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Sammanfattning  
Nya möjligheter leder till nya utmaningar. I takt med att privatpersoners användande av Internet 
ökat explosionsartat, har även företagens närvaro ökat markant. Företagen ser möjligheter då 
kostnaden för marknadsföring och varumärkesbyggande on-line ofta är lägre än att gå via de 
mer traditionella media kanaler.  Internets natur gällande kommunikation ger företagen en 
möjlighet till att närma sig konsumenterna och bygga en relation till dem.  

Studien ämnar skapa förståelse för hur svenska mikroföretag inom mode använder nya 
mediekanaler för att bygga upp sina respektive varumärken. Således utfördes ett 
förståelseinriktat arbete där den empiriska basen består av fyra stycken semistrukturerade 
intervjuer med tre mikroföretag samt en med en PR- konsult. Där till består arbetet av en 
teoretisk referensram som behandlar Internet, sociala medier, varumärkesteori, 
varumärkeskapital och slutligen kommunikationsteori.  

Studien vittnar om att företag idag aktivt och framgångsrikt kan använda Internet som en del i 
sitt varumärkesbyggande. Att företagen använder sig av en mängd olika kanaler så som 
Facebook, bloggar, modebloggar, Newsletters, Twitter etc. för att nå till konsumenter samt att 
bygga en relation till dem. Men också att detta arbete inte är helt oproblematiskt, då risker 
uppkommer om arbetet utförs felaktigt. 

 
Nyckelord: mikroföretag, Internet, mode, sociala media, varumärke, varumärkeskapital 
 

Abstract 
New opportunities lead to new challenges. As the private usage of the Internet has grown so has 
the commercial. Companies now get the opportunity to build their brands on-line at a lower cost 
compared to traditional media.  Internets nature enables two- way communication, which 
companies can use when they try to close in at the customers and to build relationships with 
them. 

This study aims to create understanding of how Swedish micro companies in the fashion 
industry uses these new media channels when they are building their company brands. Thus we 
performed an understanding-oriented study were the empiric foundation rests on four semi-
constructed interviews. Three of these interviews were with Swedish micro companies and one 
with a PR-Consultant. Beside this, the study consists of a theoretical framework that includes 
theory about the Internet, social media, brands, brand equity and finally theory regarding 
communication.  

The study has shown that companies today can use the Internet as a marketing tool when they 
are building their company brand. That they use several different media channels on-line such 
as Facebook, Bloggs, Fashion- blogs, Newsletters, Twitter etc. and that the reason for this is to 
reach and to build relationships with consumers. But also that this work is not unproblematic 
and that risks can occur if the work is done in an incorrect way. 

 
Keywords: micro companies, Internet, fashion, social media, brand, brand equity 



Förord 

 

Vi ämnar att först och främst tacka samtliga respondenter som medverkat i studien. Ni har delat 
med er av er kompetens och era erfarenheter, vilken gjort genomförandet av denna studie 
möjlig.  

Ett stort tack till vår handledare Åke Berglund som under arbetets gång förmedlat visdomens 
ord och kommit med givande konstruktiva förslag till förbättring. Även ett stort tack till våra 
respektive familjer. Utan ert stöd och tålamod  hade inte det här arbetet varit möjligt att 
fullborda.  
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1. Inledning 

I den inledande delen av uppsatsen redogör vi  bakgrundsproblematiken. En introduktion 
till Internet och mode ges. Vidare följer en problemdiskussion och problemformulering. 
Kapitlet avslutas med en disposition inför resterande delar i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Konfektion definieras i Nationalencyklopedin som ”fabriksmässigt tillverkade färdigsydda 
kläder” och fick sitt uppsving först på 1950-talet i Sverige. Intresset för konfektionsmodet och 
industriell formgivning växte sig allt starkare i samband med att de franska modehusen fick sina 
egna konfektionskollektioner. Detta ökade konfektionsindustrins status och omsättning kraftigt.1 
Men klädmode var inget som uppkom med den franska konfektion industrin. Ordet Mode 
härstammar från italienskans Moda, en definition från 1650 följer; a) använda, b) lag, regel, 
sort, c) reglering, kotym, moralisk. Mode är idag, så som det var då, ett sätt för människor att 
definiera vem de var, eller kanske vem de ville vara. Mode följer inte våra fysiologiska behov 
utan är skapelser av samhället.2 Modemarknad är egentligen en så kallad ”mogen” marknad där 
lönsamhet upprätthålls genom att nytt mode uppkommer, nya kollektioner lanseras och nya 
stimuli sänds ut.3  

Enligt en undersökning gjord av Svensk Handel är konkurrensen inom detaljhandeln idag 
knivskarp. Undersökningen visar även på att en del av konkurrensen härstammar från andra 
platser än konkurrerande fysiska butiker. 15 %, av de tillfrågade uppgav att den hårdaste 
konkurrensen de upplevde idag kom från handeln på Internet.4  

Internet är således idag en funktionell försäljningskanal för företag att använda sig av, samtidigt 
är det också en informationskanal av rang. Det har skapats nya sätt att kommunicera på, inte 
bara ”en till en” utan också ”en till många”. Nya forum har bildats där människor kan samlas 
utan att vara begränsade av tid eller rum.5 

Bloggen, den digitaliserade dagboken har explosionsartat vuxit i antal. Över 120,000 nya 
bloggar skapas varje dag.6 Bland dessa tusen finns ett flertal så kallade modebloggar, bloggar 
som på ett eller annat vis behandlar mode. Denna typ av blogg är otroligt populära både i och 
utanför Sverige och idag är 4 av 10 av de mest lästa bloggarna i Sverige just modebloggar.7  

Modeföretag använder idag även egna bloggar och nyhetsbrev för att nå ut till sina kunder. 
Detta är en del i företagens arbete mot de så kallade sociala medierna. Med sociala medier 
menas forum som är uppbyggd runt interaktion och användargenererat material, så som 

                                                      
1  Nationalencyklopedin.se.  2010-03-10 
2  Stefania Saviolo & A Salvo Testa, S.  2006, sid 6 
3  ibid. s. 40 
4  Svensk Handel. 2010-03-24  
5  Dennis A. Pitta & Danielle Fowler 2005. sid. 265-274 
6  Sifrey.com. 2010-03-07 
7  Bloggtoppen.se. 2010-03-11 
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Facebook och Twitter.8 Just dessa forum har vuxit sig allt större. Twitter, en webbaserad tjänst 
för socialt nätverkande, hade över 2 miljarder individuella inlägg första kvartalet 09.9 Samtidigt 
växte Facebooks, medlemsantal till 300miljoner.10  

Företagen vill ofta påverka hur människor pratar om dem. Marknadsföringsföreteelsen då 
konsumenter diskuterar ett varumärke dem emellan kallas traditionellt ”word of mouth” 
marknadsföring. Skulle denna kommunikation ske on-line (på Internet) benämns det istället som 
”Word of mouse” marknadsföring. Det är därför bara naturligt att även företag tagit sig ut på de 
två ovannämnda forumen.11  

Klädmode är ett fenomen som mer eller mindre förändras kontinuerligt och definieras som 
uttryck för en tidsanda och dess ideal.12 För att överleva i denna bransch och vinna slaget om 
kunderna sätts press på företagens marknadskommunikation.13 Inte minst på hur företaget 
kommunicerar sitt varumärke till kunderna.14 Internet är en av de kanaler företag kan låta denna 
kommunikation gå via. Det som skiljer Internet gentemot många av de andra 
marknadsföringskanalerna så som Tidningar och TV är kostnaden. Internet är ett förhållandevis 
billigt media som når ut till många.15  

Vi har valt att studera hur mindre bolag med begränsat kapital använder sig av just denna kanal. 
Således har vi haft fokus på att studera mikrobolag inom modebranschen, företag vars 
omsättning understiger 2 miljoner euro och som har färre än 10 anställda.16  

Enligt samma undersökning av svensk Handel som vi tidigare nämnt har över 90 % av de 
tillfrågade svenska konsumenterna använt sig utav Internet för att insamla information kring en 
vara de planerar att köpa. Undersökningen säger även att denna vetskap nu sätter press på hur 
svenska företag bör agera och hur de är verksamma on-line.17   

1.2 Problemdiskussion 
Modes kärna består av ett gemensamt utbyte mellan konsument och producent. Lika mycket 
som konsument följer en trend, följer producenten konsumenten. En trend betraktas som en 
stabil och långsiktig förändring avseende t.ex. konsumtionsmönster inom mode.18 Det är just 
detta utbyte som gör modebranschen extra intressant då det kommer till dess förhållande till 
Internet. För kanske ingen annan bransch har förändrats så pass mycket som modebranschen 
under det senaste decenniet. Uppkomsten av sociala forum har skapat förutsättningar för 
människor att kommunicera med varandra och med företag på ett sätt tidigare inte skådat.19 
Vissa amerikanska modebloggare har mer än 50 miljoner individuella besökare per månad och 
det sociala nätverket Facebook.com har över 300 miljoner medlemmar. För att kunna utnyttja 

                                                      
8  searchenginewatch.com. 2010-04-19 
9  Wikipedia.org. 2010-04-01 
10   www.compete.com. 2010-03-18 
11  Leyland F. P., et.al. 2002 
12  Nationalencyklopedin.se. 2010-03-10 
13  Dahlén, M & Lange, F. 2003. s.11 
14  Kotler, P. 2008 
15  A Newson, D & Houghton, J P. 2008  
16  Europa.eu. 2010-05-15 
17   Svenskhandel.se. 2010-03-10 
18  Nationalencyklopedin.se. 2010-03-11 
19   Kozinets, R V., et.al. 2010 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://www.compete.com/
http://www04.sub.su.se:2108/lang/trend
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nya möjligheter krävs ofta ny kunskap. Företag kan inte falla tillbaka på det som sades tjugo år 
sedan, och där i ligger utmaningen. 

