligt. Nattklubbsägarna har därutöver varit måna om att tillgodose behovet 
av kändisrapportering genom att skapa egna kändisar, i synnerhet nattklubbarnas ansikten 
utåt vilka har använts för att vinna plats i media. 
 
Artikelserien pekar också på hur ett antal klädföretag mycket medvetet använt sig av 
Stureplan i sin marknadsföring. Genom att förknippas till Stureplan hävdar 
artikelförfattarna att dessa företag har lyckats överföra associationer till lyx och glamour 
till sina klädmärken. I synnerhet sker detta genom samarbeten med kändisar och andra 
profiler som rör sig mycket i miljön omkring Stureplan och som således exponeras flitigt i 
media. Klädföretagen skänker kläder till dessa kändisar eller sponsrar dem som ett led i 
sitt marknadsföringsarbete. Artikelförfattarna listar ett antal sådana samarbeten mellan 
klädmärken som J Lindeberg, We och Tiger och ett antal svenska kändisar med varierande 
bakgrund. Artiklarna framhåller klädföretagens intresse av att hemlighålla sina 
överenskommelser med kändisar då syftet är att det ska framstå som om de sistnämnda 
själva har valt att köpa och bära sina kläder. Genom att finna early adopters –  de kändisar 
vars klädsel är förebild för många andra – hoppas klädföretagen på att skapa en word-of-
mouth-effekt. Enligt artikelserien rör sig det kumulativa värdet av klädföretagens 
gratisplagg och sponsring om flera miljoner kronor. 
 
Artiklarna uppmärksammar likaså betydelsen av mingelsajter i marknadsföringen av 
Stureplan och i förlängningen i marknadsföringen av klädmärken. Sajter som stureplan.se, 
sthlmsfinest.com och asmallworld.net har på kort tid blivit mycket välbesökta. Exempelvis 
har den förstnämnda enligt Nielsen Netratings 169.000 unika besökare i månaden 
(Sandahl och Petersson 2006) medan den sistnämnda har 130.000 medlemmar (Baas 
2006). Mingelsajterna stureplan.se och sthlmsfinest.com har ett uttalat fokus på 
Stureplanspubliken och deras dragplåster är att på Internet publicera fotografier av 
besökare på Stureplans barer och nattklubbar. Dessutom erbjuder de olika sajterna ett 
skiftande utbud av communityfunktioner, reportage, krönikor med mera. I artikelserien 
uttalar sig branschkännare om målgruppen för mingelsajterna som ”extremt köpstark och 
medveten”. Utvecklingen av dessa mingelsajter beskrivs i artikelserien som 
explosionsartad och klädföretagen har inte varit sena att haka på trenden. ”Om vissa 
personer bär ett speciellt plagg på vimmelbilder så ger det en tydlig effekt.” konstaterar 
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Aftonbladets moderedaktris Sofi Fahrman (Sandahl och Petersson 2006) Klädföretagens 
utbyte av utdelade gratisplagg ökar således avsevärt när mottagarna av plaggen förevigas 
på bild och dessa görs tillgängliga för en betydligt bredare krets än de som ser 
vederbörande i verkligheten. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Stureplan under årens lopp har kommit att intaga 
en särställning som symbol för rikedom och framgång. Detta är delvis en följd av områdets 
historiska utveckling, delvis en medveten profilering från bland annat butiks- och 
nattklubbsägare. Vissa klädföretag har försökt att dra nytta av Stureplans ställning i sin 
marknadsföring vilket leder till uppsatsens problemdiskussion. 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Många anser att marknadsföring enbart består av annonser, TV-reklam, försäljning och 
liknande traditionell marknadskommunikation. Men marknadsföraren måste finnas närmare 
kunden än så för att göra ett bestående intryck och konkurrera på markanden. De 
traditionella marknadsföringskanalerna är betydelsefulla, men det finns ytterligare sätt att 
nå målgruppens uppmärksamhet. Denna uppsats belyser de icke-traditionella 
marknadsföringskanaler som erbjuds via Stureplan och hur företag använder dessa. Som 
bakgrunden ovan visar är det i synnerhet klädföretag som aktivt har använt Stureplan i sin 
marknadsföring, varför uppsatsen avgränsas till att undersöka enbart sådana.  
 
Baserat på informationen i bakgrundsavsnittet har Stureplan alltså kommit att utgöra en 
viktig marknadsföringskanal för en handfull klädföretag. Med undantag för allmänt hållna 
artiklar i dagspressen saknas dock forskning på området, ett tomrum som denna uppsats 
ämnar fylla. I synnerhet är de tillvägagångssätt som klädföretag använder för att dra nytta 
av Stureplan som marknadsföringskanal intressanta, liksom de anledningar och 
resonemang som motiverar dem att inkludera kanalen i sin marknadsföring.  
 
Detta leder till uppsatsens frågeställning: Hur använder klädföretag Stureplan som 
marknadsföringskanal och vilka är anledningarna därtill? 
 
Den informationen bedömer vi som viktig – inte bara ur ett teoretiskt perspektiv – men ur 
ett synnerligen praktiskt perspektiv för marknadsförare med ett intresse för icke-
traditionella kanaler i allmänhet och Stureplan i synnerhet. Trots uppsatsens fokus på 
klädföretag är vi av uppfattningen att även andra närliggande branscher kan dra nytta av 
dess lärdomar. Likaså anser vi att det är viktigt att intaga ett vetenskapligt förhållningssätt 
till den ovan beskrivna massmediala uppmärksamhet som marknadsföring via Stureplan 
har mött. 
 
1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att studera klädföretags användning av de icke-traditionella 
kanaler som Stureplan erbjuder, samt att skapa förståelse för varför dessa företag finner 
dem intressanta. 
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2 METOD 
 
I metodkapitlet presenteras den metodologi som ligger till grund för uppsatsen. Olika metoder diskuteras i 
förhållande till uppsatsens syfte varigenom metodvalen motiveras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
uppsatsens tillämplighet, noggrannhet, överensstämmelse och pålitlighet. 
 
2.1 FORSKNINGSANSATS 
 
Inom vetenskapen finns två stora forskningstraditioner, positivism och hermeneutik, även 
kallad anti-positivism. Hermeneutisk forskning grundar sig i att forskarna vill skapa förståelse 
för det undersökta ämnet. Syftet med denna uppsats är att söka förståelse för hur och varför 
klädföretag använder sig av icke-traditionella reklamkanaler som en del i sin marknadsföring, 
varför vi ansåg det lämpligt att använda det tolkningsinriktade hermeneutiska perspektivet 
när vi bedrev undersökningen. Hermeneutisk forskning är subjektiv i sitt tolkande, vilket 
även vi har varit genom forskningsprocessen då vi använt våra egna erfarenheter och 
kunskaper för att tolka och besvara vår forskningsfråga. Vi anser att vi haft goda kunskaper 
om vårt ämne liksom goda kontakter med personer med insyn i det studerade fenomenet. 
Som uppsatsförfattare gick vi in med många förutfattade meningar och uppfattningar, varför 
vi tolkade det insamlade materialet subjektivt och utifrån vår egen förståelsehorisont. Man 
menar att forskning inte kan generera objektiv kunskap eftersom forskarnas subjektiva 
bedömningar och tolkningar alltid kommer att finnas där. Vederbörandes engagemang och 
intresse, vilket ligger till grund för den bedrivna forskningen, bottnar alltid i forskarens 
personlighet och kommer att sätta spår i tolkningsprocessen. (Seymour 1992). De tidigare 
erfarenheter och kunskaper som forskarna har inom området ses istället som ett verktyg. 
Vårt intresse för annorlunda marknadsföringsmetoder styrde oss i riktning av det specifika 
ämne vi har valt att studera i uppsatsen.  
 
2.1.1 Angreppssätt 
 
Forskning kan i huvudsak bedrivas på två sätt, deduktion och induktion. Dessa skiljs åt 
genom sina sinsemellan olika relationer mellan teori och praktik. (Bryman 2002) I denna 
studie har vi använt det deduktiva angreppssättet, då vi först försett oss med teorier som vi 
sedan ställt mot den insamlade empirin i analyskapitlet. Vårt intresse låg i att testa det 
empiriska material vi avsåg insamla mot befintliga teorier för att se hur det studerade 
fenomenet förhöll sig till dessa. 
 
2.1.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Syftet med vår undersökning är som ovan diskuterats att skapa förståelse för det fenomen 
som marknadsföring via Stureplans icke-traditionella kanaler utgör. Mot bakgrund av detta 
valde vi att använda kvalitativa metoder som enligt Patel och Tebelius (1987) används för att 
analysera och förstå ett fenomen. Vi ansåg att en kvalitativ undersökning var bäst lämpad då 
problemet är alldeles för djupt och komplext till sin natur för att kunna besvaras genom 
kvantitativa data.   
 
Kunskap skiljer sig åt och påverkar därmed formen på de resultat som forskaren erhåller. Vi 
sökte kunskap som kunde öka vår förståelse för ett specifikt fenomen, varför vi också har 
använt oss av intervjuer som givit oss verbala beskrivningar på detta. Patel och Tebelius 
(1987) menar att kvalitativ forskning bygger på förutsättningen att vi genom verbal 
kommunikation kan få en inblick den intervjuades värld. Våra subjektiva värderingar, 
erfarenheter och tidigare kunskap har vi därför kunnat använda för att komma våra 
intervjuobjekt närmare och kunna ta del av relativt känslig information. Samma värderingar 
och erfarenheter är också av betydelse då vi ska kunna tolka den informationen. (Patel och 
Tebelius 1987)  
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2.2 UNDERSÖKNINGSDESIGN 
 
Utifrån den ovan beskrivna forskningsansatsen utvecklades undersökningsdesignen. Bryman 
(2002) menar att en undersökningsdesign är en ram för generering av empirisk data som 
passar för en viss uppsättning kriterier och de frågeställningar som forskaren är intresserad 
av. Mot bakgrund av den definitionen har vi valt att använda oss av en fallstudiedesign. 
Fallstudiedesign är oftast kopplad till kvalitativa metoder, exempelvis då forskarna avser att 
djupintervjua ett fåtal respondenter. Intresset har legat i att gå på djupet av det studerade 
fenomenet med den kvalitativa undersökningsmetod som intervjuer med olika personer 
besittandes branschinsikt utgör. 
 
Ett fall kan var specifik plats, ett bostadsområde, eller en organisation, ett företag. (Bryman 
2002) Uppsatsens fall valde vi att definiera som de klädföretag vilka använder olika icke-
traditionella marknadsföringskanaler med anknytning till Stureplan i avsikt att nå ut till sina 
respektive målgrupper och bygga sina respektive varumärken. För att studera detta fall har 
vi intervjuat anställda via två företag som använder kanalen i sin marknadsföring, men även 
representanter för två ytterligare företag med delaktighet i marknadsföring via kanalen. 
Anledningen därtill var att intervjuer med de sistnämnda personerna ansågs kunna fördjupa 
vår insikt och förståelse ytterligare. 
 
2.2.1 Datainsamling  
 
Det finns en lång rad olika metoder för datainsamling och undersökningens ändamål avgör 
vilken av dessa som är att betrakta som lämpligast. För denna uppsats stod det på ett tidigt 
stadium klart att vi behövde använda primärdata, det vill säga data som insamlats enkom för 
ändamålet. Vårt undersökningsområde liksom uppsatsens syfte är av sådan natur att det 
aldrig var aktuellt att använda uteslutande sekundära källor som underlag. De sekundära 
källor som har använts i studien består främst av förhållandevis allmänt hållna artiklar i 
dagspressen om marknadsföring via Stureplan vilka har använts för att öka vår egen kunskap 
samt som bakgrund till studien. 
 
2.2.2 Urvalsmetod 
 
Det finns två huvudgrenar av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Om det väsentliga i undersökningen är att kunna generalisera resultatet använder man 
sannolikhetsurval där urvalet görs slumpmässigt ur en population. Den form av icke-
sannolikhetsurval som vi använt kallas målinriktat och är vanlig vid fallstudier där målet är 
att bara få med enheter man i förväg vet besitter den information som man eftersöker. 
(Merriam 1994) 
 
Då syftet med uppsatsen var att öka förståelsen och få större kunskap kring vårt specifika 
och relativt komplexa fall för att därefter kunna dra vissa slutsatser var det ej nödvändigt 
eller motiverat att i undersökningen inkludera personer eller företag som saknade konkret 
information om det studerade fenomenet. Mot bakgrund av detta sökte vi fallstudieföretag 
som uppmärksammats för sitt användande av Stureplan i sin marknadsföring. Valet föll på 
Proscott AB (Lyle & Scotts agentur i Sverige) samt J Lindeberg, då båda företagen uppfyllde 
ovan nämnda kriterier. Intervjuer genomfördes även med representanter för nattklubben 
Café Opera och kommunikationsbyrån Les Enfants Terribles, då dessa företag i egenskap av 
mottagare respektive förmedlare av produktplaceringar i Stureplansmiljö kunde tillföra 
studien ytterligare dimensioner. Av betydelse var även företagens inställning till deltagande i 
vår undersökning. Gemensamt för de ovan nämnda företagen är att vi där fick kontakt med 
personer som ställde sig positiva till ett deltagande och som i kraft av sina positioner inom 
respektive företag kunde tillföra undersökningen den av oss eftersökta informationen. 
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2.2.3 Strukturerade och ostrukturerade intervjuer 
 