Michael R. Solomon menade att konsumenter inte längre konsumerar kläder på grund av deras 
funktion, utan snarare för vad de betyder för dem.20 Kunden kan välja att köpa sin produkt, som 
i de flesta fallen är identiska, från ett annat företag. Detta gör att företag således måste erbjuda 
produkter som på något vis erbjuder något mer än den fysiska funktionen hos produkten. En 
produkt som konsumenterna känner igen sig med och identifierar sig med på olika sätt. Detta 
kan göras med hjälp av ett varumärke som kan agera för företagen som yttersta vapnet i att få 
kunden att välja just dem.21  

Vikten av reklam är för företagets produkter och kundernas uppfattning om varumärken väldigt 
viktig.22 Marknadskommunikation är en essentiell del i ett företags arbete med att marknadsföra 
sina produkter och skapa relationer till konsumenterna. Detta innebär att företagen 
kommunicerar med sina kunder om företagets varumärke, produkter, och tjänster. Men 
människor kommunicerar även med varandra. Information flödar inte alltid direkt från 
producent till konsument utan den flödar även mellan konsumenter inom nätverk. Det är av 
intresse att undersöka hur företag kan påverka den digitaliserade ”Word to Mouth” 
kommunikationen. Det menas att ett marknadsföringsbudskap i vissa fall passerar via en 
tredjepart innan de når konsumenten. På Internet har bloggare blivit till just denna tredjepart. 
Dessa benämns som opinionsbildare, personer som besitter en position med stor påverkan över 
vad andra konsumenter eller läsare tycker. Således är det av intresse för företagen hur denna 
opinionsbildare porträtterar företagets produkter.  Kommunikationsmodell vi valt att tolka 
denna företeelse med benämns som The Network coproduction model. Modellen ämnar att 
beskriva hur företagen kan påverka opinionsbildaren via direkta influenser, exempelvis 
produktsponsring. Då opinionsbildaren ses som en person som påverkar hur det pratas om 
företaget, ligger det i företagens intresse att försöka påverka dem. Modellen menar att företag 
kan påverka hur de blir porträtterade i bloggar genom direkta influenser mot bloggare. Syftet 
med dessa direkta influenser är att försöka kontrollera Word-of.mouth flödet på bloggen. 23 
  
Nya marknader, behöver nya teorier som företag kan använda sig utav. De traditionella 
marknadsföringskanalerna så som TV, radio och tidningar har erbjudit företagen goda 
möjligheter att marknadsföra sig på. Men uppkomsten av Internet och sociala forum har gett 
företagen en ny arena att nå ut på och ofta till en lägre prislapp. 24 

En marknadsföringsteknik som är applicerbar i företags arbete på Internet är 
relationsmarknadsföringen. Metoden är kundorienterad och lägger vikt vid att lyssna på 
konsumenten, samt att bygga en relation med den. Denna marknadsföringsmetod är där av 
mycket lämpad för marknadsföring och service på Internet, då mediet underlättar 
tvåvägskommunikation mellan konsumenten och företaget.25  
 

                                                      
20  Solomon, M R. 2002 
21   Dahlén, M & Lange, F. 2003 
22  Ibid. 
23  Kozinets, R V., et.al. 2010 
24  Jakobsson, P. 2002 sid 18 
25  Dahlén, M & Lange, F. 2003 Sid 63 
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Företag kan kapitalisera på ett starkt varumärke. Detta görs via ett antal processer som ingår i 
Brand equity-teorin26. Genom denna teoretiska modell kan företagen generera 
märkesmedvetenhet, märkesassociationer, märkeslojalitet och upplevd kvalité, dessa är de fyra 
processer i arbetet med att skapa varumärkeskapital. Medvetenheten kring företagets produkter 
och budskap refererar till hur befintlig varumärket är i konsumenternas sinne. Detta kan 
åstadkommas genom att dels bryta sig in på nya mediekanaler samt genom att jobba långsiktigt. 
Varumärkeslojalitet innebär att kunderna väljer ett företags produkter framför ett annat företags. 
Denna del är av vikt i arbetet med att skapa ett positivt word-of-mouth flöde, som i sin tur kan 
locka fler kunder att konsumera företagets produkter. I modellen beskrivs märkesassociationer 
som ett verktyg för företagen att skapa positiva känslor hos konsumenten, detta beskrivs som en 
viktig ingrediens i ett företags varumärke Hur kunderna upplever kvalitén på företagets 
produkter behöver inte enbart gälla den faktiska kvalitén, alltså exempelvis materialet på 
kläderna, utan snarare hur kunderna uppfattar kvalitén på produkterna. Även här blir det viktigt 
för företagen att informera kunderna om produkterna för att skapa en känsla av identitet för 
konsumenterna.27 

Inom de mindre, relativt nystartade, företagen i den svenska modebranschen finns ofta en 
avsaknad av en stor marknadsföringsbudget. Allt större krav på mikroföretagen inom svensk 
modeindustri ställs. För att dessa mikrobolag ska skapa värde och lönsamhet via sitt varumärke, 
med i de flesta fallen en blygsam budget, krävs det av företagen att använda effektiva kanaler 
för marknadsföring.28 Bloggen anses vara ett effektivt och billigt marknadsföringsverktyg.29 
Utmaningen svenska livsstilsföretag inom modebranschen ställs inför vid penetrering av ny 
media så som Internet och bloggar är att göra det framgångsrikt för att långsiktigt bygga sitt 
varumärke. 

 

                                                      
26  Aaker, D. 1996 sid 9-26 
27  Ibid. 
28  HAUGE A,. et.al. April 2009 sid. 529-547 
29  Frankel, A 2005 sid. 12 
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1.3 Problemformulering 

Följande forskningsfråga har formulerats utifrån problemdiskussionen: 

Hur kan svenska mikroföretag inom mode bygga upp sitt varumärke med hjälp av Internet? 

1.4 Syfte 
Huvudsyfte:  Skapa förståelse för hur mikroföretag inom mode kan bygga upp sitt varumärke 

med hjälp utav Internet och Social media så som Twitter, Facebook och bloggar  
 

Delsyfte: Kartlägga erfarenheter i mikroföretag inom mode av att bygga upp varumärken 
med hjälp av Internet 
 
Identifiera hot och möjligheter 
 
Ge förslag på hur svenska mikroföretag inom mode kan använda sig utav Internet 
för att bygga upp sitt varumärke. 

1.5 Disposition 
Kapitel 2: I detta kapitel ges en redogörelse för den metod vi använt oss utav vid insamling av 
empiri. En beskrivning av vårt vetenskapliga förhållningssätt ges där en kritisk metodbetraktelse 
följer och avslutas med ett avsnitt som behandlar vår metoddiskussion. 
 
Kapitel 3: Här ges en Presentation av de teorier som ligger till grund för analys av vårt 
empiriska material. I huvudsak teori kring Internet och sociala forum, varumärkesteori, Brand 
Equity, och kommunikationsteori. Kapitlet avslutas med en schematisk modell över hur 
teorierna kommer att sammankopplas med empirin. 
 
Kapitel 4: Här framläggs en beskrivning av vår empiriska undersökning samt presentation av 
den empiri vi insamlat genom de fyra intervjuer som studien vilar på. 
  
Kapitel 5: I denna del analyserar vi och knyter samman empirin med teorin. Här har vi utgått 
ifrån den modell som av oss konstruerats för att summera teori och återfinnes i slutet av den 
teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 6: I denna avslutande del presenterar vi våra slutsatser där forskningsfrågan besvaras. 
Kommande parti behandlar även egna reflektioner, vårt förslag till framtida forskning och därtill 
en kritisk diskussion.  
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2 Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av tänkt tillvägagångssätt för insamling av data där vår 
litteraturstudie presenterad. En beskrivning av vetenskapligt förhållningssätt, val av 
fallstudieobjekt och avslutningsvis metodproblem och metoddiskussion. 

2.1 Vetenskaplig positionering 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur mikroföretag inom mode kan bygga upp sitt 
varumärke via Internet, Twitter, Facebook och bloggar. För att vi ska kunna få en förståelse för 
hur detta kan göras krävs det av oss att vi utgår från ett antal enskilda företag och försöka finna 
hur dessa i verkligheten arbetar med varumärkesbyggande. Vi har således valt en tolkande 
ansats där vi  ämnar att söka förståelse för de erfarenheter företagen vi valt att undersöka har 
och hur dessa agerar. Detta görs med hjälp utav intervjuer där vi i frågorna utgått från vår 
teoretiska referensram. För att få en teoretisk bas kring ämnet har en litteraturstudie utförts där 
teori hämtats från befintlig forskning. För att vidare kunna dra slutsatser har vi använt oss utav 
dessa teorier i vår analys för att få svar på vår forskningsfråga. Med detta menar vi att vi i 
huvudsak är  deduktiva. Med den deduktiva ansatsen syftar vi således till att använda befintlig 
teori som grund för att sedan applicera den på empiri i studiens analysskede. 

Den teorin vi använt oss utav har gett oss en kunskap för problemet i fråga. Inslag av induktion 
kan förekomma där vi således utifrån empirin försöker finna eventuella mönster som kan 
appliceras på teori.  

Vi har valt ett tillvägagångssätt där vi först skapat en teoretisk referensram och därefter utfört 
den empiriska undersökningen. Vi har ej genererat någon ny teori efter den empiriska 
insamlingen avslutats. Detta är möjligt i just kvalitativa studier, och är en anledning till att vi 
valt denna forskningsansats. 30 Inom kvantitativa studier syftar forskaren till att generalisera för 
en större population, det vill säga att forskaren antar ett makroperspektiv. Vi finner detta inte 
vara rimligt då vårt syfte är att skapa förståelse för ett antal enskilda fall, inte att fastställa 
absolut fakta över en stor population. 31 Följaktligen fann vi att den kvalitativa ansatsen var bäst 
lämpad för vår forskning. 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Litteraturstudie 

För att få en fördjupad kunskap kring problemområdet utfördes en genomgående litteraturstudie 
kring befintlig teori som ligger till grund för vår teoretiska referensram och själva utförandet av 
vår studie. Teorin består av en beskrivning av modebranschen och varumärkesbyggande inom 
denna, informationskanaler som webbtidningar och newsletters samt nya former av media så 
                                                      
30  Bryman, A. 2001 sid  254-255 
31  Ibid. 
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som sociala forum (Twitter, Facebook, bloggar). Då arbetet syftar till att analysera hur 
varumärkesbyggande sker på Internet är det väsentligt för oss att förstå hur dessa forum 
fungerar. Efterkommande avsnitt behandlar traditionell brandmanagement där frågor som : Vad 
ett varumärke är, varför de behövs, vad de består av, samt hur de konstrueras och stärks 
avhandlas. Vi anser att detta är nödvändigt då det ger oss en förklaringsmodell för hur ett 
varumärke byggs upp.  

Som grundstomme i arbetet finns begreppet ”Brand Equity” eller på svenska 
”varumärkeskapital”. Termen fungerar som en måttstock för värdet av ett varumärke och dess 
uppbyggnad. Modellen definierar ett varumärkes värde i fyra processer; lojalitet, upplevd 
kvalitet, varumärkeskännedom samt varumärkesassociationer. Dessa fyra kommer att fungera 
som verktyg för oss att analysera varumärkesbyggande i de företag vi valt att studera. 

Avsnittet som följer beskriver marknadskommunikation samt olika mediakanaler. Här beskriver 
vi de olika kanalerna, vad som skiljer dem åt samt och hur kommunikationen med konsumenten 
fungerar. Denna del är av värde då den skapar förståelse för hur ett budskap påverkas av valet 
av informationskanaler. ”The  Network Coproduction Theory” presenteras vilket är en 
kommunikations teori som beskriver hur kommunikation formas och sprids. Modellen är 
applicerbar på hur bloggare blivit till opinionsbildare.    

Vi har använt oss utav databaser så som Ebsco och Jstor för att finna de vetenskapliga artiklar 
som har kommit att bli grunden för hur vi utformat vår empiriska studie. Dessa databaser har vi 
haft tillgång till via studentkonton på Stockholms universitetsbibliotek. Här har vi även använt 
oss utav Bibliotekskatalogen Substansen för att finna den litteratur som belyser de frågor vårt 
ämne behandlar och är lämplig att använda för vår teoribildning. De sökord som av oss använts 
i vårt arbete för att insamla adekvat teori via ovannämnda databaser är: Brand management, 
brand equity, fashion, marketing, retail, business, Internet, communication, building brands, 
new media, social forums och information channels. Vi har även använt oss utav svenska ord så 
som: mikroföretag, mode, detaljhandel, varumärkesuppbyggnad, starka varumärken och 
relationsmarknadsföring. Sökning har även gjorts på den svenska motsvarigheten för de 
engelska orden. För att få fram så väsentlig teori som möjligt har sökorden i förekommande fall 
kombinerats. Internet har även varit behjälplig i vår insamling av sekundärdata, där hemsidor 
från Svensk Handel, Handels utredningsinstitut och post- och telestyrelsen varit av aktualitet. 