Även valet av intervjumetod måste anpassas till undersökningens syfte och utformning i 
övrigt. För forskning av kvalitativ karaktär är överlag intervjuer lämpliga eftersom det ger 
undersökarna stora möjligheter i frågeurval och flexibilitet. Kvalitativa intervjuer är en 
generell term för att beskriva en mängd olika tekniker som används inom kvalitativ 
forskning. Man skiljer mellan två tekniker för personliga intervjuer beroende på vilken grad 
av styrningen forskaren anser sig behöva ha för att få tillräcklig substans i materialet. 
(Bryman 2002) Då mer strukturerade intervjutekniker ej var tillämpliga med hänsyn till 
undersökningens utformning kunde dessa uteslutas. Ostrukturerade intervjuer tillåter den 
intervjuade att nästan helt fritt styra intervju, men vi krävde mer styrning för att kunna ringa 
in de centrala ämnena i vår undersökning. Metoden som slutligen användes i vår 
undersökning kallas semistrukturerad intervju och innehåller element av strukturerade liksom 
ostrukturerade intervjutekniker. Vi ställde samman tre olika frågescheman för att matcha 
intervjuobjektens expertisområden. Som synes i uppsatsens appendix innehåller dessa 
scheman en lång rad frågor vilka dock är att betrakta som ämnesguide för intervjuaren och 
som checklista för att täcka alla relevanta områden. Frågeschemana till trots anser vi således 
att intervjuerna ej är att betrakta som strukturerade, i synnerhet då vi använt ett flertal olika 
frågescheman, spontana följdfrågor samt strävat efter diskussion framför utfrågning. 
(Bryman 2002)  
 
2.3 METODPROBLEM 
 
Med utgångspunkt i forskningsproblemet och de val som gjorts beträffande analysen av 
insamlade data, väljer forskare de metoder för informationsinsamling som ger störst 
möjlighet att kunna besvara de frågeställningar som ställts. När dessa val tas bör forskaren 
även ta hänsyn till de problem och svårigheter som hör samman med den valda 
insamlingstekniken i relation till den information man avser insamla. För att förtydliga den 
problematik som kan ha förekommit i denna undersökning använder vi de fyra begreppen 
tillämplighet, noggrannhet, överensstämmelse (validitet) och pålitlighet (reliabilitet). Dessa 
har ansetts mest väsentliga att diskutera i vår studie med hänsyn till dess utformning (Patel 
och Tebelius 1987) 
 
2.3.1 Tillämplighet   
 
Tillämplighet avser beskriva relevansen av de val som forskarna gjort beträffande 
insamlingsteknik och använda undersökningsobjekt i relation till undersökningens 
frågeställning samt undersökningens upplägg. (Patel och Tebelius 1987) Vi använde ett 
målinriktat urval av personer som alla utifrån vår bedömning har haft stor relevans och 
relation till forskningsfrågan. Vid kvalitativ forskning är målet att upptäcka och förstå ett visst 
fenomen, varför de val forskaren gör i fråga om teknik och undersökningsindivider är 
avgörande för hur mångsidig och innehållsrik information blir. (Patel och Tebelius 1987) 
Forskarna bör välja tekniker där det ges utrymme för individers individuella tolkningar och 
framställningar av ett visst fenomen vilket motiverar vårt val av insamlingsteknik. De 
personer som vi har intervjuat har alla givits utrymme att presentera sin syn på 
produktplacering och sponsring i linje med vår frågeställning. Om forskarna efter insamlingen 
kan konstatera att de har fått den information de eftersökte har de använt tekniker som varit 
tillämpliga för den frågeställning studien avsett besvara. (Patel och Tebelius 1987) Vår 
uppfattning är att intervjuerna i allt väsentligt beredde oss den information vi avsåg att 
erhålla, varför den valda datainsamlingstekniken torde vara adekvat. 
 
2.3.2 Noggrannhet  
 
Med noggrannhet menar man hur konsekventa forskarna varit i fråga om de utgångspunkter, 
förutsättningar samt begränsningar som funnits för den typ av forskning som de har ägnat 
sig åt. I kvantitativ forskning bedöms noggrannhet i termer av precision, objektivitet och 
exakthet, och inom kvalitativ forskning bedöms densamma i termer av samvetsgrannhet och 
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ärlighet. Forskare bör därför genomgående reflektera över de ställningstaganden och 
överväganden som gjordes innan processen påbörjade, då i slutskedet dessa i många fall helt 
kan ha förändrats vilket får konsekvenser för hela undersökningens kvalitet. (Patel och 
Tebelius 1987) Risken för att egna känslor och tankar dyker upp är stor när man genomför 
intervjuer med personer, vilket dock hermeneutisk forskning tillåter till en viss grad. Kan 
forskaren visa att han varit samvetsgrann och ärlig genom hela forskningsprocessen utan 
vara sig förfalska eller förvränga data för att bättre passa dess slutgiltiga användningsområde 
kan kraven på noggrannhet anses uppfyllda, vilket vi genom de ovan redovisade valen av 
forskningsmetod och redovisning anser är fallet med förevarande uppsats. 
 
2.3.3 Överensstämmelse (validitet) 
 
Överensstämmelse (eller validitet) är begrepp som hör samman med forskarens behov av att 
bedöma om han verkligen mäter den egenskap som han avser att mäta med 
undersökningen. De kriterier som kan användas för att bedöma kvantitativt material är inte 
applicerbara på vår kvalitativa studie, varför vi har använt oss av graden av rimlighet av 
informationen och dess tolkning för att bedöma hur väl vår studie stämmer överens med 
verkligheten. (Patel och Tebelius 1987) Vi lät därutöver de personer som vi intervjuade ta del 
av respektive empiriavsnitt för att möjliggöra korrektion av felaktigheter, men även för att ge 
dem möjligheten att förtydliga och utveckla sina svar. De intervjuer som vi har genomfört 
anser vi har givit utrymme för associationsrik och öppen information, varför vi också påstår 
att de tolkningar som vi har gjort är tillämpbara även i andra situationer. (Patel och Tebelius 
1987)  
 
2.3.4 Pålitlighet (reliabilitet) 
 
Pålitlighet (eller reliabilitet) används för att bedöma hur väl forskarna lyckats undvika 
faktorer som på något sätt kan störa datainsamlingen. Sådana faktorer kan å ena sidan 
härröra från forskarnas insatser vid insamlingen, såsom miljövalet vid intervjuerna eller om 
frågorna var korrekt ställda och inte för svårtolkade. Å andra sidan kan faktorerna ligga hos 
de intervjuade personerna. Exempelvis kan stressade och omotiverade personer ha svårt att 
engagera sig och svarar därför utan att reflektera över frågorna. (Patel och Tebelius 1987)  
Vi har i möjligaste mån försökt undvika faktorer som kan påverka individens svar vid 
intervjuerna. För att undvika stress har vi alltid försökt finna tid för intervjuerna efter 
arbetstid då vi ansåg att det skulle minimera stressfaktorn samt för att undvika att intervjun 
avbryts av telefonsamtal och dylikt. Beträffande frågorna och risken för feltolkningar har vi 
sett den som minimal då vi ansett oss själva ha så pass goda ämneskunskaper att vi kunnat 
påvisa att intervjuobjektet ej förstått frågan och då försökt utveckla och förtydliga i form av 
en följdfråga. Alla intervjuer spelades in digitalt för att möjliggöra korrekt återgivning. De 
intervjuade personerna har ställt upp helt utan krav på ekonomisk ersättning och med 
intresset av att vara behjälpliga med vår uppsats som främsta motivationskälla. 
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3 TEORI 
 
I detta uppsatsens tredje kapitel åskådliggörs problemområdet på ett vetenskapligt plan genom en presentation av 
relevanta teorier och modeller. Kapitlet är indelat i tre avsnitt som behandlar områdena marknadsföringskanaler, 
varumärken respektive konsumtion. Kapitlet ligger i kombination med empirin sedan till grund för uppsatsens 
avslutande analys. 
 
3.1 MARKNADSFÖRINGSKANALSTEORI 
 
I detta inledande teoriavsnitt presenteras teorier om hybrid kommunikation samt om två 
olika marknadsföringskanaler som Stureplan erbjuder, nämligen Internetsidor och sponsring. 
Dessa teorier ger läsaren en förförståelse och fördjupar kunskapen om 
marknadsföringskanalerna samt om hur de fungerar på ett teoretiskt plan. 
 
3.1.1 Hybrid kommunikation 
 
Då samhället förändras i snabb takt och hela tiden ger oss nya förutsättningar krävs 
nytänkande och nya metoder när klädföretag utformar sin marknadsföring. Företagen måste 
se till att hänga med i denna utveckling och hela tiden vara uppmärksamma på nya 
möjligheter. Den svenska klädmarknaden präglas av hård konkurrens och kunderna har 
många olika varumärken att välja mellan. Som lösning på detta har klädföretagen hittat nya, 
nischade kanaler att marknadsföra sig genom för att fånga kundernas uppmärksamhet. 
Klädmärkena kan, via några av de kanaler Stureplan erbjuder, exponeras på ett sådant sätt 
att målgruppen för reklamen blir omedveten om dess inflytande. 
 
För att fånga kundernas uppmärksamhet gäller det således för företagen att utmärka den 
egna produkten i mängden av olika marknadsföringsåtgärder. Kunder påverkas av det 
sammanhang som produkten befinner sig i och vilka andra produkter som den därigenom 
associeras med. Numera har marknadsföringsmiljön omkring kunden kommit att bli av allt 
större betydelse vilket har lett till att en relativt ny sorts marknadskommunikation utvecklats, 
nämligen produktplacering. Traditionellt innebär produktplacering att kommersiella produkter 
placeras i en televisions- eller filmproduktion i gengäld mot någon form av betalning från 
finansiären. Det går även att produktplacera genom andra kanaler såsom exempelvis 
hemsidor på Internet. (Balasubramanian 1994) 
 
Hybrida meddelanden är marknadsföringsåtgärder där man placerar kommersiella produkter i 
marknadskommunikation som är av icke-kommersiell (redaktionell) karaktär.  Det är vitalt 
att produkten eller varumärket exponeras på ett trovärdigt sätt så att placeringen fyller en 
naturlig funktion. Detta medför att målgruppen förblir omedveten om reklamens inflytande. 
(Balasubramanian 1994) 
 
En av de viktigaste positiva effekterna med hybrida meddelanden är ökad produkt- eller 
varumärkeskännedom hos målgruppen. Det förekommer även risker med produktplaceringar 
och hybrida meddelanden. Produktplaceringar kan orsaka badwill om produkten exponeras på 
ett sätt som får målgruppen att associera produkten/varumärket negativt. Ur etisk synvinkel 
kan även produktplaceringar uppfattas som en typ av smygreklam då den utformas på så 
sätt att den inte uppfattas som marknadsföring. (Balasubramanian 1994) 
 
På sajterna stureplan.se och sthlmsfinest.com rapporteras kontinuerligt aktuell information 
om vad som händer på Stureplan. Här ligger även bilder upplagda på Stureplansklubbarnas 
gäster samt reportage om olika Stureplansprofiler och kändisar. Genom att smyga in 
klädmärken på dessa sidor placerar klädföretagen sitt varumärke i ett sammanhang. Det kan 
ske i form av en sponsrad kändis som exponeras flitigt, men också genom att ett klädmärke 
frekvent förekommer på mingelbilder föreställande vanliga gäster. På så vis förekommer 
hybrida meddelanden på dessa Internetsidor. Produktplaceringen uppfattas inte som ett rent 
reklambudskap, men uppfyller målet att öka kännedomen om varumärket. 
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3.1.2 Internet 
 
Hur fungerar en Internetsida som markandsföringskanal? Internet är ett relativt nytt verktyg 
inom marknadsföringen och då verkligheten ständigt förändras och ger oss nya möjligheter 
krävs nytänkande, nya begrepp och metoder när företag utformar sin marknadsföring. 
Traditionella marknadsföringskanaler har länge varit TV, radio och tidningar. På senare tid 
har nya kanaler tillkommit och fått stor betydelse i mediamixen, i synnerhet Internet. 
(Dahlén 2002) 
 
En skillnad mellan traditionella medier och Internet är att Internet ofta kräver en aktiv kund. 
Det innebär att en Internetanvändare själv letar information och underhållning på nätet samt 
själv tar kontakt med företag via deras sajter. Internetanvändaren väljer i större utsträckning 
än en TV-tittare eller radiolyssnare om han vill exponeras för marknadsföring och i sådana 
fall från vilka avsändare och i vilken mängd. Traditionella medier såsom TV och radio 
erbjuder inte kunden någon egentlig valfrihet att välja innehåll utan tittarna eller lyssnarna 
tar emot den reklam som sänds vare sig de vill eller inte. De utgör därmed, till skillnad från 
Internetanvändare, en passiv publik. (Dahlén 2002) 
 
Produktengagemang påverkar helt kundernas aktivitet och det totala utrymmet för 
marknadsföring på Internet. Människor är nämligen beredda att lägga olika mycket aktivitet 
beroende på vilken produkt det handlar om. Aktiviteten innefattar hur mycket energi man 
lägger ner på att söka information om en produkt, hur mycket man anser det vara värt att 
jämföra produkter och hur mycket tid man vill lägga på att köpa produkten. En enkel 
indelning av olika produkter är lågengagemangsprodukter och högengagemangsprodukter.  
 
Lågengagemangsprodukter kännetecknas av att de är förhållandevis billiga. Exempel på 
sådana produkter är chips, tandkräm och batterier. Högengagemangsprodukter kännetecknas 
däremot av att de är någorlunda dyra såsom exempelvis bilar, semesterresor och kläder. 
Detta är produkter som även påverkar kundens självbild och relation till omgivningen genom 
att kunden med större noggrannhet väljer ett särskilt märke eller modell. Kunden aktiverar 
sig mer i valet av en högengagemangsprodukt (Dahlén 2002). 
 
Det viktigaste för högengagemangsprodukter såsom märkeskläder är placering. För företagen 
gäller det att finnas på rätt plats för att maximera möjligheterna att kunden intresserar sig 
för märket. Av denna anledning uppfyller hemsidorna stureplan.se och sthlmsfinest.com 
målen att exponera klädmärket i ett Stureplanssammanhang och att öka medvetenheten om 
klädmärket bland de aktiva personer som besöker sidorna. 
 