 

2.2.2 Kriterier inför val av företag 

Följande kriterier har legat till grund för våra val av företag som medtagits i undersökningen 
samt givit oss möjligheten att avgränsa studien: 

• Mikrobolag  

• Verksamhetsstart max fem år sedan 

• Verksamma inom den svenska modebranschen 

• Bedriver verksamhet på Internet med ex hemsida, blogg och övriga sociala forum 

Valet av mikrobolag grundar sig på att vi finner denna grupp intressant då Internet även gör det 
möjligt för företag med begränsad budget att marknadsföra sig via. Vi ville undersöka företag 
belagda i Sverige som inte var allt för etablerade och därmed fortfarande i behov av att bygga 



 8

upp sina varumärken. Således begränsar vi oss till bolag i Sverige som startat under de senaste 
fem åren. Vi finner detta värdefullt då vi vill få förståelse för hur de tänkt och vilka 
förhoppningar de har vid penetrering av ny media. Arbetet syftar till att skapa förståelse för hur 
företag använder Internet i sitt varumärkesbyggande, följaktligen föreföll det som ett naturligt 
krav att de å facto var verksamma på Internet. 

 
2.2.3 Val av fallstudie objekt 

Med vald definition av mikroföretag i åtanke har vi valt företag som är för oss kända inom 
modebranschen som vi finner stämma överens med ovanliggande kriterier. 

  
Respondenter 
Vi har intervjuat tre företag och en marknadsförare. Första kontakten med företagen har skett 
via e-postmeddelande. Respondenterna på respektive bolag har då erhållit en kort presentation 
av vilka vi är och i vilket ärende vi valt att ta kontakt med dem. Vi har efter ett par dagar 
återkopplat via telefon där vi återigen presenterade oss och vår studie samt påmint om det e-
postmeddelande de erhållit från oss dagarna innan. Kort därefter har vi fått svar från 
respondenterna om de är villiga eller ovilliga att medverka i en intervju. De respondenter som 
varit villiga har vi givit utrymme att bestämma tid och plats för intervju efter deras tycke. 

 
Red collar project 
Hanna Liska. Public Relations: Fashion & High End Brands 
Lisa Ekeberg. Art Director 
Grundades i Stockholm och är verksamt inom klädbranschen. Bolaget säljer kläder och diverse 
accessoarer mot män. 
 
Littmarck 
Maja Littmarck. Grundare av Littmarck  
Grundades 2006 i Stockholm. Företaget är verksamt inom accessoarproduktion och säljer 
halsdukar och armband där inspiration hämtas från det samiska.  
 
Företag1 
Marknadschef Sverige  
Grundades i Sverige av två herrar med passion för mode. Företaget är verksamt inom 
klädbranschen och säljer kläder och accessoarer mot män. 
 
Marknadsförare 
Hampus Hedelius. Creative Director på Hello Friends och Black Friday, Head of faculty på 
Forsbergs Skola. Arbetat för bl.a. L’Oréal, Lars Wallin, Listen Stenbeck samt SF. 
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2.2.4 Datainsamlingsmetod 

Vi kommer rent praktiskt att använda oss utav intervjuer med utvalda företag inom vald bransch 
samt en intervju med en marknadsförare. Vi kommer även att med hjälp av observationer 
studera valda företags hemsidor, Facebook, bloggar etc. för att undersöka hur dessa används.  

Innehållet i de frågor vi söker att få svar på, formas utifrån de kommunikationsmodeller och 
övrig teori vi valt i den teoretiska referensramen att utgå ifrån; The Network Coproduction 
model, klassisk kommunikationsteori, Brand equity mfl. Frågorna i intervjuguiden hjälper oss 
att få svar till vår forskningsfråga.  

Vid utformning av intervjuguide använder vi oss utav de riktlinjer som finns för 
samhällsvetenskaplig forskningsmetod. Intervjuguiden fungerar som en lista över vilka 
frågeställningar som ska beröras i en semi-strukturerad intervju. Med semi-strukturerad menas 
att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (kallas ofta för 
intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vi 
kommer då att utgå ifrån att ställa frågorna i den ursprungliga ordalydelsen. Vid utformningen 
av intervjuguiden kommer följande punkter beaktas: att frågornas teman följer på varandra på 
ett bra sätt, att vi använder ett begripligt språk, att inga ledande frågor kommer att ställas samt 
att notering av bakgrundsfakta hos respondenterna sker. Detta för att underlätta bearbetning av 
informationen i ett senare skede.32 

Intervjuguiden hjälper oss vid intervjutillfället då den ger oss en strukturerad mall för vilka 
frågor som skall ställas vid våra personliga intervjuer med de olika respondenterna. Guiden är 
även till för att samtliga respondenter ska ställas samma frågor. Valet av personliga intervjuer 
har medvetet gjorts för att: minska oklarheter som kan uppstå vid fallstudier, undvika 
missuppfattningar hos respondenten vid tolkning av frågor och även för att kunna ställa 
eventuella följdfrågor som kan uppstå. Vår avsikt med intervjuerna är att få en djupare kunskap 
för deras erfarenheter och hur företagen i verkligheten använder sig utav Internet i sin 
varumärkesbyggnad. De frågor vi komponerat är således uppbyggda så att respondenten fritt 
kan svara på dem utifrån sina erfarenheter och sina uppfattningar. Denna ”flexibla” intervjuform 
vi använder oss av benämns som semistrukturerad intervju. Vi anser detta vara ett naturligt val 
då vi avser att få kunskap kring hur just företagen arbetar med dessa frågor. Valet av 
observation av objektens bloggar och hemsidor har studerats i syfte att komplettera våra 
intervjuer med andra former av datainsamlingsmetod. Observationerna ger oss ytterligare 
kunskap kring hur studieobjekten använder sig utav Internet. En kort presentation av detta ges i 
början på empiri delen. 

Vi kommer att använda oss utav primärdata och sekundärdata där det förstnämnda är data vi får 
genom våra intervjuer samt empiriskt undersöka valda företags hemsidor och bloggar. 
Sekundärdata hämtas från facklitteratur, tidskriftsartiklar ur så kallade peer reviewed academic 
journals samt forskningsuppsatser. 

 

                                                      
32  Bryman, A. 2002 sid  304-305 
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2.2.5 Analysmetod 

Vid analys av vårt empiriska material utgår vi ifrån vald teori som återfinns i den teoretiska 
referensramen. I analysen syftar vi till att jämföra fallstudieobjektens aktiva arbete i sitt 
varumärkesuppbyggande med befintlig vetenskaplig teori kring varumärken och dess 
uppbyggnad, det vill säga empiri med teori. Och då utefter detta upplysa starka respektive svaga 
processer i ett varumärkes uppbyggnad. Utefter detta besvarar vi således vår 
problemformulering och studiens syfte. 

 
2.3 Kritisk metodbetraktelse 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Inom kvalitativ forskning uppstår det svårigheter med forskningsresultatets representativitet för 
en stor population.33 Vi har valt att intervjua fyra respondenter där vi på ett djupare plan försökt 
få förståelse för vilka erfarenheter dessa har och hur de agerar. Detta gör att resultatet av studien 
blir svår att generalisera för en stor population, exempelvis en hela branschen,  och blir allt mer 
unik och därför mindre allomfattande. 

2.3.2 Urval 

Valet av företag och respondenter har inte gjorts på slumpmässiga grunder. Vi har valt företag 
som varit för oss kända och som vi anser ger oss förståelse för problemet. Dock hade en djupare 
förståelse kunnat erhållits om urvalet utförts på slumpmässiga grunder. Möjligtvis hade då 
studien blivit mer nyanserad. 

2.3.3 Intervjuer 

Vår empiri bygger på fyra intervjuer med tre företag och en marknadsförare. Det material vi 
således fått har vi uppfattat som god för vår förståelses djup. Dock känner vi att det hade varit 
till studiens fördel, gällande bredd, om vi haft möjligheten att intervjua fler företag och upplever 
det som att forskningen då hade stärkts. 

2.3.4 Kvalité, pålitlighet och trovärdighet 

I vår kvalitativa studie, i motsatts till kvantitativa studier där vikt sätts vid begrepp som validitet 
och reliabilitet, har vi använt oss utav alternativa mått för att bedöma kvalitén på studien; 
trovärdighet och pålitlighet. Det vi lägger fokus på vid bedömning av studiens resultat är 
trovärdighet, vilken bland annat speglar hur vi som forskare uppfattar verkligheten som vi 
ämnar beskriva och om denna beskrivning är riktig. För att vi ska ha möjlighet att skapa 
trovärdighet i vår studie kommer en skriftlig redogörelse av de data vi samlat in från respektive 
respondent att återkopplas till dem.34 Det vill säga att när vi transkriberat ljudinspelningarna 
från intervjuerna, skickas en kopia till samtliga respondenter för godkännande.  Detta för att de 
ska godkänna att vi under våra intervjuer uppfattat deras beskrivning av problemet korrekt.  

 

                                                      
33  Ibid. s 270 
34  Ibid. s 260-261 
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Respondenterna har även bett om att få erhålla en kopia av den slutliga uppsatsen, vilket de 
tilldelas vid studiens avslutningsskede. Detta benämns även som respondentvalidering35. 

Vi har i denna studie  framlagt en redogörelse för samtliga stadier i vår forskningsprocess  och 
därtill säkerställt vilka kriterier vi haft vid val av respondenter, vilka teorier vi utgår ifrån, 
intervjuutskrifter och övriga beslut som av oss tagits vid analys av data. Detta har gjorts för att 
vår studie ska vara så pålitlig som möjligt.36  

Det har riktats kritik mot hur pass pålitlig kvalitativ forskning är. Kvalitativa forskare tenderar 
att uppfatta en situation på samma sätt som undersökningspersonerna och ser då verkligheten ur 
respondenternas ögon och inte genom sina egna. Det som vi har gjort för att höja pålitligheten i 
vår forskning är att vi låtit vänner granska uppsatsen. Alltså har dessa avgjort hur pass befogad 
valet av teorier är, hur vi tillämpat dessa och hur pass skäliga våra slutsatser är. Således har vi 
tagit hjälp av två till tre recensenter med förhoppning att höja kvalitén på studien.37 

2.4 Metoddiskussion 
Intervjuerna vi utfört har varit av semistrukturerad art vilket har inneburit att våra respondenter 
vigts utrymme att mer fritt kunna förklara deras uppfattningar kring frågorna vi ställt. Samtidigt 
har detta gett oss möjligheten att kunna ställa följdfrågor som visat sig vara till fördel för den 
djupare förståelse vi hade förhoppningar på att få. Vi har således inte känt oss så bundna av ett 
manus. 