3.1.3 Sponsring 
 
Som tidigare har konstaterats delar klädföretag ut gratis plagg till personer i 
Stureplansmiljön. Genom att sponsra Stureplansprofiler och kändisar med kläder önskar 
klädföretagen introducera, rekommendera och legitimera klädmärket för en viss marknad. 
Genom klädsponsringen associeras den sponsrade personens egenskaper och livsstil till 
varumärket. Sponsring av kläder till kända personer innebär således att ett företag använder 
sig av kända personers ’personliga varumärken’ för att skapa associationer i sin omgivning 
(Kotler 2003). Alla människor har ett personligt varumärke som symboliseras av vem man är 
och vad man jobbar med samt andra drag som är utmärkande för den egna personen. 
Personliga varumärken har olika värden beroende på vad personen presterar, kommunicerar 
samt på hur personen ser ut. Ett företag kan således välja ut en person vars personliga 
varumärke symboliseras av egenskaper som det är önskvärt att associera till företagets 
produkt. Kundens association skapar värde för företaget genom att hjälpa kunden att 
differentiera varumärket, ger skäl att köpa samt skapar positiva känslor/attityder mot 
märket. Trovärdigaste effekterna av klädsponsringen uppkommer om det inte tydligt märks 
att kändisen är sponsrad av klädföretaget (Fowles 1996). 
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Hybrida meddelanden förekommer även i form av masked-expert och masked-celebrity. En 
masked-expert är en person som är expert inom ett visst område och som rekommenderar 
en särskild produkt inom sitt område utan att det framkommer att experten är betald att 
rekommendera produkten/varumärket. Masked-celebrity innebär att en känd person döljer 
sin roll som betald reklampelare för en produkt/varumärke. Istället porträtteras kändisen 
som en objektiv, obetald person som frivilligt valt produkten/varumärket. (Balasubramanian 
1994) Pettersson och Sandahl (2006) noterar att Aftonbladets trendguru Sofi Fahrman flera 
gånger erbjudits att sponsras av klädföretag vilka insett marknadsföringspotentialen i hennes 
roll som expert, och ett antal kändisar utan anknytning till modeindustrin erhåller redan 
sponsorplagg. Dessa exempel illustrerar den betydelse marknadsförare tillmäter hybrid 
kommunikation i form av masked-expert och masked-celebrity. 
 
Motiv till att företag sponsrar är att de vill etablera eller behålla lönsamma kontakter med 
affärsstrategiskt viktiga och högt uppsatta personer samt offentliga personer som syns 
mycket i exempelvis media. Det är ett sätt att öka kännedomen om varumärket/företaget 
och ändra företagets image. Företag får möjlighet att nå specifika målgrupper med hjälp av 
sponsring. (Fill 1995)  
  
Andra effekter som företag hoppas på med sponsring är uppmärksamhet, kunskapsförändring 
och attitydförändring. Uppmärksamhet innebär att målgruppen exponeras för företagets 
namn/logotyp och får ökad medvetenhet och kännedom om företagets produkt. 
Kunskapsförändring som åsyftar den kunskap som överförs av ett namn eller en symbol. 
Företag hyser hopp om att det skapar en medvetenhet hos målgruppen om att företaget 
existerar och i bästa fall uppstår nyfikenhet som en följd beträffande vad som döljer sig 
bakom namnet/symbolen. Sponsring frambringar således en påminnelse om något som 
mottagaren redan tidigare känner till och/eller att namnet/logotypen lättare känns igen vid 
ett senare tillfälle, till exempel i butiken. Attitydförändring kan dels innebära att företaget 
försöker åstadkomma en emotionell attitydförändring hos målgruppen, dels att – om det är 
något nytt som målgruppen inte kommit i kontakt med tidigare – istället försöka skapa en 
attityd snarare än att förändra en redan befintlig sådan. Har företaget lyckats skapa en 
affektiv reaktion har intresse, preferenser och övertygelse uppstått hos målgruppen och 
förhoppningsvis skänker detta stimuli till handling och anskaffning av varan (Hagstedt 1989). 
 
3.2 VARUMÄRKESTEORI 
 
I det andra avsnittet av teorikapitlet presenteras teorier om varumärken. Inledningsvis ges 
en beskrivning om hur klädmärken etablerar sig på marknaden samt hur de försöker skapa 
en långsiktig märkeslojalitet bland kunderna. Även begreppen märkesidentitet och 
märkesimage behandlas. Slutligen ges en teoretisk presentation av varumärkesallianser. 
 
3.2.1 Varumärkespyramiden – för att skapa märkeslojalitet 
 
Stureplan är som ovan nämnts en marknad som i mångas ögon är synonym med glamour 
och lyx. En rad svenska klädmärken har sina butiker runt Stureplan och för att utmärka sig i 
mängden och för att finnas kvar på marknaden måste klädföretagen arbeta med att försöka 
uppnå märkeslojalitet bland kunderna. Det handlar helt enkelt om att framställa sin produkt 
som unik i något avseende. Detta vill företagen göra för att särprägla det egna klädmärket 
från konkurrenterna för att minska konsumenternas subsidierbarhet till andra varumärken i 
samma produktkategori. Själva varumärket är ytterst viktigt och betraktas som ett 
självständigt konkurrensmedel i förhållande till själva produkten (Melin 1997). 
 
En modell vars syfte är att förklara en märkesprodukts uppbyggnad har gjorts av 
varumärkesforskarna Frans Melin och Mats Urde. De bägge forskarna har tillsammans 
utvecklat den så kallade varumärkespyramiden vars syfte är att beskriva förutsättningarna 
för att etablera en märkesprodukt på marknaden. Det övergripande målet för det enskilda 
företaget är att skapa så stark märkeslojalitet som möjligt. Modellen utgår från företagets 
(märkesinnehavarens) perspektiv och presenterar märkesproduktens byggstenar och deras 
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inbördes relationer för att på ett framgångsrikt vis lyckas med positioneringen av varumärket 
på marknaden och i kundernas medvetande.  
 
Märkesproduktens grundläggande byggstenar är enligt modellen produkt, varumärke och 
positionering. Dessa tre byggstenar knyts an till varandra genom att varumärket väljs med 
hänsyn till produkten och positioneringen har sin utgångspunkt i produkten och varumärket. 
Positioneringens syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv marknadskommunikation av 
märkesproduktens mervärde till konsumenterna i målgruppen.  Mervärdet skall uppfattas 
som relevant och attraktivt av målgruppen. Om kommunikationen är framgångsrik väcker 
den konsumenternas intresse för märket, skapar märkeskännedom samt skapar 
märkeslojalitet på längre sikt.  
 

 
 
 
Företagets uppgift enligt denna modell är således att skapa associationer mellan de tre 
byggstenarna (produkt, varumärke och positionering) och målgruppen. Detta sker i första 
hand genom marknadskommunikation i olika former där företaget strävar efter att 
målgruppen skall uppmärksamma produkten i syfte att den skall kategoriseras, bindningen 
mellan målgrupp och produkt. Bindningen mellan produkt och varumärke i figuren visar att 
reklam och säljfrämjande åtgärder är av stor vikt för att stärka kopplingen mellan produkten 
och varumärket. Den tredje bindningen – mellan varumärke och målgrupp –  visar hur 
konsumenterna så småningom förenklar beslutsprocessen i en valsituation genom att 
associera till varumärke istället för produkt. Då konsumenten exempelvis shoppar kläder 
handlar det inte om tröjan eller jeansen i sig, utan om vilket märke det är. Det är vid denna 
punkt företaget har lyckats bygga märkeslojalitet bland konsumenterna (Melin 1997). 
 
3.2.2 Märkesidentitet, märkesimage och varumärkets personlighet 
 
Märkeslojaliteten återspeglas i den identitet som företaget vill att varumärket skall stå för och 
den image varumärket har. Då ett klädföretag väljer att exponera sina produkter via 
Stureplan önskar klädföretaget en viss identitet åt varumärket.  
 
Identitet härleds etymologiskt från latinets identitus som betyder fullständig 
överensstämmelse. Numera är det vanligare att använda identitet som ett individrelaterat 
begrepp vilket illustreras av uttrycket att stärka sin identitet som innebär att en person vill 
visa att han är den han utger sig för att vara och har både sociologiskt och psykologiskt med 
individens jag-uppfattning att göra. (Svengren 1995 i Melin 2002) Det är detta 
identitetsbegrepp som legat till grund för teorier kring märkesidentitet vilket karaktäriseras 
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som vad varumärket står för, vad det ger för mening och vad som gör det unikt. 
Identitetsbegreppet är närbesläktat med imagebegreppet. Man kan särskilja de båda 
begreppen identitet och image åt genom att definiera identitet som det företaget 
(märkesinnehavaren) vill att märkesprodukten skall stå för, medan image avser hur 
kunderna uppfattar produkten (Melin 1997). 
 
Varumärkets personlighet är av stor betydelse vid uppbyggnaden av märkesidentiteten. 
Genom att skapa en personlighet åt varumärket försöker företaget förmänskliga 
märkesprodukten, att ge den själ. de Chernatony och McDonald (1992) samt Batra, Myers 
och Aaker (1996 i Melin 1997) är alla av uppfattningen att människor väljer märkesprodukter 
på samma sätt som de väljer vänner och därför vill företag utveckla en attraktiv personlighet 
åt sitt varumärke. Kunder väljer således märkesprodukter som de känner sig bekanta med 
och som bekräftar eller förstärker den egna självbilden. Det kan även uttryckas som att 
kunder i första hand väljer märkesprodukter de vill umgås med eller synas tillsammans med. 
 
3.2.3 Co-branding och varumärkesallianser 
 
Som en följd av den uppfattning allmänheten har av Stureplan vill många klädföretag – 
särskilt de som eftersträvar att kännetecknas av lyx – gärna exponeras i och förknippas med 
området och med de varumärken som redan finns där. Genom att varumärken syns 
tillsammans skapar de starka, gemensamma varumärkesallianser. 
 
Samarbeten mellan olika varumärken, co-branding, är ett sätt på vilket företag kan öka 
kundvärdet. Det sker genom att två eller flera varumärken allierar sig med varandra. Detta 
medför att de önskvärda associationerna till varumärket förstärks och ger konsumenterna 
både emotionella som funktionella fördelar. Ett samarbete mellan varumärken kännetecknas 
av att alla de varumärken som ingår i alliansen är synliga för konsumenten. 
Varumärkesallianser syftar till att skapa synergier så att en mer tilldragande 
produktdifferentiering samt ett större kundvärde (det vill säga förväntad kvalité, värde och 
service) skapas än vad som hade varit utförbart om varumärkena arbetat på egen hand. 
(Kotler 2003)  
 
Genom varumärkesallianser hoppas företagen på att generera ökad försäljning både från den 
existerande målgruppen och från nya kundgrupper. Det är även en utmärkt möjlighet att 
marknadsföra sig genom nya kanaler. Ytterligare en möjlighet som varumärkesallianser 
erbjuder är att dra till sig konsumenternas uppmärksamhet och intresse. Det är en fördel när 
företag vill etablera sig på en ny marknad eftersom de kommer i kontakt med de 
kundgrupper som attraheras av partnervarumärket. (Blackett och Boad 1999) 
 
Det förekommer även risker med co-branding. Den teoretiskt mest omtalade risken är 
utspädning, vilket innebär att varumärket förlorar sin identitet i samarbetet med ett annat 
varumärke. Det innebär att alla associationer och värden företaget försökt skapa åt 
varumärket späds ut. Det kan exempelvis ske när ett varumärke med mindre anseende och 
prestige exponeras lika mycket som varumärket som har skapat och leder samarbetet. Det 
kan även ge allvarliga konsekvenser om ett partnervarumärke försätts i konkurs eller råkar 
ut för en skandal eftersom varumärkena är nära sammankopplade. (Nunes et al 2003) 
 
3.3 KONSUMTIONSTEORI 
 
I det tredje och avslutande teoriavsnittet beskrivs hur trender sprider sig och vad det är som 
styr konsumtion. Forskning kring detta beskriver hur marknadsförare använder de olika 
marknadsföringskanaler som Stureplan erbjuder för att emotionellt nå kunden, både på ett 
sociologiskt och psykologiskt plan. Kulturbegreppet intar här en viktig ställning. Detta 
teoriavsnitt avser således att ge läsaren en förståelse för de bakomliggande psykologiska och 
sociologiska faktorer som ligger till grund för marknadsföring via Stureplan. 
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3.3.1 Psykologins inverkan på konsumtion 
 
I alla olika länder, städer och stadsområden finns olika kulturer. Även på Stureplan råder en 
speciell kultur. Medias och följaktligen även allmänhetens bild av Stureplanskulturen (såsom 
beskrivet i bakgrunden ovan) är en av rika, framgångsrika och vackra människor samt lyxiga 
boutiquer, exklusiva restauranger, trendiga nattklubbar och dyra, designade märkesartiklar. 
All denna lyx ger uttryck för vilka värderingar som finns i området. Själva ordet kultur sägs 
kunna definieras på ett oändligt antal sätt. Den definition som kastar mest ljus över denna 
uppsats är att kultur innefattar människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst 
område och vid en viss tid. Människor tar efter de grundvärderingar, preferenser, 
uppfattningar och beteenden som råder i det område de växer upp och vistas i. Dessa 
faktorer har mycket stor inverkan på människor. De människor som delar samma uppfattning 
baserad på liknande livserfarenheter har ofta samma märkespreferenser (Kotler 2003). 
  
Vidare identifierar kulturen godtagna handlingsmönster och sociala relationer i samhället och 
för att förstå vår sociala tillvaro finns koder som utgör en slags gemensam kärna i varje 
kulturform. Genom att använda dessa koder blir man delaktig i kulturen. Varje grupp eller 
samhälle har en egen kultur och denna berör alla på ett medvetet eller omedvetet sätt. 
(Melin 2002) 
  
3.3.2 Subkulturer 
 
Varje kultur består av mindre subkulturer. En subkultur kännetecknas av att dess 
medlemmar i värderingar, vanor, språk och kläder avviker från det dominerande mönstret i 
samhället. Igenkänningstecken är till stor del yttre attribut såsom kläder och smycken. 
Genom sådana kännetecken förmedlar medlemmarna en viss image. (Olsson 1994) 
Subkulturerna utgör viktiga marknadssegment och marknadsförare designar ofta produkter 
efter deras preferenser och behov. Olika kulturella faktorer utgör den djupaste påverkan på 
köpbeteendet och influerar i hög grad hur och vad man konsumerar. (Kotler 2003) 
 
Under de senaste femton åren har subkulturer uppmuntrats och exploaterats av 
marknadsförare då dessa har insett att subkulturerna i kraft av sin homogenitet är en lönsam 
måltavla för marknadsföring. Den etablerade modevärlden fungerar som en del av en 
ekonomi som blir allt mer beroende av synliga uttryck, av publicitet och av nyhetsvärde. 
Subkulturer kan tillgodose dessa behov. I korthet: subkulturer säljer! Dessutom ger de 
upphov till en enorm produktion av diskussionsteman till debattartiklar, tv-program samt 
skapar TV-kändisar och mediapersonligheter. I subkulturer formas även klädmoden, 
musikstilar etc. (Olsson 1994) Då subkulturer exponeras i media tar sig de subkulturella 
uttrycken nya former vilka i sin tur exponeras i media och cirkeln är sluten. Eftersom 
samhället befinner sig i ständig förändring hittar individer och grupper hela tiden nya vägar 
att utmärka sig själva. Subkulturers framväxt och utveckling är beroende av att andra 
subkulturer görs obrukbara, får ett annat innehåll, konsumeras och förbrukas och därmed 
lämnar plats för andra uttryck. (Olsson 1994) Subkulturer dör ut och nya föds i ett ständigt 
kretslopp, vilket medför att modet i subkulturerna ideligen ändras. Som marknadsförare är 
det viktigt att kunna identifiera och förstå olika kulturer för att upptäcka kulturella 
skiftningar. Då kulturella skiftningar förekommer försöker man upptäcka och lansera nya 
produkter som kan tänkas bli efterfrågade. (Kotler 2003)  
 
3.3.3 Sociologisk inverkan på konsumtion 
 
Sociologiska förklaringar till konsumtion är viktiga för att få en bredare och djupare förståelse 
kring vilka olika anledningar som ligger till grund för människors konsumtion av särskilda 
varor. Ett återkommande och gemensamt tema i denna forskning är tanken att människors 
konsumtion av olika produkter kommunicerar positioner i den sociala hierarkin. Det är mer 
grundläggande än att produkten uppfyller ett konkret bruksbehov. Därmed är konsumtion av 
varor ett sätt att visa upp vilken grupp man tillhör eller vill tillhöra (Corrigan 1997). Historiskt 
är det framförallt överklassen som har upplevt ett behov av att markera grupptillhörighet. 
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Detta har skett bland annat genom konsumtion av dyra designvaror som inte alla har råd att 
konsumera (Forty 2000). 
 
En av de första stora konsumtionsforskarna var Thorstein Veblen som skrev boken The 
Theory of the Leisure Class (1899/1967) vilken behandlar konsumtionens sociologi. Grunden i 
hans teori är att konsumtion inte bara har med ekonomiska funktioner att göra utan att de 
varor som konsumeras också har sociala innebörder. Konsumenterna konkurrerar om social 
status genom att konsumera (Miegel 2002). Konsumtion kan ses som ett sätt att visa upp 
social prestige och grupptillhörighet för att vinna uppmärksamhet och beundran. Veblen 
identifierar två sätt på vilka man kan uppnå denna omvärldens beundran: iögonfallande fritid 
och iögonfallande konsumtion. Har man mycket fritid och semester så är det ett bevis på att 
man har en god ekonomisk ställning och kan leva ett lättsamt och bekvämt liv (Corrigan 
1997). 
 
Iögonfallande konsumtion är dock en viktigare indikator på god ekonomi och status än att ha 
mycket fritid, speciellt om man bor i en storstad. Det beror enligt Veblen på att man genom 
mycket fritid enbart uppnår att bevisa sin status i mindre sammanhang eller grupper där alla 
redan känner varandra. Genom dyra konsumtionsvanor blir den egna ekonomiska ställningen 
synbar även för främlingar. Det är lätt att se att de som bor i storstäder konsumerar på ett 
mer frapperande sätt än de som bor på landet därför att i storstäderna har man många fler 
främlingar att imponera på. Konsumtionen skall vara iögonfallande för att indikera förmågan 
att kunna spendera på ett slösaktigt sätt. Kan man det visar man omvärlden att man har råd 
och då ökar prestigen och anseendet (Corrigan 1997). 
 
3.3.4 Trendspridning 
 
Kläder är ett utmärkt sätt att uttrycka vem man är för främlingar. En intressant teori i detta 
sammanhang är Georg Simmels ”trickle-down” teori från år 1904 (Corrigan 1997). Teorin går 
ut på att människor i socialt lägre skikt försöker efterlikna dem som tillhör de högre. När de 
lägre klasserna väl tagit efter de högre klassernas konsumtion, tenderar dock denna klass att 
ändra sin konsumtion för att vidmakthålla den sociala åtskillnaden. För att bibehålla 
konsumtionens funktion som statusdistinktion tenderar därmed modet att ständigt förändras 
( Miegel 2002). Parallelerna till subkulturdiskussionen ovan är här tydliga. 
 
Simmels teori förutsätter att samhället är hierarkiskt indelat i olika sociala grupper. Fred 
Davies har gjort senare forskning kring ”trickle-down” teorin och menar att det inte går att 
tillämpa teorin på klassimitation i dagens samhälle av den anledningen att det inte existerar 
hierarkiskt, organiserade klasser i dagens samhälle på samma sätt som förr i tiden. 
Samhället är numera fragmenterat i fler grupper än enbart sociala klasser. Således styrs 
mode inte enbart av klassimitation utan även av andra element. (Corrigan 1997) Konkurrens 
mellan olika designers, modehus och klädmärken driver på modets utveckling och spridning i 
olika samhällskikt. 
 
Då modet blir alltför vanligt och utbrett i samhället ändras modet. Det handlar enligt Simmels 
teori om att hela tiden differentiera sig från den stora massan. Modet inkluderar på så sätt de 
som anammat trenden i speciella grupper och exkluderar dem som inte gjort det. Klädesättet 
skapar en sammanslutning och likhet inom grupper samt uteslutning av alla andra (Olsson 
1994). 
 
3.3.5 Sociala epidemier 
 
Malcolm Gladwell (2003) uppmärksammar enskilda individers betydelse i att initiera trender, 
något som klädföretag tagit fasta på i sitt bruk av Stureplan som marknadsföringskanal. 
Gladwells teori om sociala epidemier beskriver hur en trend sprids, från att ha varit något 
unikt till att bli generell och utbredd. Sociala epidemier är plötsliga och kaotiska förändringar 
från ett tillstånd till ett annat. Inom marknadsföring är förmågan att utlösa sociala epidemier 
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av stor betydelse och Gladwell identifierar tre sorters människor som har förmågan att 
producera dessa sociala epidemier av trender genom den så kallade word-of-mouth–effekten. 
 
Dessa tre människotyper är connectors, mavens och salesmen. Connectors har stora sociala 
nätverk och sammanför olika människor med varandra. Dessa personer har en god förmåga 
att skaffa sig nya vänner och de rör sig gärna mellan många slags människor och inom olika 
subkulturer. Mavens är människor som vet mycket och har stor kunskap. De förmedlar 
insider-tips om marknaden och delar med sig av information om priser och platser. Salesmen 
är karismatiska människor som är mycket duktiga på att förhandla och influera människor i 
sin omgivning. 
 
Gladwell menar att dessa tre människotyper har en stor förmåga och talang att påverka och 
influera andra människor. Vidare talar Gladwell om klibbighetsfaktorn vilken innebär att 
budskapet även måste klibba fast och stanna kvar för att en social epidemi skall få ett 
framgångsrikt genombrott. Det är just klibbigheten som är svårigheten med kommunikation. 
Budskapet måste göra ett bestående intryck hos mottagarna av kommunikationen. Små 
detaljer i omgivningen och i specifika situationer avgör ofta hur människor kommer att agera 
vilket Gladwell benämner sammanhangets makt. (Gladwell 2003) 
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4 EMPIRI 
 
I empirikapitlet presenteras den data som insamlats i undersökningen. Denna härrör från fyra intervjuer som 
genomförts med representanter för klädmärkena Lyle & Scott (genom dess svenska agentur Proscott AB) och J 
Lindeberg, kommunikationsbyrån Les Enfants Terribles samt nattklubben Café Opera med tillhörande mingelsajt 
sthlmsfinest.com. Intervjuerna presenteras i sammandrag och inleds med en kort presentation av respektive företag. 
 
4.1 INTERVJU MED TED JÖHNCKE, MARKNADSCHEF PÅ PROSCOTT AB, LYLE & 

SCOTTS AGENTUR I SVERIGE. 
 
Intervjuobjektets uttalanden och åsikter är strikt personliga. Intervjuobjektet uttalar sig 
således ej i egenskap av företrädare för Proscott AB eller för Lyle & Scott. 
 
4.1.1 Presentation av Lyle & Scott (nedan kallat L&S) 
 
L&S är i första hand ett golfmärke, som uppskattningsvis säljs på 75-85% av Sveriges 
golfklubbar. Sedan några år tillbaka har L&S därutöver lanserat en modelinje bestående av 
lammulls- och pikétröjor som har slagit på en helt annan och mer trendmedveten marknad. 
Målgruppen för denna linje är främst 15-35 år och personer med stort klädintresse och 
medvetenhet. För dessa människor är det inget problem, eller till och med önskvärt, att 
skylta med märkena på de kläder de väljer att bära. Den typiske L&S-användaren ser 
Jöhncke som någon som följer strömmen och låter sig inspireras mode- och klädmässigt. L&S 
marknadsföringsbudget beskriver Jöhncke som minimal, både av budgetskäl och i brist på 
användbart marknadsföringsmaterial. 
 
4.1.2 Stureplan som marknadsföringskanal 
 
Jöhncke konstaterar att L&S sedan lanseringen av modelinjen ofta kommit att associeras till 
Stureplan. Klädmärket fick under en tid en viss bratstämpel och Jöhncke nämner att deras 
tröjor kallades för ’bratuniformen’ i flera sammanhang, detta trots att han betraktar 
lammullströjor och pikétröjor som vardagsplagg. Associationen till Stureplan är för L&S 
positiv då det förknippar klädmärket med trendmedvetenhet och en viss grad av exklusivitet. 
I samband med uppmärksamheten kring varumärket har L&S sett en tydlig uppgång i sin 
försäljning. Denna tillskriver Jöhncke dock ej Stureplans egen köpkraft, utan den influens 
Stureplan har på resten av Stockholm och landet genom mediabevakning och mingelsajter. 
Jöhnckes uppfattning är att trender startar i Stockholm, Göteborg och Malmö för att sedan nå 
ut till mindre orter, och att Stureplan i sammanhanget spelar en central roll. 
 
För L&S har det sedan länge varit avgörande att säljas i vad Jöhncke kallar ’rätt’ butiker, 
exempelvis NK. L&S är selektiva i sitt val av återförsäljare och nekar många förfrågningar. 
Risken för överexponering spelar här en stor roll. L&S profilerar sig ytterligare genom att 
produktplacera plagg på personer vars image ligger i linje med företagets. Jöhncke vill ej 
uppge några namn, men det har tidigare rört sig om sport- och TV-profiler samt profiler med 
anknytning till Stureplans restaurang- och klubbverksamhet. Dessa ser Jöhncke som särskilt 
intressanta då många ser upp till dem och har dem som förebilder. 
 
Jöhncke väljer att kalla dessa personer för L&S ambassadörer. Valet av ambassadörer har 
skett delvis utifrån tidigare vänskapsband och delvis baserat på vilka som exponeras mest i 
media och omkring Stureplan. Framförallt personer med hög exponeringsgrad på 
mingelsajter och i tidningar har erbjudits att bli L&S-ambassadörer. Jöhncke har då erbjudit 
dessa personer att mottaga tröjor som en gåva och förklarat anledningen därtill. Inga avtal 
har dock ingåtts med ambassadörerna och Jöhncke är noga med att understryka att 
ambassadörskapet under inga omständigheter medför någon förpliktelse att bära plaggen 
eller ens ha dem kvar. Det rör sig således om en gåva i första hand och ej om sponsring i 
traditionell bemärkelse. 
 
Det oerhörda genomslag som mingelsajter och liknande communities på Internet har fått har 
haft stor betydelse för L&S. Jöhncke konstaterar att det på stureplan.se i en enda bildserie 
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om ett tiotal mingelbilder kan figurera runt tio personer som bär L&S-plagg. Detta har haft 
stor betydelse för att sprida nya kollektioner och nya modeller. Jöhnckes uppfattning är att 
de personer som ser en sådan bild, även när personen som bär plagget är någon som de ser 
upp till, inte omedelbart går och köper en identisk tröja. Däremot kan vederbörande relatera 
till L&S-ambassadören och låta sig inspireras att köpa en liknande tröja i framtiden. De 
ambassadörer som utgörs av Stureplanskändisar har således kommit att dela rollen som 
stilikoner med traditionella kändisar som filmstjärnor och artister. 
 
Dock betonar Jöhncke vikten av att placera L&S plagg i rätt sammanhang. Betraktarnas 
omedvetenhet om att plaggen har skänkts bort är essentiell om deras förtroende för 
varumärket ska bestå, varför L&S endast väljer ambassadörer vars personliga stil stämmer 
väl överens med de plagg de erbjuds. Grundprincipen är att alla ambassadörer ska bära 
plaggen av eget och fritt val, och att de lika väl kunde ha köpt samma plagg till fullpris i 
butik. Allt detta syftar till att förmedla en uppriktig och koherent varumärkesimage. 
 
Som risker associerade till produktplacering i Stureplansvärlden ser Jöhncke framförallt att 
förknippas med alkohol och fylla. Dock är den ekonomiska risken mycket liten, då den 
begränsas till kostnaden för de bortskänkta plaggen. Däremot måste produktplaceringen 
knyta an till ambassadörernas klädstil i övrigt då den annars blir lönlös eller i värsta fall 
kontraproduktiv. Likaså finns en risk för överexponering, varför det ideala antalet 
ambassadörer i en enskild miljö är begränsat. Jöhnckes högst personliga uppfattning är dock 
att produktplacering är den i alla kategorier mest effektiva form av marknadsföring som står 
ett klädmärke i L&S position till buds. 
 