I de frågor vi ställt har en struktur upprättats där de olika frågorna fått egna teman. Detta har 
inneburit att de teman vi valt, exempelvis bloggar, har uppfattats olika mellan respondenterna. 
Vi har i dessa fall då fått definiera vad begreppen innebär. Dock har vi i största möjliga mån 
försökt undvika att överföra våra egna definitioner, uppfattningar och erfarenheter kring de 
olika oklarheterna intervjupersonerna fäktats med. Detta för att få förståelse för deras 
erfarenheter och inte låta dessa påverkas av våra uppfattningar. 

I de intervjuer vi utfört har vi ofta blivit uppmärksammande av respondenterna på att intervjun 
skall avklaras under en bestämd tidsram. Detta grundar sig på att vi vid första kontakten med 
företaget förklarade att intervjuerna enbart skulle ta 30-45 minuter. Dock har intervjuerna 
sträckt sig i några av fallen till att bli längre än en timme, vilket grundar sig på det facto att vi 
känt ett behov av att få mer uttömmande svar. Detta har inte medfört några större svårigheter. 

I ett av fallen uppkom svårigheter med att utföra intervjun i person, vilket berodde på företagets 
geografiska belägenhet. Vi beslutade oss för att utföra intervjun ändå och löste det på så vis att 
vi utförde en telefonintervju med respondenten i stället. Här fick vi dock anteckna 
respondentens erfarenheter i stället för att spela in intervjun vilket inneburit att vi inte kunnat få 
en lika fullständig redogörelse av svaren som i de fall vi spelat in och transkriberat materialet. 
Dock har vi ändå känt att företagets erfarenheter har varit oss behjälplig i studiens analys och 
därför valt att inkludera de i forskningen. 

 
  

                                                      
35  Ibid. s 259 
36  Ibid. s 260 
37  Ibid. 
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3 Teoretisk referensram  

I detta kapitel ges en beskrivning av de teorier som är till för att ge oss en fördjupning 
kring ämnesområdet. De valda teorierna ger oss kunskap kring vad dessa säger om 
varumärken, kommunikation, relationer, Internet och sociala medier. Kapitlet avslutas 
med en summering av teori. 

3.1 Introduktion mode 
Mode, fashion eller trend, det råder delade meningar om vad orden betyder. Ursprunget av ordet 
mode är från det italienska ordet Moda, vilket härstammar från latinskans mos; a) använda, vana 
tradition, b) lag, regel, sort, c) regleringar, kutym, moralisk.38   

Listan av ord klargör att det handlar om individuella preferenser av tycke och smak men även 
till viss del ett utryck för sociala regler och kategorisering.39 

Det menas att denna kategorisering inte har försvunnit utan är minst lika viktig idag som den 
var i Italien 1650, då definitionen skrevs. Mode och kläder är idag ett sätt för människan att 
definiera vem den är och vem den vill vara.40 Sociologen George Simmel skrev följande: 

 
”…….fashion is merely a product of social demands …. This is clearly proved by the very 

frequently not the slightest reason can be found for the creation of fashion from the standpoint 

of an objective, aesthetic or other expediency. While in general our wearing apparel is really 

adapted to our needs there is not a trace of expediency in the method by which fashion 

dictates.” 

 
En unison uppfattning är att modes trender och stimulis möjliggör en så kallad ”mogen” 
marknad, som klädbranschen fortsätter vara lönsam för företagen att agera på.41  Efterfrågan 
upprätthålls av nya säsonger och nya trender. Det skapas behov som inte reflekterar plaggens 
fysiska funktion utan något annat. 42 Mode anses idag vara pluralistiskt, vilket innebär att det 
idag inte finnas en dominerande trend, utan flera som agerar vid sidan om varandra.43 Detta 
möjliggör att bolag med olika stilar kan agera vid sidan av varandra, utan att direkt konkurrera 
med varandra. Kreativitet har tenderat att bli en allt högre värderad egenskap i företag. 
Samtidigt har massproduktionen, konkurrensen och den moderna informationstekniken ställt allt 
högre krav på ett företags organisation, långsiktighet, och reaktionssnabbhet.44 Detta har lett till 
att arbetet med att driva ett framgångsrikt klädmärke idag, är en balansakt mellan det kreativa 
designarbetet och det moderna management- och marknadsföringsarbetet.45 

                                                      
38  Stefania Saviolo & A Salvo Testa, S.  2006, sid 6 
39  Ibid. 
40  Ibid. 
41  Ibid. sid. 4 
42  Ibid. sid. 9 
43  Ibid. 
44  Ibid. sid 23 
45  Ibid, sid 18 
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3.2 Introduktion Internet 

3.2.1 Internets påverkan 

”In the past, a company built a reputation, good or bad, over time, and the company itself 

controlled that reputation. The internet has changed that. Allowing bi-directional 

communication among masses of people who would never have had the capability of 

interacting previously, it has changed the way that reputation develops” 

Michael Breazeale November 2008 
 

Internet är inte bara ett verktyg som tillåter så kallad ”one-to-one” kommunikation mellan två 
parter, det tillåter även så kallad ”one-to-many” kommunikation mellan ett flertal olika parter.46 
Denna möjlighet ges till alla med en dator och till ett förhållandevis lågt pris. Kommunikationen 
är oberoende av tid och rum då den sker on-line. Denna nya förmåga skapar nya möjligheter, 
och har lett till att minska gapet mellan konsument och producent. Därmed ändras den 
traditionellt sett obalanserad relationen dem emellan, samt dynamiken på hela spelbanan.47 
Internet uppkomst gav konsumenter en möjlighet att samlas utanför de geografiska gränserna, 
men det gav också samma möjlighet till producenterna. Forum så som det sociala närverket 
Facebook.com har vuxit sig allt större och har idag mer än 300 miljoner medlemmar vilket gör 
dem till den största aktören på Internet följt av Myspace.com.48 

I en undersökning utförd av kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) ser vi 
att andelen Internetanvändare har ökat med hela 14 % från 2002 till 2009 och ökar ständig för 
varje år. När respondenterna tillfrågades om de använder Internet svarade hela 91 % att de 
använder Internet 2009, varav 78 % uppger att de använder Internet varje dag.49 Med ett 
konstant växande använderantal, blir Internet en allt viktigare kanal för företagen att nå ut till 
konsumenterna genom.50 

”Explosionen av företag på nätet har förändrat Internets kultur. Den var tidigare 

antikommersiell och näst intill anarkistiskt. Nu är marknadsföring och elektronisk handel 

allmänt accepterade. Det kommersiella inslaget är här för att stanna”51 

Företag kan idag genom Internet skapa en kunddialog och snabbt ta reda på vad konsumenterna 
värdesätter samtidigt som företag  kan informera kunderna om sina produkter, varumärke, 
image etc.52 Risker för företag uppkommer självklart också med sådana möjligheter. Ett tidigt 
exempel var sidan www.untied.com skapad av R. Cooperstock 1997. Sidan fungerar som ett 
forum för missnöjda American Airlines kunder där de kan dela och kommentera sina egna och 
varandras misslyckade resehistorier. Hemsidan fick snabbt mycket uppmärksamhet och blev 
omnämnt i New York Times, USA Today, Fortune, the Wall Street Journal, the Washington 
Post, ABC News och National Public Radio.53 

                                                      
46  Leyland F,. et.al. 2002 volym 45, sid 7-14 
47  Ibid.  
48  www.compete.com. 2010-03-18 
49  www.pts.se. 2010-03-26 
50  Jakobsson, P. 2002 sid. 17 
51  Ibid. 
52  Lundén, B & Svensson, U 2002. sid.76 
53  Leyland F,. et.al. 2002 volym 45, sid 7-14 

http://www.untied.com/
http://www.compete.com/
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Det som har skett är att marknadsföringsfenomenet känt som ”Word of Mouth” ,beskrivet av 
bland annat  Kotler och Aaker, fått sin motsvarighet på Internet då känt som ”Word of Mouse”, 
båda förkortade WOM. Den förstnämnda företeelsen har av många ansets som den viktigaste 
beslutsfaktorn gällande konsumenters köp. Då företeelsen nu sker on-line utan begränsningar av 
tid och geografiskt rum, kan ingen underskatta hur pass mycket fenomenet nu påverkar 
konsumenternas köpbeslut.  

Det är viktigt att ha i hänseende att det inte bara är positivt som kan komma ut av WOM. Det 
negativa kan komma att påverka än mer, framför allt då negativt inställda kunder ofta tenderar 
att låta mer än positiva.54 Hela 67 % av alla missnöjda kunder kom i ett exempel att klaga till 
fler än själva företaget. Många av dessa kom enbart att använda sig av negativ WOM som 
uttryck för sitt missnöje.55 När denna kritik sprids över sociala nätverk kan konsekvenserna bli 
allt allvarligare. Det är därför mycket viktigt för företag att ha ett system för att hantera sociala 
nätverk såväl som den kritik som kan förekomma på dessa.56  

                                                      
54  Bolfing, C D. 1989 Vol. 3, sid 5-19 
55  Ibid. 
56  Leyland F,. et.al. 2002 volym 45, sid 7-14 
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3.3 Nätverk och sociala forum 

3.3.1 Bloggar 

Ordet blogg kommer från engelskans webb logg alltså en logg eller en dagbok på Internet. Den 
första bloggen dök upp 1993. Det dröjde dock fram till 1999 för att hitta en blogg som påminner 
om de vi ser idag.57 En av fördelarna med en blogg är enkelheten, alla med internetvana kan 
starta en utan större problem och påbörja sina journalistiska ambitioner.58 Bloggen är alltså ett 
verktyg för skribenten att sprida sina uppfattningar till ett stort antal läsare snabbt, billigt och 
effektivt. Fenomenet har vuxit explosionsartat och 2007 räknades det med att det fanns minst 70 
miljoner bloggar på Internet vilket illustreras i figur 1.59 I figuren nedan ser vi att tillväxttakten 
beräknades till 120,000 nya bloggar per dygn, vilket skulle innebära att en ny blogg kom till 
varje 1,4 sekunder. 60 Det finns olika former av bloggar såväl text- som videobloggar, och det 
kan infogas bilder och referenser till andra webbsidor och bloggar.61 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Utveckling av antal bloggar i världen 2003-2007 hämtad klockan 14:52 den 7 mars 2010 

via ingångssidan http://www.sifrey.com 

                                                      
57  Frankel, A 2005 sid. 13 
58  Ibid. 
59   sifry.com. 2010-03-07 
60  Ibid. 
61  Alex Newson,A,. et.al. 2008 sid 3 
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3.3.2 Modebloggen 

Är en blogg som behandlar mode. Denna form av bloggande har blivit allt populär och 
fenomenet har även blivit allt viktigare för modebranschen som helhet.62 Den mest populära 
amerikanska modebloggaren PerezHilton.com, hade 50 miljoner individuella besökare per 
månad 2006. Vilket är att jämföra med att den internationellt erkända tidningen Style, som hade 
80 miljoner individuella besökare under samma period.63 Även i Sverige har denna form av 
bloggande blivit populärt. Enligt Bloggtoppen.se var fyra av de tio mest lästa bloggarna i 
Sverige så kallade modebloggar.64 Av dessa var tre huvudsakligen riktad mot kvinnor, men den 
tredje mest lästa bloggen i Sverige var tidnigen Kings moderedaktörs, och denna är helt inriktad 
på Herrmode.65 

 
”Many small designers, in particular, now realize they can get valuable exposure on blogs that 

they might not get in mainstream media. This year, with 191 shows in New York, up 25% 

from five years ago, there aren't enough old-media critics to cover them all.” 