Det sker från L&S sida ingen formell uppföljning av produktplacering och plagg utdelade till 
ambassadörer. Anledningen därtill är att eventuella förändringar i försäljningssiffror är 
omöjliga att koppla till sådana aktiviteter. Företagsledningen har förtroende för Jöhnckes 
omdöme och förståelse för den subjektivitet som ligger till grund för hans beslut. 
 
4.2 INTERVJU MED DAVID WIRÉN, BUTIKSCHEF FÖR J LINDEBERGS BUTIK PÅ 

BIRGER JARLSGATAN I STOCKHOLM. 
 
Intervjuobjektets uttalanden och åsikter är strikt personliga. Intervjuobjektet uttalar sig 
således ej i egenskap av företrädare för J Lindeberg. 
 
4.2.1 Presentation av J Lindeberg 
 
J Lindeberg är ett svenskt klädmärke med totalt fyra egna butiker i Sverige, varav två invid 
Stureplan med något olika profil (Grev Turegatan och Birger Jarlsgatan), en butik i Göteborg 
och en i Malmö. Därutöver säljs J Lindebergs kläder genom ett stort antal andra 
återförsäljare och klädkedjor såsom MQ. Den totala omsättningen för J Lindebergs fyra egna 
butiker ligger i storleksordningen 25 miljoner kronor årligen. Företagets målgrupp definierar 
Wirén som 15-60 år och stilmässigt blandad, till stor del beroende på vilken av företagets 
olika linjer som avses. 
 
4.2.2 Stureplan som marknadsföringskanal 
 
J Lindeberg hade enligt Wirén initialt stämpeln av ett bratmärke, men har utvecklats mot en 
bredare målgrupp. Märkets ursprungliga status som bratmärke har haft oerhörd betydelse för 
dess spridning. Wirén nämner exemplet med den luvtröja bärandes J Lindebergs logga som 
initialt blev populär bland bratsen för att därefter spridas till alla samhällsgrupper, geografiskt 
och socialt. J Lindeberg byggde ursprungligen sitt varumärke genom att erbjuda en 
modemedveten kundgrupp annorlunda och trendiga plagg, vilket byggde ett starkt 
varumärke, något som i sin tur möjliggjorde att sprida märket till en bredare publik 
exempelvis genom samarbeten med klädkedjor som MQ. Wirén ser dock ett problem i att de 
flesta klädmärken i sin strävan att expandera per automatik förlorar de coola kunderna när 
kläderna blir tillgängliga för betydligt fler personer. J Lindeberg har till viss del tacklat detta 
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problem genom att dela upp märket i ett antal olika linjer med olika profil, samt att i sin butik 
på Grev Turegatan endast sälja produkter som ej är tillgängliga via de stora klädkedjorna. 
Denna skillnad mellan ’creddiga’ plagg och massproducerade är dock outtalad. 
 
Wirén anser att det är nödvändigt att lokalisera butiker till Stureplan för att attrahera en 
stilmedveten målgrupp, och butikernas lägen invid Stureplan spelar här en stor roll. Grev 
Turegatan attraherar framförallt Östermalmsklientelet, medan Birger Jarlsgatan tack vare sitt 
läge är mer lättillgänglig och således attraherar en något bredare kundbas. Wiréns 
uppfattning är att det var ett medvetet val från J Lindebergs sida att placera sina enda två 
Stockholmsbutiker invid Stureplan, varav den ena var företagets första butik överhuvudtaget. 
 
Wirén ser Stureplan som en trendsättare, varifrån trender sprids ut i landet. Det som syns på 
Stureplan dyker upp i mindre städer ett år senare. En förklaring till detta kan enligt Wirén 
vara att alla andra städer i någon utsträckning har ett Stureplanskomplex i avsaknad av egna 
kändistäta nattklubbar. Oavsett var man bor läser man i tidningar om var kändisar festar, 
och ingen annanstans i Stockholm eller i Sverige finns en sådan koncentration av festställen. 
Människor som syns runt Stureplan har en viktig roll i sammanhanget. J Lindeberg har 
exempelvis tidigare sponsrat nattklubbschefer omkring Stureplan med kläder. Just dem ser 
dock Wirén ej som idealiska representanter för klädmärket, då deras status endast bygger på 
deras makt att släppa in personer på nattklubbar och då de inte är några trendsättare i 
ordets egentliga mening. Anledningen varför J Lindeberg valde att sponsra av nämna 
nattklubbschefer var att de syns mycket kring Stureplan och att de kläder de bär således 
kommer att exponeras flitigt. 
 
Som en del i J Lindebergs utlandssatsning har samma metod använts då kläder har skickats 
iväg till utländska kändisar, bland andra Brad Pitt, Angelina Jolie och Jennifer Aniston i hopp 
om att de ska använda kläderna och att detta ska uppmärksammas i media. Liksom i fallet 
med nattklubbscheferna sker detta helt utan några upprättade avtal och inga villkor ställs på 
mottagarna, utan kläder som delas ut till kändisar betraktas som gåvor. Den enda insatsen 
består av den i sammanhanget försumbara kostnaden för plaggen, och den exponering som 
de alstrar är därmed att betrakta som gratisreklam. 
 
Mingelbilder spelar stor roll i att sprida Stureplans trender ut i landet. Wirén uppskattar 
utifrån sina branschkällor att hälften av besökarna på mingelsajter finns på landsbygden, 
besökare som utan egentlig koppling till Stureplan intresserar sig för de människor som syns 
där och hur de klär sig. J Lindeberg exponerades oerhört flitigt för några år sedan då märket 
var som hetast i Stureplanskretsar vilket Wirén tror hade stor betydelse för dess popularitet i 
hela landet. 
 
Wirén har i sin roll som butikschef befogenhet att uppmuntra att klädmärket exponeras på 
rätt personer som rör sig i rätt miljöer. Detta sker främst genom rabatter. När klädmärket 
lanserades initialt togs en lista fram över de kändisar som skulle erhålla rabatt i butiken. 
Wirén nämner som exempel Ulf Ekberg [medlem i popgruppen Ace of Base, författarnas 
anm.] som det ansågs gynnsamt att låta bli sedd i J Lindebergs kläder. Dessa kändisar valdes 
ut baserat på att de syntes ute samt uppfattades ha ’bra koll’ på mode. Kändisarna upplystes 
brevledes om rabatten samt erhöll ett personligt rabattkort. 
 
När gemene man ser dessa kändisar bära plagg från J Lindeberg, i verkligheten eller på 
mingelbilder, tror Wirén att det skapar ett intresse för klädmärket. Det handlar dock ej i 
första hand om att de rusar iväg för att köpa ett identiskt plagg utan om en indirekt effekt. 
Troligtvis reflekterar den som ser en kändis som bär exempelvis en J Lindeberg-piké inte över 
detta, tror Wirén, men när samma person senare ska köpa en piké har märket skapat ett 
utrymme i dennes medvetande och han eller hon går kanske till J Lindebergs butik och köper 
en sådan.  
 
För att skapa en exklusiv märkesimage ser Wirén inga alternativ till att exponeras i 
Stureplansmiljön. J Lindeberg gör detta genom sina butikslägen samt genom kändis-
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marknadsföring. Att skapa samma image genom traditionell reklam och annonsering i 
tidningar vore svårt. J Lindebergs egna butiker tjänar som ansikten utåt, medan lejonparten 
av företagets försäljning sker via andra kanaler. J Lindebergs övriga marknadsföring sker via 
traditionella kanaler såsom annonsering i tidningar, men även affischer på stan för att skapa 
en mer ’underground’ känsla. Främsta fördelen med att marknadsföra klädmärket via 
kändisar är den oerhört låga kostnaden samt potentialen att exponera enskilda plagg för en 
bredare publik. 
 
Det sker från J Lindebergs sida ingen formell uppföljning av utdelade rabatter eller av 
bortgivna kläder. Den enda form av sådan som Wirén känner till är att PR-ansvarig på 
huvudkontoret samlar tidningsurklipp i vilka klädmärket figurerar. Däremot behöver han i sin 
roll som butikschef inte motivera varje enskild rabatt han ger bort eller de eventuella plagg 
han delar ut. 
 
4.3 INTERVJU MED KARL OHLSÉN-PETTERSSON, KEY ACCOUNT MANAGER OCH 

PROJEKTLEDARE PÅ KOMMUNIKATIONSBYRÅN LES ENFANTS TERRIBLES. 
 
Intervjuobjektets uttalanden och åsikter är strikt personliga. Intervjuobjektet uttalar sig 
således ej i egenskap av företrädare för Les Enfants Terribles. 
 
4.3.1 Presentation av Les Enfants Terribles 
 
Les Enfants Terribles (nedan förkortat LET) är kommunikationsbyrå i Stockholm. Byrån har 
fem heltidsanställda samt ett antal projektanställda och betraktar sig själv som en i 
sammanhanget liten byrå. LETs verksamhet är inriktad på att hjälpa företag med att nå ut till 
unga trendsättare och opinionsbildare. Dessa företag har antingen en ny produkt som de 
önskar föra ut på en testmarknad eller en mer etablerad produkt – i synnerhet i 
premiumsegmentet – som de vill marknadsföra i nya kanaler. Enligt Ohlsén-Pettersson jobbar 
LET framförallt mot en målgrupp bestående av ’coola trendsättare’ vilken till stor del omfattar 
publiken omkring Stureplan. Framförallt klubbar och barer som Riche, East och nya Spy Bar 
ligger i linje med LETs profil. 
 
LET ger även ut två tidningar som en integrerad del av sin verksamhet. Tidningarna har 
upplagor om 10-11 000 respektive 15 000 exemplar och exponering i dessa tidningar ingår 
ofta som en del i de paket som LET erbjuder sina kunder. Som sina konkurrenter ser LET alla 
PR-byråer och reklambyråer med en liknande målgrupp, men i växande utsträckning även de 
nya innovativa kanalerna som stureplan.se och sthlmsfinest.com som erbjuder mycket 
attraktiva kommunikationskoncept. 
 
4.3.2 Stureplan som marknadsföringskanal 
 
De senaste årens starka intresse för Stureplan och för den s.k. Stureplanskulturen intar en 
viktig roll i LETs arbete. Ohlsén-Pettersson förklarar utvecklingen med allmänhetens 
kändisfascination vilken öppnat ögonen för Stureplan och det som utspelar sig där. Ohlsén-
Pettersson upplever att Stureplan i ökande utsträckning utmålats som en arena där svenska 
och internationella celebriteter möts, något som mycket målmedvetet drivits på och 
utnyttjats av de som styr i Stureplansvärlden. Den utlösande faktorn var dock de olika 
mycket uppmärksammade dokumentärer på ’brats’-temat som TV3 sände redan i början på 
2000-talet. Denna utveckling har sedan fortsatt med ytterligare dokumentärer på samma 
tema och i samma kanal, samt serier som Dolce Vita. 
 
Denna utveckling har enligt Ohlsén-Pettersson öppnat dörren för en mängd mer eller mindre 
innovativa marknadsföringsmetoder. I synnerhet nämns sponsring, vilket Ohlsén-Pettersson 
ser som ett klassiskt fenomen bland idrottskändisar, filmstjärnor etc. Men Stureplans 
popularitet har lett till en särskild variant på fenomenet, där den klassiska personsponsringen 
har anpassats till ett nytt forum med en ny kategori kändisar vilken utgörs av de som rör sig 
mycket i Stureplansmiljön och som exponeras flitigt i media. Ohlsén-Pettersson berättar att 
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LET för ett antal klädmärkens räkning jobbat med denna form av sponsring av 
Stureplanskändisar. Anledningen till detta har varit en uttalad önskan från klädmärkenas sida 
att nå den målgrupp som bäst definieras genom sin koppling till Stureplan. För att nå denna 
målgrupp är det viktigt att synas på Stureplan, i synnerhet eftersom man där är i medias 
blickfång. Nattklubbarnas ansikten utåt i form av pointers, bartendrar m.fl. spelar här en 
nyckelroll, då vården av deras personliga varumärken även har gjort dem till åtråvärda 
annonspelare för andra produkter. 
 
Men Ohlsén-Pettersson upplever att Stureplan även utgör en särskilt lättillgänglig 
marknadsföringskanal, eftersom många ur målgruppen lättare låter sig övertygas av ett 
budskap om det knyts till Stureplan och eftersom människor aktivt söker information om 
trenderna kring Stureplan, inte minst genom de ovan nämnda sajterna med Stureplansprofil. 
Denna form av aktiv delaktighet skapar utrymme för mycket starkare påverkan än påtvingad 
kommunikation såsom traditionell annonsering. Men Ohlsén-Pettersson påtalar också vikten 
av att förstå att det rör sig om högst subjektiv reklam, inte minst personsponsring eftersom 
ingen skyltar med att de får gratis kläder då trovärdigheten i sådana fall skulle försvinna. 
 
Resonemanget bakom att använda Stureplan i sin marknadsföring kallar Ohlsén-Pettersson 
för varumärkessnyltning. Tanken är att företag lånar varumärket Stureplan för att fylla sitt 
eget varumärke med de värden och kvaliteter som människor associerar till Stureplan. Det är 
i synnerhet attribut som exklusivitet, glamour och moderiktighet som dessa företag försöker 
snylta på. 
 
Upplägget i dessa samarbeten ser ofta ut på ett likartat sätt. LET kontaktas till att börja med 
av ett företag som har problem att nå en viss målgrupp. LET lägger därefter upp en 
kommunikationsplan med fokus på den önskade målgruppen. ’Vill du nå grötätare, sponsra 
Gunde Svan, men vill du nå människor som köper väldigt dyra kläder, sponsra någon på 
Stureplan’ säger Ohlsén-Pettersson. I fråga om klädmärken är Ohlsén-Petterssons erfarenhet 
att ett informellt och muntligt avtal ingås med den sponsrade individen. I princip kommer de 
bara överens om att vederbörande ska bära vissa plagg och som tack för hjälpen får behålla 
dessa, alternativt erhåller ett visst arvode. Mer exakta och detaljerade avtal tror Ohlsén-
Pettersson skulle vara kontraproduktivt, då ytterst få av Stureplans makthavare skulle vilja 
ingå ett sådant. Exempelvis skulle de vara önskvärt att specificera att plagget ska bäras vissa 
särskilda kvällar eller synas i vissa sammanhang, men det ställer samtidigt orimligt höga krav 
på planering. Avtalen är grundade i god tro och Ohlsén-Pettersson har i stort sett bara 
positiva erfarenheter av detta. Ersättning utöver själva plagget förekommer i högst 10% av 
fallen och då när det rör sig om mer omfattande avtal. 
 