Racheal Dodes, Wall Street Journal 2006 

 

Vad Racheal Dodes beskriver är mediasituationen under New York Fashion Week. Men citatet 
fungerar även som en beskrivning av modebranschen som helhet, då behovet av PR bara växer 
sig starkare för branschen.66 Sfärens legitimitet manifesteras nu även av att stora modebolag så 
som H&M och Zara köper annonsutrymme på bloggar.67 

Bloggar är alltså ett sett att få nyheter och PR spridda om ditt företag till konsumenter som ökar 
kunskapen om ditt varumärke och dess produkter. Det blir därför viktigt att följa de influensrika  
bloggarna för att se hur dessa porträtterar ditt varumärke samt dina konkurrenters.68  

3.3.3 Newsletter 

Newsletter eller nyhetsbrev är en kontinuerligt utskickad publicering generellt om ett huvud 
ämne.  Meddelandet levereras via e-post till prenumeranten. Det är vanligt att företag använder 
sig av nyhetsbrev för att berätta om företaget och dess erbjudanden. Förekomsten har blivit 
väldigt populär då speditionskostnaden för tjänsten är ytterst låg.69 Nyhetsbrev är 
envägskommunikation från företag till konsument. Syftet med dem är att påminna om företaget 
existens, informera om företagets produkter samt att bygga en unik relation företag och 
konsument emellan.70 
 

                                                      
62  Online.wsj.com. 2010-04-02 
63  Ibid. 
64  Bloggtoppen.se. 2010-03-29 
65  Ibid. 
66  Online.wsj.com. 2010-04-02 
67  Ibid. 
68  Jeremy WrightHill. 2006 sid 37 
69  Wikipedia.com. 2010-04-21 
70  Smashingmagazine.com 2010-05-28 
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3.3.4 Webbtidningar 

Ett annat sätt för företag att nå ut med sin information till konsumenterna är att använda sig utav 
webbtidningar.  Ett flertal av dessa är månadsmagasin som förutom sin månadsbilaga även har 
webbredaktioner som kontinuerligt släpper nyheter. Ett exempel på en modetidning som 
fungerar på detta vis är tidningen Cafe.71 Det finns även tidningar som inte har en fysisk utgåva, 
som webbtidningen Manolo.se. Tidningen behandlar mode för män och startades i december 
2004.72 Denna blev nyligen utsedd till Sveriges bästa manliga blogg 2010 av Veckorevyns 
läsare.73   

3.3.5 Sociala forum 

Internet är fyllt med forum och grupper för specifika intressen där personer kan samlas och 
diskutera runt sina gemensamma nämnare.74 Med sociala medier menas forum som är uppbyggd 
runt interaktion och användargenererat material.75 Dessa fungerar som nätverksverktyg men 
även som en plats för att söka inspiration på och finna recensioner av produkter inför ett 
eventuellt köp.76 Det som skapats är alltså ett så kallat ”Consumer to Consumer” – Nätverk (C-
C) alltså ett nätverk där konsumenter interagerar med varandra. På dessa forum kan ofta 
deltagarna i diskussionen komma och gå. De kan delta i konversationen i så kallade ”Threads” 
eller på svenska trådar77 Dessa forum kan fungera som informationskällor för företag, för att 
bland annat undersöka tillfredställelse, varumärkeslojalitet och konsument attityder.78 

Företag kan själva använda dessa sociala forum. Ett tydligt exempel på detta går att finna på det 
sociala forumet Facebook.com.79 Där kan företag starta upp grupper, fan pages, samt fokusera 
sin marknadsföring mot en bestämd målgrupp. Företag kan starta upp egna sociala forum. 
Fördelarna med detta är enligt vissa att företaget får en större grad av frihet. De behöver ej låsa 
upp sig via någon annans forum. En risk med forum som Facebook är att de idag är gratis men 
att de inte behöver vara det imorgon.80  

3.4 Definition av ett varumärke 
Vad ett varumärke är råder det delade meningar om, den amerikanska associationen för 
marknadsföring American Marketing Association definierar begreppet som sådan; 

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

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

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

whole, the preferred term is trade name”.81 

 

                                                      
71  Cafe.se. 2010-04-21 
72  Manolo.se. 2010-04-21 
73  Veckorevyn.se. 2010-04-21 
74  Dennis A. Pitta & Danielle Fowler 2005. sid. 265-274 
75  Wikipedia.org 2010-05-28 
76  Ibid. 
77  Ibid. 
78  Ibid. 
79  Facebook.com. 2010-04-21 
80  Dennis A. Pitta & Danielle Fowler 2005. sid. 265-274 
81  Marketingpower.com. 2010-03-25 
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Philip Kotler definierar begreppet som följande;  

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

services of one seller or group of sellers and differentiates them from those of competitors."82 

 
Andra menar att det inte nödvändigtvis är de fysiska produkterna och dess egenskaper som 
avgör vad ett varumärke är. Utan att det ofta är de icke greppbara attributen som skapar ett 
varaktigt framgångsrikt varumärke.83 Gemensamt för alla ekonomer är att företag skapar dessa 
varumärken för att profitera och ofta för att långsiktigt profitera.84 Kunder kan välja dina 
produkter en eller två gånger pga., dess yttre attribut och funktion. Men för en långsiktig 
framgångsrik relation krävs det att företaget lyckas skapa förhållandevis lojala/återkommande 
kunder. För att kunden ska komma att bli lojal och konsumera dina produkter krävs 
varumärkeslojalitet och skapas via ett starkt varumärke.85 

Ett varumärke ska primärt  bidra på fyra olika plan för företaget. Det ska visa på de Attribut som 
varumärket vill kommunicera till kunden. Tydliggöra de emotionella och eller funktionella 
fördelarna företagets varumärke och produkter bidrar med. Kommunicera de värden varumärket 
står för samt att sända ut ett budskap om varumärkets Personlighet. De två sistnämnda nivåerna 
ska överensstämma mellan varumärke och målgrupp.86 

3.5 Traditionell Brandmanagement 
“Today, we buy products because of what they mean, rather than what they do.”  

Salomon.87 

3.5.1 Varumärkeskapital (Brand equity) 

Varumärkeskapital eller på engelska ”Brand Equity”, är en teoretisk modell skapade av Aaker 
för att beskriva värdet av ett varumärke. Modellen består av fyra olika kategorier som 
tillsammans skapar företagets varumärkeskapital, de fyra kategorierna är: Varumärkeslojalitet 
(Brand loyalty) Varumärkesmedvetenhet (Brand awareness), Upplevd kvalitet (Perceived 
quality) och Varumärkesassociationer (Brand associations).88  

Märkesmedvetenhet refererar till styrkan hos varumärkets och dess närvaro i kundernas sinne. 
Detta liknas ibland vid ett ankare som andra värden kan associeras med. När kunden är 
engagerad i varumärket underlättas all form av kommunikation företag och målgrupp emellan. 
Konsumenter föredrar varumärke som för dem är känt, framför de som är främmande. 
Medvetenhet kring ett varumärke är således en avgörande del i mötet med konkurrens.89 Det är 
ofta resurskrävande att skapa medvetenhet kring ett varumärke. Att tänka långsiktigt är av vikt 

                                                      
82  Kotler, 1996. sid. 556-557 
83  Torres-Moraga, E,. et.al.  2008. sid. 302-313 
84  Ibid. 
85  Ibid. 
86  Kotler, 1996, ss 556- 557 
87  Solomon, M R. 2002 
88  Aaker, D. 1996. sid 9-26  
89  Ibid. 
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men även att våga bryta sig ut från de traditionella mediekanalerna och in på nya. Internet och 
bloggar är då exempel på nya vägar att förstärka varumärkeskapitalet på.90  

 
”It is one thing to be remembered; it is quite another to be remembered for the right reasons”91 

        

Märkeslojalitet, refererar till kundens lojalitet mot varumärket. Hur högt kunden prioriterar att 
konsumera ett visst varumärke framför ett annat. En lojal kund pratar ofta väl om varumärket, 
eller som det även kav vara i fallet kläder, bära det specifika varumärket. Detta kan i sin tur leda 
till nya kunder via så kallad Word of Mouth marknadsföring. En lojal kund söker också själv 
information om nya produkter vilket kan leda till sänkta marknadsföringskostnader. Här har 
företaget också ett eget ansvar att uppmuntra kundlojalitet. Aktiviteter och program för att 
förstärka kundlojalitet är inte bara ekonomiskt sunt utan också en allt mer viktigt del i en 
kommunikationsrik värld.92   

Upplevd kvalitet speglar hur kunden uppfattar kvalitén av en viss vara eller varumärke. Detta 
behöver ej vara det samma som den faktiska kvalitén på produkten. Kundernas värdering och 
uppfattningar om varumärket påverkar hur de upplever kvalitén på deras varor. Hur kunderna 
upplever kvalitén på produkterna är oftast en av de viktigaste anledningarna till ett köp. För 
företagen är detta ett mått på den påverkan ett varumärkes identitet har på kunden.93  

Varumärkesassociationer, refererar till de associationer en kund har eller får till ett varumärke. 
Det kan vara en livsstil, känsla, geografisk plats etc. Det är viktigt för ett varumärke att skapa 
positiva känslor hos sin målgrupp. Då positivt laddade attityder mot varumärke är ett måste för 
ett framgångsrikt koncept.94 

Dessa fyra faktor är kognitiva, vilket innebär att de refererar till hur kunden själv upplever 
varumärket inombords. Tillsammans speglar de styrkan av ett varumärke för en kund. 

3.6 Marknadskommunikation och 
marknadsföring 
Det är inte bara varumärkesnamnet och förpackningen som får kunderna att välja en viss 
produkt. Lika viktigt är hur företag medvetengör kunderna om företagets produkter. Reklam är 
ett sätt att underlätta konsumenternas köpbeslut. Reklams syfte är, förutom att sälja, att bygga 
associationer till varumärket. Det handlar om att kommunicera företagets image till kunden för 
att skapa en bättre kännedom kring företagets produkter.95   
 

”Marknadskommunikation är således utan tvekan den främsta resurs marknadsförare har i 
kampen om kunderna”96 

                                                      
90  Ibid. 
91  Ibid. sid 16-17 
92  Ibid. sid 21 
93  Ibid. 
94  Aaker, D. 1996. sid 9-26 
95  Dahlén, M & Lange, F. 2003. s.61 
96  Ibid. 
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3.7 Kommunikationsteori 
Kommunikationsteori som illustreras nedan är en ytterst förenklad form av den mest kända 
kommunikationsmodellen där sändaren har ett budskap att förmedla till mottagaren. Budskapet 
som sändaren sänder ut kan störas av oljud vilket kan resultera i att mottagaren missuppfattar 
informationen som sändaren vill förmedla. Det menas att relationsmarknadsföring är ett sätt för 
sändaren att få större kontroll över sitt budskap. Detta genom att minska den grad av 
missuppfattning som oljud kan orsaka hos mottagaren och istället upprätta ett antal starka 
relationer till kunderna.97 Relationsmarknadsföring kommer att avhandlas i ett senare parti i den 
teoretiska referensramen. Det menas också att det inte nödvändigtvis behöver vara av ondo att 
ett budskap påverkas av en tredje part. Två modeller som senare också kommer att beskrivas vid 
namn ”The two step flow theory” och ”The Network Coproduction model” menar tvärt emot att 
en tredje part kan stärka ett budskap, både i styrka så väl som i legitimitet. 

 
 
 
 
 
 
 
                  Oljud  
  Oljud 
 

Figur 2: Klassisk kommunikationsteori med sändare och mottagare  hämtad från boken  Optimal 

marknadskommunikation av Dahlén, Micael & Lange, Fredrik 2003. sidan 61.  

3.7.1 Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring handlar primärt om att skaffa sig kunskap om vad de existerande 
kunderna efterfrågar (preferenser, köpbeteende, personliga egenskaper etc.) och utifrån detta 
skräddarsy marknadsföringen.98 Detta skapar i sin tur kundtillfredsställelse, vilket gör att 
kunderna oftast blir återkommande och bidrar till kundlojaliteten. Det handlar om att bygga 
starka band mellan företag och dess konsumenter. Samma ambition företag har att skapa 
relationer till kunderna, återfinns även på kundernas håll. Kunderna upplever ett större värde i 
att ingå i relationer och vill då investera i de relationer som etableras. Detta kallas även för två-
vägsrelationsmarknadsföring. Företag vinner på relationsskapandet genom att kunderna bidrar 
till att företagets produkter utvecklas, vilket skapar en strävan hos företagen att bibehålla dessa 
band.99  

Relationsmarknadsföring är sålunda ett steg i att företag blir mer kundorienterade. På det sättet 
anpassas produkter och reklam gentemot de som ska konsumera dem. Internets natur gällande 
tvåvägskommunikation gör det utmärkt som arena för relationsmarknadsföring. Att aktivt 
involvera kunderna i en dialog samt möjligheten till att skräddarsy produkter efter dem 
underlättas av lättheten i kommunikationen.100    

                                                      
97  Ibid. 
98  Ibid. sid. 63 
99  Ibid sid 63-64 
100  Ibid. 

Sändare Mottagare Budskap 
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3.7.2 The two step flow theory/ The linear marketer influence 
model 

Teorin är en förklaringsmodell för hur effektiv marknadskommunikation fungerar. Att budskap, 
istället för att gå direkt till slutkonsumenten, passerar via så kallade “influencers” eller “opinion 
leaders” eller på svenska opinionsbildare. Alltså individer som av någon anledning har stark 
påverkan på andra. Dessa kommunicerar sedan sin egen tolkning av en nyhet till omvärlden. 

Traditionellt sett skedde denna kommunikation via så kallad ”Word of Mouth”. Teorin 
fungerade därför vid sin lansering som ett verktyg till ökad förståelse för 
marknadsföringsfenomenet. Det många ansett väsentligt med teorin var dels att budskapet inte 
går direkt till konsument, utan att de passerar via någon annan, som där till omtolkar det. Detta 
gav även en förklaring till hur ”word of mouth” marknadsföring kunde fungera. 101 

Det har sagts att bloggare blivit till opinionsbildare. Alltså personer som idag besitter mycket 
viktiga roller i hur vi tolkar trender, nyheter och sociala företeelser.102 I figur 3 nedan illustreras 
hur opinionsbildarna påverkas av en indirekt influens som sedan tolkas och skickas vidare till 
konsumenterna i form av ett marknadsföringsbudskap. 

 
 

 
 

Figur 3 The Linear Marketer Influence Model 2010 hämtad från artikeln Networked Narratives: 

Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities av Kozinets, R V., et.al. Journal of 

Marketing Vol. 74, sid 71–89, Mars 2010   

 
Ovan är en linjär beskrivning av ” The two step flow theory/ The linear marketer influence 
model”. Indirekta influenser från media mottas av opinionsbildaren som sedan skickar 
budskapet vidare till konsumenten. Det som menas med ”Marketing Mix Elements” är 
marknadsföringen från bolaget som även når konsumenten. 

 

                                                      
101  Tcw.utwente.nl. 2010-03-09 
102  Kozinets, R V., et.al. 2010 
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3.7.3 The Network Coproduction model  

För att vidare förstå sig på social nätverket då påverkan från marknadsförare och företag inte är 
indirekt utan snarare direkt, har den tidigare nämnda modellen utvecklas. Den nya modellen 
benämns som ”The Network Coproduction Model”. Med direkt kontakt menas att företaget eller 
marknadsföraren har en direkt kommunikation med opinionsbildaren, i form av en gåva, 
information, eller köp av en tjänst. Modellen menar att en marknadsförare och företag direkt kan 
påverka en opinionsledare och indirekt en konsument. Detta ska då leda till att 
marknadsföringsbudskapet blir mer spritt. Det har bekommit marknadsföraren allt viktigare att 
hitta och försöka direkt påverka opinionsbildarna. Informationen som sedan flödare mellan 
opinionsbildaren och andra konsumenter benämns som Word-of-mouth/mouse (WOM), dock 
kan information i WOM även flöda konsumenter emellan. Detta tillåter marknadsföraren att 
arbeta med och utveckla WOM på ett mer kontrollerat sätt.103 

Den andra delen i modellen består i att marknadsföringsbudskapet ej flödar i en riktning, som 
det gjorde i ”The Two Step Flow Theory” utan att informationen flödar i en mängd olika 
riktningar mellan de olika medlemmarna i nätverken. Själva flödet mellan de olika 
medlemmarna har en förstärkande funktion för budskapet enligt modellen nedan. 104 

 

 
 
Figur 4 The Network Coproduction Model hämtad från artikeln Networked Narratives: 

Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities av Kozinets, R V., et.al. Journal of 

Marketing Vol. 74, sid 71–89, Mars 2010 

 

Modellen ovan är en schematisk förklaring av teorin. Opinionsbildaren som själv är en 
potentiell konsument ges någon form av direkt stimuli. Denne sprider sedan budskapet till 
konsumenten. Som i sin tur kommunicerar budskapet mellan varandra och med 
opinionsbildaren. Bakomliggande arbetar marknadsföraren för att kontrollera informationsflödet 
och till sin hjälp har han företagets marknadsföringsmix. 

                                                      
103  Ibid. 
104  Ibid. 
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3.8 Teoretisk summering 
Teorierna som presenteras ovan är den teoretiska referensram arbetet vilar på.  Modellerna är 
utvalda i syfte att ge en förståelse för varumärkesbyggande på Internet. Modellen nedan är 
således en teoretisk summering av ovanliggande modeller.  

Ett varumärke består av ett namn, symboler eller en specifik design.105 Men det är likväl de icke 
greppbara attributen som skapar dess värde. Företagens mål är att skapa starka varumärken för 
att kunna profitera, långsiktigt så väl som kortsiktigt.106 Internet är idag ett verktyg företag kan 
använder sig utav för att skapa starka varumärken i konsumenters medvetande. Väl on-line 
förekommer flera olika kanaler in i konsumentens medvetande. Företagen har sina hemsidor 
som ett skyltfönster för omvärlden.  Men Internet bidrar även med mer aktiva kanaler in i 
kundernas medvetande. Modellen nedan syftar till att förklara hur media strömmar mellan olika 
aktörer on-line, hur detta kan förstärka varumärket samt att förklara vilka kanaler företagen i 
dagsläget  kan använda sig av.  
 
 

                                                      
105  Kotler, P. 1996 
106  Torres-Moraga, E,. et.al.  2008. sid. 302-313 



 24

KONSUMENT 
 

  BLOGGAR      

KONSUMENT 

SOCIAL- 
MEDIA 

KONSUMENT 
 

 
VARUMÄRKE          INTERNET/ MEDIA        KONSUMENT 
 

 

 

  
 

 

 

 
               

                 

                          
 

ÅTERFÖRING 
 
 

 

Varumärke: företag vill skapa starka varumärken. Varumärkets styrka definieras utifrån fyra 
olika kategorier; varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet och 
varumärkesassociationer. De fyra olika kategorierna reflekterar hur ett varumärke invärtes 
uppfattas hos konsumenterna.107   

Media kanaler på Internet är ett sätt för företagen att dels öka sin försäljning men även att 
förstärka sitt varumärke.108 Företag använder media som de har en hög grad av direkt kontroll 
över så som Newsletters, företagsbloggar, samt egna Twittrar och Facebook grupper. 
Konsumenten tar ett aktivt ställningstagande till att få information från företaget. Sedan om väl 
utförde är medierna verktyg för att bygga relation till konsumenten genom. I fallet Twitter, 
företagsbloggar och facebook grupper kan en tvåvägskommunikation mellan producent och 
konsument skapas. Tvåvägskommunikation mellan producent och konsument ses som en form 

                                                      
107  Ibid. 
108  Ibid. 
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av relationsmarknadsföring.109  

Ett annat media de inte har samma grad av kontroll över är modebloggen. Denna fungerar som 
varumärkesbyggare då opinionsbildaren utifrån en direkt eller indirekt influens skriver om ett 
specifikt varumärke. Budskapet förstärks då läsarna diskuterar ämnet ifråga dem emellan, alltså 
WOM marknadsföring.110  Twitter och facebook är andra exempel på sociala forum, forum där 
merparten av materialet är användargenererat.111 Då konsumenter diskuterar varumärken på 
dessa forum är det en form av WOM marknadsföring som pågår.112 Webbtidningar ger företagen 
möjligheten till så kallad ”one to many” kommunikation.113 

Konsument Dessa olika aktiviteter möjliggörs av att informationen strömmar fritt mellan de 
olika aktörerna. Företag kan påverka hur de uppfattas. Men uppgiften att förstärka budskapet 
ligger nu även på konsumenterna,114så som på opinionsbildaren / bloggaren.115 Om dessa 
aktiviteter blir lyckosamma för företaget sker det utifrån modellen ovan en överföring i form av 
ett ökat varumärkeskapital från konsument till företag. 

                                                      
109  Dahlén, M & Lange, F. 2003. s.61 
110  Kozinets, R V., et.al. 2010 sid: 72 
111  searchenginewatch.com. 2010-04-26 
112  Leyland F. P., et.al. 2002. sid 7-11 
113  Leyland F,. et.al. 2002 volym 45, sid 7-14 
114  Ibid. 
115  Kozinets, R V., et.al. 2010 sid. 72 
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4 Empiri 

Följande kapitel presenterar de data vi insamlat till vår empiriska studie. Intervjuer har 
genomförts med tre olika svenska bolag inom svensk modebransch och en PR-konsult. 
Samtliga intervjuer var av semistrukturerad art. Syftet med intervjuerna var att 
empiriskt undersöka hur varumärkesbyggande på Internet utförs av de tre bolagen samt 
att ge en ökad förståelse inför hur mikrobolag arbetar. Vår insamlade empiri kommer vi 
att använda oss utav i analyskapitlet. Intervjuguide bifogas under bilagor i uppsatsen. 