Mingelsajterna ser Ohlsén-Pettersson som vår generations skvallertidningar som utnyttjas 
mycket målmedvetet för att skapa kändisar och bygga personliga varumärken. Vad Ohlsén-
Pettersson känner till sker ingen form av betald exponering där alltså klädmärken betalar för 
att synas på bildsidor. Däremot är Stureplanskändisarnas frekventa exponering på dessa 
sidor en viktig del i sponsringsavtalen, då sponsorerna är medvetna om att de plagg som 
kändisarna bär kommer att synas på bild för en betydligt större mängd människor än som ser 
dem i verkligheten. 
 
Ohlsén-Pettersson ser tydliga risker med att associera sitt klädmärke till Stureplan. 
Framförallt ligger en risk i att någon som sponsras beter sig illa eller får en negativ image 
vilken då överförs till klädmärket. Som ett exempel på detta berättar Ohlsén-Pettersson om 
ett känt klädmärke [namnet får enligt överenskommelse med Ohlsén-Pettersson ej figurera i 
uppsatsen, författarnas anm.] som omkring år 2000 gick i bräschen för produktplacering i 
Stureplansmiljön. Klädmärket sponsrade ett antal personer med anknytning till Stureplan. Då 
TV i en dokumentär om Stureplan intervjuade företagets marknadschef om varför de 
marknadsförde sig på detta sätt uttalade han sig mycket positivt om Stureplan och berättade 
att företagets värderingar låg i linje med Stureplanskulturens. Men i den redigerade 
versionen av TV-programmet klipptes intervjun ihop med bilder tagna samma natt då samme 
marknadschef står och sprutar champagne tillsammans med de sponsrade personerna, som 
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berusade intervjuas och uttalar sig extremt arrogant och översittaraktigt. Genom dessa 
negativa associationer anser Ohlsén-Pettersson att klädmärket skapade ett avstånd till sina 
konsumenter, och marknadschefen avskedades kort tid efter att reportaget sänts. Exemplet 
visar på den uppenbara risken i att associera ett varumärke till individer. 
 
Vad beträffar uppföljning och effektmätning känner inte Ohlsén-Pettersson till några 
etablerade eller pålitliga metoder för denna typ av marknadsföring. I vissa isolerade fall kan 
eventuellt en försäljningsökning kopplas till en marknadsföringssatsning, alternativt kan man 
mäta frekvensen av klädmärken på mingelbilder, men subjektiviteten är stor. För LET ligger 
den viktigaste uppföljningen i att skapa sig en uppfattning huruvida uppdragsgivaren är nöjd 
med det utförda kommunikationsarbetet. 
 
4.4 INTERVJU MED JONAS GHAURI, NATTKLUBBSANSVARIG PÅ CAFÉ OPERA. 
 
Intervjuobjektets uttalanden och åsikter är strikt personliga. Intervjuobjektet uttalar sig 
således ej i egenskap av företrädare för Café Opera eller sthlmsfinest.com. 
 
4.4.1 Presentation av Café Opera 
 
Café Opera är en nattklubb i Stockholm vars affärsidé är att sälja mat, dryck och upplevelser. 
Målgruppen är beskriver Ghauri som mycket bred, 20 år och uppåt och köpstark, men i övrigt 
starkt varierande beroende på veckodag. Fredagar och lördagar är de populäraste kvällarna 
då klientelet främst består av unga innerstadsmänniskor. Café Operas främsta konkurrenter 
består av Stureplansgruppens olika klubbar. Trots en i det närmaste obefintlig 
marknadsföringsbudget har företaget byggt ett mycket starkt varumärke genom strategiska 
partnerskap med en lång rad andra varumärken. 
 
4.4.2 Presentation av sthlmsfinest.com 
 
Café Operas enda egentliga marknadsföring sker genom sajten sthlmsfinest.com, till vilken 
de var initiativtagare. Sajten beskriver Ghauri som ett community med festbilder och 
festreportage där fokus ligger på det knappa tiotal barer och nattklubbar som delar alliansen. 
Av dessa ligger majoriteten vid eller i området omkring Stureplan, bland annat Plaza, Loge 
(tidigare Kharma) och Hotellet. Användarspektrumet är brett och sträcker sig även bortom de 
allierade företagens normala gästgrupper. Sajtens största konkurrent är stureplan.se vilken 
bygger på ett liknande koncept och delar samma målgrupp.  
 
4.4.3 Stureplan som marknadsföringskanal 
 
Med sitt läge i Kungsträdgården saknar Café Opera geografisk anknytning till Stureplan. Dock 
beskrivs det i media ofta som en Stureplanskrog då gästunderlaget är detsamma som för 
Stureplans exklusivare nattklubbar. Den uppmärksamhet som Stureplan, Café Opera 
inbegripet, får i media beror enligt Ghauri på den allmänna uppfattningen att det är där ’de 
rika och berömda hänger’. Café Opera har kapitaliserat på denna uppfattning genom en lång 
rad samarbeten med andra varumärken associerade till en exklusiv livsstil. Ghauri bär vid 
intervjutillfället en pikétröja med Café Operas och klubbkonceptet OslagBars loggor på 
ryggen. Därutöver finns på ärmarna Porsches och Bacardi Razz [smaksatt rom, författarnas 
anm.] loggor samt på bröstet L’Oréal Paris logga jämte Fred Perrys. Tröjan togs fram i 
samband med Café Operas sommarturné 2005 och är ett talande exempel på hur de 
inblandade varumärkena marknadsför sig genom exponering i särskilda sammanhang samt 
genom att associeras till varandra. 
 
Det är i regel Café Opera som initierar kontakten med sponsorer för att genomföra liknande 
samarbeten. Café Opera har ett antal samarbeten med klädmärken som Fred Perry, Adidas 
och We vilka skänker eller ger kraftig rabatt på de plagg som behövs för att genomföra 
samarbetet. We och Café Opera har delvis samma ägare vilket ligger till grund för företagens 
samarbete. Ghauris uppfattning är att merparten av avtalen med klädföretag är 
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förhållandevis fritt formulerade och att villkor för användning och exponering både vore 
onödiga och svårutformade. Då Café Opera själva tar initiativet till samarbeten indikerar 
detta ett faktiskt behov av de plagg de efterfrågar. 
 
Ghauri ser flera anledningar till varför klädföretag ingår liknande samarbeten med Café 
Opera. Framförallt söker de exponering, både direkt och indirekt via media, vilket 
uppmärksamheten kring Café Opera och olika evenemang i dess regi borgar för. Mingelsajter, 
i Café Operas fall särskilt sthlmsfinest.com men även asmallworld.net, spelar en nyckelroll 
här. Intensiv exponering av klädmärken på detta sätt kan leda till en hype med kraftigt ökad 
försäljning som följd menar Ghauri. Klädföretaget We, som förlitar sig helt på icke-
traditionella kanaler i sin marknadsföring (Pettersson och Sandahl 2006), sponsrar Café 
Opera med personalens arbetskläder. Denna form av exponering gentemot nattklubbens 
gäster beskriver Ghauri som att ’bartendern är skyltdockan och nattklubben är skyltfönstret’. 
 
En annan anledning är att klädföretagen inleder dessa samarbeten är att de söker bygga ett 
varumärke genom att associeras till andra starka varumärken med liknande profil. Ghauri 
upplever att många klädföretag ser det som gynnsamt att associeras till starka varumärken 
inom krogbranschen och att Stureplan där intar en särställning. Stureplanskrogarna har 
kommit att stå som symbol för en attraktiv livsstil med nyckelord som exklusivitet, 
selektivitet och trendmedvetenhet. I det samarbete som låg till grund för pikétröjan från 
sommarturnén anser Ghauri att positiva associationer från de starka och inarbetade 
varumärkena Café Opera och Porsche överfördes till klädmärket Fred Perry som i sin tur 
bidrog med tröjorna. Ghauri beskriver detta som en win-win-situation för de inblandade 
parterna. 
 
Slutligen betonar Ghauri personliga varumärkens roll som en anledning till att klädmärken 
väljer att sponsra Café Opera. De personer som erhåller sponsrade plagg är i regel personal i 
nyckelpositioner eller stamgäster, personer som syns mycket både i rätt kretsar och i media. 
Att tillhöra denna utvalda skara tror Ghauri av många ses som åtråvärt, vilket märks på att 
de sponsrade och brandade plaggen efterfrågas av stora mängder utomstående. Detta tror 
Ghauri är ett medvetet val från klädföretagens sida, då det skapar ett intresse för 
klädmärket. 
 
Det finns dock begränsningar för strategiska samarbeten. För att bibehålla varumärket Café 
Operas trovärdighet anser Ghauri att antalet möjliga partnervarumärken är starkt begränsat. 
En snabbmatskedja exempelvis skulle ha mindre att vinna på ett samarbete med Café Opera 
än vad de sistnämnda skulle ha att förlora. Likaså är det viktigt att begränsa den mängd 
exponering som varumärket Café Opera får om dess värde ska bestå. Det finns även en risk 
att fel personer bär de sponsrade plaggen eller uppträder kraftigt berusade vilket kan skapa 
negativ publicitet. Den ekonomiska risken ser dock Ghauri som minimal då klädföretag som 
agerar sponsorer gör det med endast plaggen som insats. Fördelarna överväger, både då 
sponsring som medium är kostnadseffektivt men också då marknadsföringssyftet i viss 
utsträckning är dolt. Ghauri konstaterar att Stureplansklientelet är närmast oemottagligt för 
traditionell reklam, vilket enligt honom understryker betydelsen av alternativa 
marknadsföringskanaler.
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ANALYS 
 
I uppsatsens femte och avslutande kapitel analyseras den insamlade empirin mot bakgrund av den åskådliggjorda 
teorin, varigenom undersökningsfrågorna från det första kapitlets problemdiskussion besvaras. Uppsatsen avrundas 
genom en sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna samt förslag till fortsatt forskning. 
 
5.1 ANALYS 
 
Inledningsvis kan konstateras att den insamlade empirin överlag var mycket enhetlig. 
Intervjuobjektens åsikter beträffande Stureplan som marknadsföringskanal stämde i många 
fall väl överens, både avseende hur kanalen används och anledningarna därtill. Direkt 
motstridiga åsikter lyste med sin frånvaro. Däremot fokuserade de fyra intervjuobjekten 
delvis på skilda teman i intervjuerna, vilket gissningsvis är en följd av deras olika 
verksamhetsområden. Detta möjliggör för oss som uppsatsförfattare en bredare förståelse för 
det studerade fenomenet. 
 
Hybrid kommunikation och produktplacering är centrala begrepp i de 
marknadsföringsstrategier som utformas med Stureplan som sin kanal. Som framgår av 
teorin och bekräftas av empirin så ökar reklams inflytande på målgruppen i trovärdighet när 
budskapet når mottagaren utan att denne är medveten om det. Detta faktum förefaller av 
empirin vara allmänt känt bland marknadsförare i Stureplansmiljö och uppmärksammades i 
alla intervjuer. Jöhncke konstaterar att Lyle & Scotts ambassadörer måste ha en klädstil som 
ligger i linje med de gratisplagg de erhåller för att bevara allmänhetens förtroende för 
varumärket. Ohlsén-Pettersson betonar vikten av mottagarnas trovärdighet vilken bevaras 
genom att utdelningen av gratisplagg hemlighålles. 
 
Hybrid kommunikation i Stureplansmiljö sker främst i form av produktplacering på personer 
med särskilda karaktärsdrag, men även när personer som bär företagets plagg exponeras i 
typiska Stureplansmedier såsom asmallword.net samt på mingelsajterna stureplan.se och 
sthlmsfinest.com. Att exponera varumärket i rätt miljöer och på rätt personer är 
eftersträvansvärt enligt Wirén. Mingelsajter är ett medium som kräver en aktiv kund med 
eget engagemang och intresse av att besöka sidorna. När kunden självmant bläddrar bland 
bilder och reportage på framstår inte reklamen som lika uppenbar som i traditionella 
marknadsföringskanaler. Jöhnke menar exempelvis att bilderna på mingelsajter mer upplevs 
som en inspirationskälla än som ren marknadsföring vilket indikerar produktplaceringens 
dolda funktion. Ohlsén-Pettersson ansluter sig till samma linje och menar att många i 
företagens målgrupp aktivt söker information om trender kring Stureplan genom att besöka 
de nämnda sajterna och titta på publicerade bilder. 
 
Flera av intervjuobjekten använde begreppen sponsring och produktplacering synonymt. 
Tillvägagångssätten är desamma och rent praktiskt rör det sig i båda fallen om att exponera 
klädmärket på individer. Personsponsringen sker till utvalda personer och fyller en 
marknadsföringsmässigt strategisk funktion. Det rör sig om kändisar, sportprofiler och 
nattklubbschefer – vad som i intervjuerna kallas rätt personer – med förmåga att överföra 
positiva associationer till det klädmärke de bär. Men den sponsrade personens egen kläd- och 
livsstil måste passa med de associationer och värden som sponsorföretaget önskar fylla sitt 
varumärke med. Naturlighet och trovärdighet är ledord i sammanhanget för att undvika att 
sponsringen blir för uppenbar. Detta återknyter till tillvägagångssätten i alla former av hybrid 
kommunikation, även om sponsring ej per definition måste ske fördolt. Sponsrings tre 
effekter – uppmärksamhet, kunskapsförändring och attidtydförändring – syns alla tre i 
samband med sponsring på Stureplan, i synnerhet genom den kraftiga exponeringen i olika 
media. 
 