4.1 Bolagspresentation 
Red collar Project 
Grundades i Stockholm och är verksamt inom klädbranschen. Bolaget säljer kläder och diverse 
accessoarer mot män. 
Respondenter: Hanna Liska. Public Relations: Fashion & High End Brands 
Lisa Ekeberg. Art Director 
 

Facebook grupp  : Ja 
Medlemsantal  : 133 
Twitter   : Nej 
Hemsida   : Ja 
Newsletters   : Ja 
Blogg   : Ja 
Arbete mot andra bloggar : Ja 
 
Företag 1 
Grundades i Sverige av två herrar med en passion för mode. Företaget är verksamt inom 
klädbranschen och säljer kläder och accessoarer mot herrar. 
 
Facebook grupp  : Ja 
Medlemsantal  : 415 
Twitter   : Ja 
Hemsida   : Ja 
Newsletters   : Ja 
Blogg   : Ja 
Arbete mot andra bloggar : Nej 
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Littmarck 
Grundades 2006 av Maja Littmarck i Stockholm. Företaget är verksamt inom 
accessoarproduktion och säljer halsdukar och armband där inspiration hämtas från det samiska 
Respondent: Maja Littmarck  
 
Facebook grupp  : Ja 
Medlemsantal  : 352 
Twitter   : Nej 
Hemsida   : Ja 
Newsletters   : Ja 
Blogg   : Ja 
Arbete mot andra bloggar : Ja 
 
Marknadsförare Hampus Hedelius 
Creative director på Hello Friends och Black Friday och även Head of faculty på Forsbergs 
skola. Hampus bloggar, Twittrar samt medlem i Rotary. Arbetat för bl.a. L’Oréal, Lars Wallin, 
Listen Stenbeck samt SF. 
 
Facebook   : Ja 
Twitter   : Ja 
Hemsida   : Ja 
Blogg   : Ja 
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4.2 Synen på mode 
Hampus menar att kläder är något förgängligt. Då det alltid kommer nya plagg och nya trender. 
Kläder idag är mer en konsumtionsvara än en sällanköpsvara. Han säger, ”Det är få saker i 
mode som verkligen är nessesivt, du skapar bara ett sug efter det nya. Om man tittar på svenska 
varumärken inom modebranschen så är det väldigt få som över huvudtaget kan kalla sig för ett 
varumärke”. 

Han utvecklar, ”Mode lider av den här subkulturen som gör att det är väldigt selektivt: om jag 
köper en klocka så kan jag säga att den håller i tiden och om den är snygg eller ful. Men med 
kläder kan jag bara säga om de är snygga eller fula”.  

4.3 Företagens syn på deras varumärken 
Littmarck sa att företagets ”core values” ska vara omtanke, kreativitet och skönhet. De vill 
hitta på nya kreativa saker och ändå ha kvar omtanken och kopplingen till det skandinaviska 
hantverket. Målgruppen är alla men primärt tjejer 20-30 år. 

Red collar project ville vara avslappnat och stilrent, de vill skapa en form av uppdaterade 
klassiker med en modern twist. ”Vi vill skapa stilrena kläder, maskulint och bärbart där fokus 
sätts vid personlighet och livsstil snarare än en individs profession”. Målgruppen är 20-35 år. 

Företag 1 liknas vid ”Skandinavisk preppy på italienska vis”. Det de erbjuder är tidlösa 
klassiker med en bra kvalitet till alla på ett okonventionellt vis. Målgruppen är 15-65 

Hampus ger sin syn på vad ett varumärke bör vara, ”Ett varumärke är som en person. Det föds, 
växer till sig, blir rätt otrevligt i tonåren, blir gammalt, får barn och så vidare. Man ska se 
varumärket som sin bästa vän. Och alla bästa vänner har ju något intresse förutom kläder”. 

4.5 Varför företagen började använda Internet 
Företag 1 menade att det huvudsakliga målet var att nå till fler kunder. Och att göra det på ett 
nytt sätt än de tidigare gjort då de förut mest använt sig utav annonser i månadsmagasin. 

Red collar project ansåg att bloggandet och internetanvändandet var så pass stort i Sverige att 
de var tvungna att finnas där. Men de ansåg också att det fanns krav på att vara selektiv. De 
menade på att det just nu finns en ”hype”, som kan komma att lägga sig med tiden och att det 
därför var dumt att lägga allt krut på just detta media.  

Littmarck fann det viktigt, speciellt då de är ett litet bolag. De menade på att det var ett bra sätt 
att synas på. Maja utvecklar; ”Det hjälper till med den personliga kontakten med kunden. Om 
någon ringer till Littmarck – så är det jag som svarar. Detta skapar en härligare relation till 
produkten när det blir så personligt. Direkt kontakt med skaparen. Kunderna kommer med jätte 
bra inputs i vad som saknas” 
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4.5.1 Hur det finansiella påverkar beslutet 

Red collar project ansåg att det inte gick att bortse från att Internet var ett sätt att komma 
undan på ett billigare vis. Men att det sedan krävdes väldigt mycket jobb för att få 
uppmärksamhet eller en hype. 

Littmarck menade att om företag började med veckomagasin, måste man ha råd att fortsätta 
med det. Hon var annars orolig att kunden kunde känna att företaget hade försvunnit. Internet 
har varit en jätte bra plattform för Littmarck och passat väl in då den var billigare än traditionell 
media. 

Företag 1 sa att det fanns en ekonomisk aspekt med att ge sig ut på Internet. Att det var ett 
billigare alternativ än traditionell marknadsföring. De tyckte att de fick mycket för en mindre 
summa pengar. Och att detta självklart hade underlättat genomförandet, då de kände att de fick 
valuta för sina pengar. Framförallt med tanke på att företaget hade, som de sa det själva,  
”....finansiellt medveten ägare”. 

4.6 Val av media 
Red collar project  tror att det är viktigt att vara selektiv. Företaget hade inte haft den tydliga 
marknadsföringsplanen som de skulle önskat att de haft.  

Littmarck hade valt att inte använda sig av annonser, varken i tidningar eller på Internet. Utan 
använde sig enbart av Internet som sin egna kanal ut. Littmarck hade tre olika hemsidor en för 
bloggen, en för shoppen samt en för företaget. Hon arbetade även mot bloggar och 
webbredaktioner. 

Företag 1 hade köpt ett paket från en tredje part som hjälpte företaget med Facebook, Twitter, 
bloggen samt företagets hemsida. Sedan använde de sig även av annonser i veckomagasin. 

4.7 Bloggar 
Red collar project menade på att det inte finns så många manliga bloggare i Sverige i 
förhållande till de kvinnliga och att det var samma sak gällande modetidningar. Men de försökt 
använda sig  av de som fanns. I slutändan var det gratis marknadsföring, kostnaden var bara den 
tid och arbete som gick åt. 

Littmarck berättade att de fick många förfrågningar från bloggare i veckan.  Ofta bad de om att 
få gratis grejer. Sedan får Littmarck i utbyte att de talar väl om produkterna i bloggen. Det fanns 
ett par stycken som Maja sedan lärt känna närmade och byggt en bättre relation med.  

Företag 1 arbetade inte själva mot bloggar. De ansåg inte att deras kundkrets var de som vill 
köpa något på grund av, som de sa det själva, ”någon privatperson skrivit om det på Internet”. 

4.7.1 Val av bloggar för företagen 

Red collar project sa att det handlar om att ha känsla och kunskap om mediaklimatet men även 
att det händer lite på bloggen. De menade att även bloggar med många läsare kanske enbart 
visar bilder på sin hund, och att det då  inte passar företaget att synas där. Medan andra bloggare 
är mer professionella, kanske är de knutna till en tidning. Vissa skriver mer nyheter och då 
passar det bättre. Sedan fanns Bloggtoppen där de visar vilka bloggar som är de mest populära. 
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Företaget ansåg att många bloggare idag var bortskämda. Att det blivit en sån hype att folk 
kastar grejer på dem. Om man då är en av 30, och man inte är en stor spelare, lätt blir i sidosatt.  
Att det idag är betydligt mer konkurrens om att få uppmärksamhet än det var tidigare. Men att 
det är fortfarande är ”grymt” om man når ut. 

Littmarck kollar dels på om de har en skön approach. De ska vara seriösa och ha ett intresse för 
det de gör. De ska vara bra personer och även ha många läsare. Det ska gå att märka att det 
händer något på bloggen, att det finns kommentarer och aktivitet. Att det då blir bra för 
varumärket. Hon menade på att interaktionen var jätte viktig men alltid svår att förutse. 

Företag 1 stötte inte privatpersoner som skrev om kläder. Det hade hänt att de blivit omskrivna 
men de hade inte märkt att det givit inslag på försäljning.  

4.7.2 Företagens aktiva arbetet mot bloggar 

Red collar project hade inte arbetet så mycket med att ge ut produkter. Men när de märkt att 
någon gillat deras märke eller hör av sig speciellt hade det hänt. Ibland kände de att just den här 
bloggaren var duktig, och då hade de fortsatt jobba med denne. Bloggaren hade kanske inte en 
så stor budget, men vill ha företagets kläder på sig, och marknadsföra dem. Men sedan visste de 
att det fanns företag som betalar för att bloggare ska prata om plaggen, men det är inget de 
gjorde. Sen menade de att det inte heller var helt lagligt. 

Littmarck sa att det är många förfrågningar från bloggare i veckan. Dessa bad om att få gratis 
varor i utbyte mot att Littmarck fick positiv media och uppmärksamhet i bloggen. Då större 
bloggar gjort förfrågningar går det bättre, då gör de mer ett event runt produkten, exempelvis 
har de en tävling där de lottar ut ett armband. Sedan får bloggarna kanske ett eget – och ett att 
lotta ut.  

Hur detta påverkar genomslaget menar hon är lite dubbelt. Maja utvecklar; ”Även om jag kan 
tänka att alla förstår att jag gett bort produkter och bloggaren inte själv köpt de och sedan valt 
att prata väl om den, tror jag inte att det spelar någon roll, med anledning av att den yngre 
målgruppen som oftast läser de här bloggarna ändå är så känsliga med det som står på nätet”. 
Hon menar att de vill ha de produkter som det skrivs om och att dessa på nått sätt är de ”rätta” 
produkterna. Littmarck anser att läsarna bortser från att Littmarck på något sätt ”köpt” in sig 
där. Sen tror hon att det inte det hade fungerat om det var någon ”skit-produkt”.  

4.7.3 Bloggars genomslag 

Red collar project säger att genomslaget kan vara jätte stort. Att bloggar och plocksidor är 
sådana forum som får direkt genomslag i försäljningen. Att det syns både i försäljning och att 
folk hör av sig och frågar vart produkterna säljs. De beskrev även genomslaget genom att nämna 
en kollegas erfarenheter; ”Träffade en kollega som jobbade på Zara, hon följde en viss blogg. 
Och då denne tagit upp en jacka från Zara var hon tvungen att gå till sin chef för att se till att 
de beställde flera hundra till för tjejerna blev helt galna. Det betyder ju att det har en sjuk 
genomslagningskraft” 

Littmarck tyckte att de haft en jätte stor påverkan. Att företagets plattform byggdes på att just 
moderedaktören på ELLE tyckte att företagets armband var snygga. Sedan hade de stora 
bloggarna följt efter.  De hade haft tävlingar där läsarna fått svara på frågor för att vara med i 
utlottningen av ett armband. De har fått svara på frågor som berör Littmarck – och då klickat in 
på företagets hemsida och kollat runt lite. Då hon beskrev hur det kunde påverka budskapet sa 
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hon följande; ”Bloggare vill alltid ge känslan av att hon själv letat upp produkten så det har 
aldrig varit ett dilemma”. 