Melin och Urdes varumärkespyramid beskriver hur en märkesprodukt etablerar sig på en 
marknad. Det handlar i korthet om att kombinera arbete med produkt, varumärke och 
positionering för att genom dessa slutligen nå målgruppen. Det framkommer både i 
uppsatsens bakgrundsavsnitt och i empirins intervjuer att trender ofta startar i storstädernas 
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nattliv, i synnerhet på Stureplan. Genom de marknadsföringskanaler som denna uppsats 
behandlar positionerar klädföretagen sina varumärken på Stureplan vilket skapar 
varumärkeskännedom hos målgruppen samt överför associationer och upplevda kvaliteter. 
Den slutliga målsättningen för arbete enligt varumärkespyramiden är att skapa 
märkeslojalitet och för att uppnå sådan måste man först ta sig in på marknaden. Samtliga 
intervjuobjekt ser fördelar med att positionera sig på Stureplan och betraktar klädsponsring 
som ett effektivt verktyg i marknadskommunikation. Genom att produktplacera på personer i 
Stureplansmiljö och således positionera sig på Stureplan väcker klädföretag kundernas 
intresse för det aktuella klädmärket. Samtliga intervjuobjekt medger att det rör sig om en 
medveten marknadsföringsstrategi från klädföretagens sida. Som både Jöhncke och Ghauri 
framhåller är klädsponsring mycket kostnadseffektiv och fungerar som en suverän 
säljfrämjande åtgärd genom att den stärker kopplingen mellan märket och målgruppen. 
Målgruppen uppmärksammar märket när det bärs av personer i en nära omgivning, vilket i 
sin tur legitimerar märket. Om dessa beståndsdelar i varumärkespyramidens kombineras på 
rätt sätt uppstår märkeslojalitet hos kunden. Den stora konkurrensfördel som sådan lojalitet 
innebär förklarar klädföretagens arbete med produkt, varumärke och positionering. 
 
Många teorier diskuterar de fördelar och positiva effekter som företag kan uppnå genom att 
marknadsföra sina varumärken tillsammans i så kallade varumärkesallianser. Ghauri berättar 
i intervjun hur Café Opera använder denna strategi tillsammans med klädmärken och ofta 
ytterligare partnervarumärken. Grundkravet för denna form av marknadsföring är att 
samtliga varumärken har liknade profil för att kunna associeras till varandra på ett naturligt 
sätt. Klädmärken som positionerat sig i premiumsegmentet kan därför vinna mycket på att 
samarbeta med nattklubbar med liknande positionering och målgrupp. Varumärkena i 
samarbetet utnyttjar varandras styrkor ömsesidigt och tillsammans skapar de starkare 
genomslagskraft och varumärkeskommunikation än vad vore möjligt individuellt. 
Varumärkesalliansens värde överstiger därmed summan av dess delar. Ghauri menar att 
målet är att skapa en win-win-situation, där samtliga medlemmar i alliansen får ta del av 
frukterna den bär. Klädföretagens bidrag i dessa samarbeten är i huvudsak att stå för de 
kläder som sedan används av särskilda personer eller i särskilda sammanhang, och som 
eventuellt kombineras med ytterligare partnervarumärken som i fallet med tröjan från Café 
Operas sommarturné. De effekter klädföretagen förväntar sig är delvis desamma som när de 
använder en kändis i sin marknadsföring och överför dennes positiva attribut till varumärket. 
Teoretiskt ligger således dessa två strategier nära varandra och delar många faktorer. 
 
För klädföretagen kan man se tydliga fördelar med dessa former av samarbeten i parallell till 
teorier om varumärkespersonlighet. Allianser där varumärken med starkare personlighet 
ingår kan bidra till att lyfta fram det egna märkets personlighet och göra det attraktivare 
genom den överförda glansen från de starkare varumärkena. Men alla varumärken i 
varumärkesallianser tillhör inte företag, inte ens det kanske allra starkaste och populäraste 
av dem alla: varumärket Stureplan. Ohlsén-Pettersson konstaterar att klädmärken som 
förknippas med Stureplan lånar dess attribut och därmed bygger sitt eget varumärke. 
Ohlsén-Pettersson benämner detta ’varumärkessnyltning’. 
 
Som tidigare nämnts finns det begränsningar för hur dessa allianser kan sammansättas och 
för att uppnå de eftersträvade effekterna. Framförallt krävs att varumärkena har liknade 
image, annars faller associationskonceptet och effekten kan istället bli negativ. Den ovan 
nämnda tröjan exemplifierar en varumärkesallians med många och sinsemellan olika 
deltagare (klädmärket Fred Perry, nattklubben Café Opera, biltillverkaren Porsche, 
kosmetikföretaget L’Oréal med flera). En risk i detta sammanhang är utspädningseffekten 
vilken innebär att associationer och värden som något eller några av företagen har försökt 
skapa åt sina varumärken faller när de sammankopplas med de andra varumärkena. Ghauri 
noterar själv detta i sitt exempel med en snabbmatskedja vilket han betraktar som ett icke 
önskvärt partnervarumärke. Samma förhållande gäller i fråga om personliga varumärken. 
Jöhncke och Ohlsén-Pettersson poängterar vikten av att sponsrade personers egen kläd- och 
livsstil ligger i linje med de associationer klädföretag vill förknippa sitt varumärke med. Det 
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handlar således om att de sponsrade personernas personliga varumärken skall 
överensstämma med klädmärkena. 
 
Kulturella faktorer utgör den djupaste enskilda påverkan på köpbeteendet och styr vilka 
klädmärken konsumenten väljer. Stureplan kan betraktas som en subkultur som därmed blir 
en del av de kulturella faktorer som påverkar klädköpare. Ohlsén-Pettersson bekräftar att det 
från vissa klädföretags håll har funnits ett uttalat önskemål att förknippa klädmärket med 
kändisar vars kändisskap bäst definieras genom deras koppling till Stureplan, 
nattklubbschefer och övrig personal i restaurangbranschen i synnerhet. Marknadsförare 
använder således inte bara Stureplan som en marknadsföringskanal utan söker dessutom bli 
en integrerad del av dess kultur. 
 
Som beskrivits ovan fungerar subkulturer genom att dess medlemmar gärna utmärker sig 
med liknade kläder och smycken. Då dessa igenkänningstecken blir alltför utbredda i 
samhället finns incitament att utmärka sig på nya sätt. Utifrån intervjuerna med Jöhncke och 
Wirén framkom att företagen väljer att klä personer med stora nätverk i Stureplansmiljön. Då 
dessa personer har på sig klädmärket i fråga blir det ett igenkänningstecken för den 
subkultur som Stureplan utgör och därmed skapas efterfrågan. I klädföretagens strategi 
ingår även att skapa nya trender och att försöka påverka kulturella skiftningar, exempelvis 
genom bruket av ’ambassadörer’ och kändisar. Från resonemanget kring subkulturer och 
deras konstanta utveckling kan en viktig parallell dras till ’trickle down’-teorin. Jöhncke och 
Wirén ser båda Stureplan som en trendsättare, varifrån trender sprids ut i landet. Det som 
exponeras på Stureplan finns i småstäder ett år senare menar Wirén. Det sker således en 
sorts Stureplansimitation ute i landet vilket gör trender och klädmärken utbredda och 
generella. Precis som enligt ’trickle down’-teorin, tenderar dock imitation att leda till att nya 
trender skapas bland de ursprungliga trendsättarna och på så sätt ändras modet hela tiden. 
För att bevara trovärdigheten i den målgrupp som initierar trender är det angeläget att 
upprätthålla statusdistinktionen, och som Wirén nämner tillgodoses detta behov av att dela 
upp klädmärket i olika linjer där en del klädesplagg inte massproduceras utan enbart finns 
tillgängliga i butiken invid Stureplan. 
 
Den spridning som Stureplans trender får även långt bortom dess geografiska gränser kan 
delvis ha sociologiska förklaringar. I alla intervjuer liksom i bakgrunden framkom att 
Stureplan kännetecknas av associationer till högstatusprodukter och exklusivitet. De 
produkter och klädmärken som förknippas med Stureplan kommer därmed att förknippas 
även med dessa associationer. Veblens teori uppmärksammar betydelsen av iögonfallande 
konsumtion för att kommunicera sociala positioner. I kölvattnet av den ’bratkultur’ som bland 
andra Wirén och Ohlsén-Pettersson nämner och som har fått stor uppmärksamhet i media, 
har intresset för att visa god ekonomisk ställning genom dyra konsumtionsvanor spritt sig 
långt bortom Stureplan. I enlighet med Veblens teori kan detta förklara den efterfrågan som 
klädmärken som exponerats flitigt i Stureplansmiljön möter även ute i landet. 
 
Även Gladwells teori om sociala epidemier spelar en viktig roll i att förstå klädföretags beslut 
att marknadsföra sig genom Stureplan. De klädmärken som utlöser en sådan social epidemi 
säljer sig själva, i princip utan ytterligare insatser från klädföretagets sida. Det framkom i 
intervjuerna att de trender som sociala epidemier ofta tar formen utav inte sällan har sitt 
upphov i en medveten marknadsföringssatsning. Exempelvis talar Jöhncke om den starka 
lammullstrend som genomsyrat svenskt mode under de senaste åren, i vilken Lyle & Scott 
intagit en särställning. Om Lyle & Scott utlöste den trenden genom kändismarknadsföring (av 
Jöhncke kallat personsponsring) eller om företaget använde kändismarknadsföring för att rida 
på en befintlig trend ligger bortom denna uppsats syfte att utreda. Däremot är det tydligt att 
vissa enskilda individer spelade en viktig roll i trendens uppkomst och spridning. 
 
Gladwells indelning i tre olika människotyper med kapacitet att starta en social epidemi 
stämmer väl överens med intervjuobjektens uppfattning att vissa profiler omkring Stureplan 
är avgörande för att starta en trend. Framförallt nämndes nattklubbsprofiler i samband med 
detta och då i synnerhet deras roll som förebilder och trendsättare. J Lindeberg och Lyle & 
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Scott uppges båda ha sponsrat ett flertal nattklubbsprofiler i syfte att sprida sina kläder både 
i deras direkta umgängeskrets och via den exponering de får i olika media. Detsamma gäller 
för de övriga Stureplanskändisar som erhåller gratis plagg i syfte att bli sedda i dessa och 
influera sin omgivning. I Gladwells uppdelning intar de således framförallt rollen av salesmen 
genom sin förmåga att kombinera starka personliga varumärken med klädmärken eller 
trender och påverka sin omgivning att följa efter. 
 
Mavens funktion fylls delvis av de reportage och krönikor som publiceras på sajter som 
stureplan.se och sthlmsfinest.com, var Stureplans trender beskrivs. Många av läsarna 
befinner sig utanför Stockholm och saknar direkt relation till Stureplan. För dem fyller dessa 
inblickar i Stureplansvärlden en viktig funktion i att snappa upp aktuella trender för vilka 
mavens dikterar villkoren. Bland dem som besöker Stureplanssajterna för att läsa dessa 
reportage och/eller för att titta på mingelbilder finns slutligen de connectors som sprider 
Stureplans trender vidare ut i sina egna miljöer, oavsett det geografiska avståndet till 
Stureplan. Detta rimmar väl med den uppfattning som alla intervjuobjekt delade att 
modetrender ofta har sin upprinnelse på Stureplan för att därefter spridas ut i landet. 
 
Gladwells teori om klibbighetsfaktorn förklarar klädföretagens strävan att maximera 
exponeringen av sina varumärken för att möjliggöra en social epidemi. Den sponsring och 
produktplacering som diskuteras i intervjuerna sker överlag på bred front och genom ett 
antal parallella överenskommelser. Men framförallt intar mingelsajter och annan media en 
mycket stark roll i att ge kommunikationen den klibbighet som krävs för att ge den 
genomslagskraft. När sponsring och produktplacering genom mingelbilder förevigas blir den 
synlig bortom den tidsrymd och den krets var den ursprungligen ägde rum. Klädföretagens 
intresse att finna individer med hög exponeringsgrad har sålunda sin förklaring i att ge 
budskapet viss varaktighet. 
 
Det framkom i intervjuerna mycket få risker och nackdelar med att låta associera klädmärken 
till Stureplan. Inget av intervjuobjekten uppmärksammade i samband med detta den 
negativa syn på Stureplan som existerar i andra sammanhang och som till och med tar sig så 
våldsamma uttryck som demonstration Reclaim the Streets. Anledningen därtill uppfattar vi 
ligger i det aktiva deltagande från mottagarens sida som krävs för att exponeras för 
marknadsföring via Stureplan, exempelvis genom att befinna sig i den miljön eller genom att 
besöka sajter som stureplan.se och sthlmsfinest.com. Detta torde i hög grad utesluta grupper 
med en negativ syn på Stureplan från att exponeras för den marknadsföring som sker där. 
 
En risk som nämndes i flera intervjuer är om individer som har kommit att förknippas med 
varumärket gör bort sig eller på annat sätt skapar negativ publicitet för sig själv och 
klädmärket. Ohlsén-Pettersson nämner exempelvis den berusade företagsrepresentant som 
ställde upp i TV och därmed genererade badwill för sitt företag. Likaså finns det en risk i att 
överexponera sitt varumärke, vilket Jöhncke uppmärksammar och som lett till att Lyle & 
Scott är restriktiva vad beträffar antalet ’ambassadörer’ och återförsäljare. Som tidigare 
nämnts finns även en utspädningsrisk om klädmärken ingår varumärkesallianser med 
svagare varumärken. Den sammantagna bristen på större risker med att använda Stureplan 
som marknadsföringskanal tror vi bottnar i att kanalen upplevs som mycket kostandseffektiv 
och att den ekonomiska risken är försumbar i förhållande till den potentiella utdelningen. 
 
5.2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 
Efter arbetet med denna uppsats står det klart att de icke-traditionella 
marknadsföringskanaler som Stureplan erbjuder klädföretag används på ett mycket medvetet 
sätt, och att de uppfattas som ett värdefullt komplement till annan marknadsföring. I 
synnerhet den låga kostnad som kanalen överlag medför ses som en av dess starkaste 
fördelar, i synnerhet för mindre företag med begränsad marknadsföringsbudget. Kanalens 
starka genomslagskraft har ett antal orsaker, främst Stureplans höga exponeringsgrad i 
media och möjligheten att låna de attribut som traditionellt förknippas med Stureplan. 
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Riskerna med att använda Stureplan i sin marknadsföring betraktas som små i förhållande till 
den möjliga utdelningen. 
 
5.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Då det ämnesområde som Stureplans icke-traditionella marknadsföringskanaler utgör är 
synnerligen outforskat har det under uppsatsskrivandets gång dykt upp flera möjligheter till 
fortsatt forskning. Ett första uppslag är att intaga ett konsumentperspektiv och undersöka 
hur den i uppsatsen beskrivna marknadsföringen mottages i målgruppen. I vilken 
utsträckning är de som ser personer med gratisplagg eller bilder på Internet medvetna om 
att de utsätts för marknadsföring? Här finns även tillfälle att granska eventuella negativa 
effekter som associationer till Stureplan eller till enskilda individer skapar. Vidare vore det 
intressant att studera de i uppsatsen beskrivna mingelsajterna, då dessa är en ny och knappt 
omskriven företeelse vars potential som marknadsföringskanal framstår som stor.
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Studentlitteratur 1987 
 
Pecén, Sören 
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Computer Sweden 2005-10-14 
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Aftonbladet 2006-03-12 
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INTERNET 
 
asmallworld.net 
http://www.asmallworld.net/ 
Datum 2006-05-14 klockan 14.15 
 
sthlmsfinest.com 
http://www.sthlmsfinest.com/ 
Datum 2006-05-05 klockan 10.00 
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http://www.sturebadet.se/ 
Datum 2006-06-04 klockan 18.30 
 
Sturegallerians hemsida 
http://www.sturegallerian.se/historia.asp/ 
Datum 2006-06-04 klockan 16.00 
 
stureplan.se 
http://www.stureplan.se/ 
Datum 2006-05-14 klockan 12.15 
 
INTERVJUER (i kronologisk ordning) 
 

• Karl Ohlsén-Pettersson 2006-04-24 klockan 20.30 
• Ted Jöhncke 2006-05-03 klockan 17.00 
• Jonas Ghauri 2006-05-11 klockan 16.15 
• David Wirén 2006-05-12 klockan 13.30 
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APPENDIX I: 
FRÅGESCHEMA KLÄDFÖRETAG 
 
Frågeschema inför intervju med representanter för klädföretag som marknadsför sig genom 
icke-traditionella kanaler på Stureplan. Intervjun är baserad på diskussion, varför 
nedanstående frågeställningar är att betrakta som en utgångspunkt och vägvisare snarare än 
direkta frågor. 
 
Presentation av intervjuare samt av intervjuns syfte. 
 
Vi är tre studenter i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet som skriver vår 
kandidatuppsats om hur klädföretag använder Stureplan som marknadsföringskanal. För 
detta syfte har vi valt att med Stureplan avse hela den kultur och livsstil för vilken Stureplan 
kommit att stå som representant, d.v.s. Stureplan i en vidare definition än den rent 
geografiska. Med anledning av vår uppsats vill vi ställa några frågor till Dig i egenskap av 
representant för [företagsnamnet]. Har Du några frågor innan vi börjar? 
 
Intervjufrågor 
 
1. Intervjuobjektet 
 
• Intervjuobjektets namn? 
• Intervjuobjektets position inom [företagsnamnet]? 
 
2. Företaget 
 
• Beskriv [företagsnamnet]s affärsidé och verksamhet? 
• Företagets omsättning och marknadsföringsbudget? 
• Hur definierar Du den marknad vilken [företagsnamnet] är verksamma på? 
• Vilka är [företagsnamnet]s främsta konkurrenter? 
• Hur definierar Du [företagsnamnet]s målgrupp? 
• Vilka kanaler använder [företagsnamnet] i sin marknadsföring i dag? 

Promotionmix? 
 
3. Stureplan som marknadsföringskanal 
 
• Hur ser Du på Stureplans popularitet och den s.k. Stureplanskulturen? 
• Hur använder [företagsnamnet] sig av Stureplan i sin marknadsföring? 
• Varför har [företagsnamnet] valt att använda Stureplan i sin marknadsföring? 
• Vilka egenskaper har denna marknadsföringskanal som andra kanaler saknar? 
• Vilka behov hos klädköpare spelar [företagsnamnet] på genom denna 

marknadsföring? 
• Hur ryms denna marknadsföring i företagets övriga promotionmix? 
• Vilka urvalskriterier har [företagsnamnet] för satsningar på denna 

marknadsföring? 
• Vilka är de viktigaste faktorerna för en marknadsföringssatsnings effektivitet? 
• Hur initieras och underhålls de kontakter som möjliggör denna marknadsföring? 
• Vilken betydelse har kändisar för att marknadsföra en produkt på Stureplan? 
• Hur uppfattar Du de kändisar som endast är kända för sitt engagemang på 

Stureplan och deras betydelse i det här sammanhanget? 
• Vad har vimmelbilder på olika Internetsajter för betydelse i marknadsföringen? 
• Vilka former av ekonomisk och annan ersättning utgår för denna 

marknadsföring? 
• Vilka karaktärsdrag kännetecknar Stureplan som marknadsföringskanal? 
• Vilka kundgrupper tror Du att [företagsnamnet] når genom att använda 

Stureplan som marknadsföringskanal? 
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• Vilka upplever Du är de största positiva och negativa effekterna av denna 

marknadsföring? 
• Ser Du några risker med denna typ av marknadsföring? 
• Hur följer [företagsnamnet] upp satsningarna på marknadsföring genom 

Stureplan? 
• Hur använder [företagsnamnet]s konkurrenter Stureplan i sin marknadsföring? 

Exempel. 
• Hur ser Du på framtiden för Stureplan som marknadsföringskanal i allmänhet 

och för [företagsnamnet]s del i synnerhet? 
 
Avslutning 
 
Intervjun är över. Om Du inte har några frågor ber vi att få tacka för Din hjälp och för Din 
tid. 
 

 38 



Den magiska svampen 
 
 

 
APPENDIX 2: 
FRÅGESCHEMA KOMMUNIKATIONSBYRÅ 
 
Frågeschema inför intervju med representant för kommunikationsbyrå med inriktning på 
marknadsföring genom icke-traditionella kanaler på Stureplan. Intervjun är baserad på 
diskussion, varför nedanstående frågeställningar är att betrakta som en utgångspunkt och 
vägvisare snarare än direkta frågor. 
 
Presentation av intervjuare samt av intervjuns syfte. 
 
Vi är tre studenter i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet som skriver vår 
kandidatuppsats om hur klädföretag använder Stureplan som marknadsföringskanal. För 
detta syfte har vi valt att med Stureplan avse hela den kultur och livsstil för vilken Stureplan 
kommit att stå som representant, d.v.s. Stureplan i en vidare definition än den rent 
geografiska. Med anledning av vår uppsats vill vi ställa några frågor till Dig i egenskap av 
representant för [företagsnamnet]. Har Du några frågor innan vi börjar? 
 
Intervjufrågor 
 
1. Intervjuobjektet 
 
• Intervjuobjektets namn? 
• Intervjuobjektets position inom [företagsnamnet]? 
 
2. Företaget 
 
• Beskriv [företagsnamnet]s affärsidé och verksamhet? 
• Företagets omsättning? 
• Hur definierar Du den marknad vilken [företagsnamnet] är verksamma på? 
• Vilka är [företagsnamnet]s främsta konkurrenter? 
• Hur definierar Du [företagsnamnet]s målgrupp? 
 
3. Stureplan som marknadsföringskanal 
 
• Hur ser Du på Stureplans popularitet och den s.k. Stureplanskulturen? 
• Hur använder [företagsnamnet] sig av Stureplan? Exempel. 
• Varför har [företagsnamnet] valt att använda Stureplan? 
• Varför vill era klienter marknadsföra sig genom Stureplan? 
• Vilka egenskaper har denna marknadsföringskanal som andra kanaler saknar? 
• Hur delaktiga är [företagsnamnet]s klienter i planerandet av 

marknadsföringssatsningar? 
• Vilka är de viktigaste faktorerna för dessas effektivitet? 
• Hur initieras och underhålls de kontakter som möjliggör denna marknadsföring? 
• Vad kostar det att anlita [företagsnamnet]? 
• Vilka former av ekonomisk och annan ersättning betalar [företagsnamnet] ut till 

olika aktörer i samband med marknadsföringssatsningar? 
• Vilka karaktärsdrag kännetecknar Stureplan som marknadsföringskanal? 
• Vilka kundgrupper tror Du att [företagsnamnet]s klienter når genom att använda 

Stureplan som marknadsföringskanal? 
• I vilken utsträckning är målgruppen medveten om denna marknadsföring? 
• Vilka upplever Du är de största positiva och negativa effekterna av denna 

marknadsföring? 
• Ser Du några risker med denna typ av marknadsföring? 
• Hur följer [företagsnamnet]s klienter upp satsningarna på marknadsföring 

genom Stureplan? 
• Hur använder [företagsnamnet]s konkurrenter Stureplan i sin marknadsföring? 

Exempel. 
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• Hur ser Du på framtiden för Stureplan som marknadsföringskanal i allmänhet 

och för [företagsnamnet]s del i synnerhet? 
 
Avslutning 
 
Intervjun är över. Om Du inte har några frågor ber vi att få tacka för Din hjälp och för Din 
tid.
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APPENDIX 3: 
FRÅGESCHEMA MOTTAGARE 
 
Frågeschema inför intervju med representant för företag som agerar mottagare av 
produktplacering från klädföretag som marknadsför sig genom icke-traditionella kanaler på 
Stureplan. Intervjun är baserad på diskussion, varför nedanstående frågeställningar är att 
betrakta som en utgångspunkt och vägvisare snarare än direkta frågor. 
 
Presentation av intervjuare samt av intervjuns syfte. 
 
Vi är tre studenter i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet som skriver vår 
kandidatuppsats om hur klädföretag använder Stureplan som marknadsföringskanal. För 
detta syfte har vi valt att med Stureplan avse hela den kultur och livsstil för vilken Stureplan 
kommit att stå som representant, d.v.s. Stureplan i en vidare definition än den rent 
geografiska. Med anledning av vår uppsats vill vi ställa några frågor till Dig i egenskap av 
representant för [företagsnamnet]. Har Du några frågor innan vi börjar? 
 
Intervjufrågor 
 
1. Intervjuobjektet 
 
• Intervjuobjektets namn? 
• Intervjuobjektets position inom [företagsnamnet]? 
 
2. Företaget 
 
• Beskriv [företagsnamnet]s affärsidé och verksamhet? 
• Företagets omsättning och marknadsföringsbudget? 
• Hur definierar Du den marknad vilken [företagsnamnet] är verksamma på? 
• Vilka är [företagsnamnet]s främsta konkurrenter? 
• Hur definierar Du [företagsnamnet]s målgrupp? 
• Vilka kanaler använder [företagsnamnet] i sin marknadsföring i dag? 

Promotionmix? 
 
3. Stureplan som marknadsföringskanal 
 
• Hur ser Du på Stureplans popularitet och den s.k. Stureplanskulturen? 
• Vad har [företagsnamnet] för relation till Stureplan? 
• Hur använder klädföretag sig av [företagsnamnet] i sin marknadsföring? 

Exempel. 
• Varför väljer de att använda [företagsnamnet] i sin marknadsföring? 
• Vilka egenskaper har denna marknadsföringskanal som andra kanaler saknar? 
• Vilka behov hos klädköpare spelar klädföretag på genom denna marknadsföring? 
• Vilka urvalskriterier har [företagsnamnet] för delaktighet i satsningar på denna 

marknadsföring? 
• Vilka är de viktigaste faktorerna för en marknadsföringssatsnings effektivitet? 
• Hur initieras och underhålls de kontakter som möjliggör denna marknadsföring? 
• Vilken betydelse har kändisar för att marknadsföra en produkt på Stureplan? 
• Hur uppfattar Du de kändisar som endast är kända för sitt engagemang på 

Stureplan och deras betydelse i det här sammanhanget? 
• Vad har vimmelbilder på olika Internetsajter för betydelse i marknadsföringen? 
• Vilka former av ekonomisk och annan ersättning utgår för denna 

marknadsföring? 
• Vilka karaktärsdrag kännetecknar Stureplan som marknadsföringskanal? 
• Vilka kundgrupper tror Du att klädföretagen når genom att använda Stureplan 

som marknadsföringskanal? 
• I vilken utsträckning är målgruppen medveten om denna marknadsföring? 
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• Vilka upplever Du är de största positiva och negativa effekterna av denna 

marknadsföring? 
• Ser Du några risker med denna typ av marknadsföring? 
• Hur följs satsningarna på marknadsföring genom Stureplan upp? 
• Hur ser Du på framtiden för Stureplan som marknadsföringskanal i allmänhet 

och för [företagsnamnet]s del i synnerhet? 
 
Avslutning 
 
Intervjun är över. Om Du inte har några frågor ber vi att få tacka för Din hjälp och för Din 
tid.

 42 



Den magiska svampen 
 
 

 
APPENDIX 4: 
FÖRFATTARINFORMATION 
 
Initialerna i fetstil efter varje avsnitt i nedanstående förteckning syftar till vem av 
uppsatsförfattarna som har skrivit texten, samt i förekommande fall även ansvarat för den 
research som ligger till dess grund. I de fall var ytterligare initialer står inom parentes har 
texten omarbetats och utökats i mer än obetydlig utsträckning av dessa personer. Givetvis 
har dock all text genomskådats av alla uppsatsförfattare. Vissa texter har författats av flera 
personer parallellt var ett sådant upplägg var oundvikligt. De olika avsnitten är av högst 
varierande längd och uppsatsförfattarna har själva ansvarat för hur mycket tid de har valt att 
lägga på uppsatsen. Författarinformationen kan därför ej entydigt användas som indikation 
på inbördes fördelning av arbetsbörda. 
 
Författarkoder 
CK Carl Kronberg 
HS Heidi Siik 
LF Lukas Feuk 
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