Företag 1 sa att män kanske följde megaikoner som Beckham men att de inte följde media 
”hallåor” eller bloggare. I alla fall inte just deras kundgrupp. De ansåg  inte att män skulle 
storma iväg och köpa en produkt om den råkade dyka upp på en blogg.  

4.7.4 Problem med bloggar 

Hampus beskrev problem med bloggar som följande; ”Ett blogginlägg skrivet i går, är 
gammalt. Oavsett om det är en fantastisk produkt är det gammalt”. Han menade att det är här 
Internet förlorar lite jämfört med tryckt media. Tryckt media kostar lite mer pengar, man tänker 
sig lite mer för och man har lite mer professionell personal som skriver den. Han menade på att 
det finns en oändlig mängd bloggar, men undrade vem som läste dem. Lite humoristiskt så han 
följande, ”Enligt ett test tror 70% att det som står på Internet är sant. 0% är sant”.  

Såvitt han visste hade inget svenskt bolag orsakat någon slags köpstorm, genom att man 
investerat i att ge en bloggare exempelvis tio par jeans. Han trodde inte att detta genererat någon 
direkt försäljning men att det var en annan sak utomlands. Och att det där även var mer jämvikt 
mellan könen rörande bloggande. 

4.8 Hemsidan 
Hampus sa att målet med en hemsidan är att få kunder. Han menade på att många av företagen 
inte hade nog erfarenheter och kunskap inom media och det var därför de gjorde dåliga 
hemsidor. Ett företags hemsida bör vara som målgruppen vill att den ska vara.  

Red collar project Hemsidan skulle fungera som informationssida med plagg och kollektioner. 
De  hade tidigare haft en webbshopp men kommit fram till att den krävde för mycket resurser 
in-house. Företaget ville ha mer händelser på hemsidan, ”något ”bloggaktigare” eller en 
nyhetssida, där det kommer upp vad som händer på kontoret just nu, vad vi har för inspiration 
inför hösten osv”. 

Littmarck menar att hemsidan är företagets skyltfönster. Där vill hon förmedla förtegets 
budskap. Det skulle vara som att gå in i hennes ateljé, se på företagets produkter, se 
tillverkningsprocessen och imagen. Hemsidan blir således jätte viktig för Littmarck. De har en 
blogg, en webbshop och en hemsida. De är inte samlade på ett ställe, vilket hon anser kan vara 
en nackdel. Tanken har varit att man båda ska få kunskapen, showroom och ändå följa med i 
processen från idé till verklighet och även få en bild av henne som person, vilket ska gör det 
mer personligt. Hon anser att varumärket förstärks när det blir lite mer kring produkten och 
varumärket. Deras egna blogg ger dem en möjlighet till att visa när Littmarck får 
uppmärksamhet av andra aktörer så som plocksidor. Men även en möjlighet att berätta om Maja 
själv. 

Företag 1 anser att hemsidan är ett sett för dem att visa vilka de är, vad de står för och självklart 
deras kläder. Sen är det också ett sett för konsumenten att se vart deras kläder finns att köpa. 

De har en blogg som ska ge ett kontinuerligt flöde av små nyhetsblippar, information om 
design, kollektion osv. Det ska vara ett sätt att uppdatera kunderna om vad som händer. Men de 
var noga att poängtera att de säljer en livsstil inte enskilda hypade plagg. De har även en egen 
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shop-in-shop lösning där kunderna kan handla direkt från hemsidan. De utvecklar; ”.. Det vi 
dock har märkt vilket är jätte positivt är att trafiken på vår hemsida har tredubblats. Vi släpper 
inget som inte är hundra procent så vi är inte oroliga när vi ger oss ut på ett nytt media. Vi tror 
inte det här ska kunna alienera våra andra konsumenter. Sen kan nog genomslaget vara 
begränsat”. 

4.9 Sociala media och interaktion 
Hampus betonar vikten vid att Internet skapar en tvåvägs-relation där folk är intresserade och 
integrerade, endast då funkar mediet. Då företag enbart lämnar envägs information blir det helt 
ointressant.  

Företag 1 säger att kundkontakter är viktiga, utan dem kan företaget tappa ”feelingen”. 
Företaget var därför aktiva i butik, de pratade med butikspersonalen om varumärket och lät dem 
berätta om vad de upplevt i kontakten med kunderna. Men de var inte ute efter att få någon 
direkt kontakt med kunden via webben utan de använde webben som ett sätt att hänvisa 
kunderna till de fysiska butikerna där produkterna säljs. 

4.9.1Twitter 

Hampus tycker att företagen ofta inte vet vad t.ex. Twitter är. De vet inte hur de ska använda 
sig av detta, men att alla har det. Det funkar inte, utan du måste testa det på målgruppen. Det 
kan till och med vara tvärtom: att målgruppen tycker ”amen det här ska vi absolut inte ha”. 
Problemet med digitala medier är att folk kallar det för sociala media: men alla medier är 
sociala. Det kanske inte är till för alla. Det bildas en osäkerhet om man bara ska använda sig av 
något för sakens skull. Det kan då blir farligt och slå tillbaka på en.  

Red collar project säger att de haft en kortare Twitter- period, men att de inte hållit den vid liv. 
De känner att de borde haft en uppföljning på den, ”Men detta är något vi inte är så starka på”. 

Företag 1 Twittrar. De vill skapa en så kallad ”gentleman report”. Rapporten skulle skickas ut 
ungefär en gång i veckan och bestå av information om nya produkter men även mer generella 
stil- och kutymtips. Målet var att ge kunderna någonting mer än bara produktinformation samt 
att berika dem med företagets kultur och värderingar.     

4.9.2 Facebook 

Hampus: ”Facebookanvändare har fler än en intressegrupp. Då säger någon att ”amen kolla 
här vi har fem tusen medlemmar” Är det någon som bryr sig, och vad leder det till i slutändan? 
kanske kan det leda till att man har kvar det här i minnet en månad, men sen då? Det är inget 
varumärke det är snarare nyhetsgrupper. Imorgon kanske det skrivs om något som jag inte bryr 
mig om, då försvinner intresset. Jag kan lätt skapa en Facebookgrupp där jag skriver att jag 
ska ha en rea. Jag får då förmodligen många intresserade men bygger detta ett varumärke?”  

Red collar project: startade just upp en Facebook fangrupp. De kände att det var något de 
skulle gjort långt tidigare men inte kommit till. De hade nu kommit till insikten att detta inte var 
något företaget  kunde blunda för. Samtidigt ansåg de att det inte var nog att bara finnas där, 
men att de även var tvungna att göra det bra och få ut budskapet på rätt vis. De menade att 
kanalen gick att använda för att visa om ett plagg varit med på en plocksida eller liknande. 
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Littmarck: ”Ja har en, men inte engagerat mig speciellt där. Tanken har varit att det är så 
enkelt att nå ut till så många. Det blir, likt bloggar, ytterligare ett sätt att nå ut till folk på. Där 
folk kan kommentera etc.” 

4.9.3 Newsletters 

Red collar project med deras nyhetsutskick vill de nå ut med information till de som var 
intresserade av varumärket. Nå dessa med information om utförsäljningar, fokusgrupper etc. De 
såg det som ett sätt att utveckla varumärket via mun mot mun metoden som funkar bäst. 

Littmarck hade under en längre tid använt sig av newsletters. Det var ett sätt för företaget att 
kunna delge vad som hände på företaget till de engagerade konsumenterna. Konsumenterna fick 
då information om nya produkter och händelser.  

Företag 1 startade just att använda sig av det. Tanken var att brevet skulle ge information om 
företaget till konsumenterna, om bland annat erbjudanden och kampanjer. 

4.10 Webbtidningar 
Företag 1 skickade kontinuerligt informationsmaterial till webbredaktioner. De såg det som ett 
sätt att nå ut till de konsumenter som hade ett intresse för mode. ”Vi måste informera om vad 
som händer och då är webbtidningar ytterligare ett bra sätt att nå ut på” 

Red collar project skickade alltid ut informationen om nya plagg och nya kollektioner. De 
upplevde att det nästan alltid blev omskrivna och att det var ett måste att förekomma i dessa 
sammanhang för ett nytt modeföretag. 

Littmarck menade på att så mycket information som möjligt var bra för varumärket. 
Framförallt då det handlar om nyheter. De arbetade därför kontinuerligt mot webbredaktioner 
och upplevde inga större problem med att bli omskrivna i dem. 
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5 Analys 

Denna del av uppsatsen presenteras en analys som utförts utifrån teori och empiri. Vi har 
här fogat in empirin med teorin för att skapa en djupare kunskap kring problemområdet. 
Detta för att kunna dra slutsatser i uppsatsens avslutande del på hur företagens arbete 
förhåller sig till teorin. 

5.1 Mode och kreativitet 
Hampus menar att få saker inom mode verkligen är nödvändigt, att det är marknaden som 
skapar ett behov som annars inte skulle funnits där.  

Klädbranschen är egentligen en mogen marknad som överlever genom att nya trender, 
kollektioner och stimulis avlöser varandra.116 Det menas att det inte är plaggens fysiska funktion 
som leder till ett sälj utan något annat. Arbetet med att driva ett företag inom mode idag 
beskrivs som en balansakt mellan den kreativa designprocessen och det mer organiserade 
management arbetet.117 Denne inställning personifieras i Littmarck. Vars kärnvärden är 
kreativitet, omtanke och skönhet. Mode anses idag vara något pluralistiskt, vilket tar sitt uttryck 
i att olika trender kan agera vid sidan av varandra.118 Företagen vi undersökte var samtliga 
”kreativa” bolag som säljer produkter med fokus på design. Men de är också bolag enligt dem 
själva med seriösa väl fungerande organisationer och marknadsföringsmekanismer. Bolagen 
agerade inom samma bransch men med olika nischer rörande målgrupper.  

5.2 Varumärke 
Ett varumärke definieras som ett namn, en symbol eller andra egenskaper som särskiljer ett 
varumärke från ett annat. Det kan också ses som de attribut ett företag registrerar för att skydda 
sig i legalt hänseende. 119 Just att se till de attribut som särskiljer från konkurrensen är 
gemensamt för många teoribildningar, bla Philip Kotler. 120  Ofta är det de så kallade icke 
greppbara attributen som skapar ett varaktigt framgångsrikt varumärke. En känsla, en ide eller 
en livsstil.121          

Företagen vi undersökt beskrev sina varumärken med attribut som var långt ifrån greppbara. 
Förtag 1 beskrev sitt varumärke som ”Italiensk preppy med skandinaviskt känsla” . De vill 
förmedla att bolaget och varumärket var dynamiskt och okonventionellt men fortfarande tidlöst 
med en klassisk känsla. Littmarck ville att varumärket skulle uppfattas som omtänksamt och 
kreativt, ett varumärke där hantverk sattes i första rummet, med koppling till svenska traditioner 

                                                      
116  Stefania Saviolo & A Salvo Testa, S.  2006, sid 6 
117  Ibid. 
118  Ibid. 
119  Marketingpower.com. 2010-03-25 
120  Kotler, P. 1996 
121  Torres-Moraga, E,. et.al.  2008. sid. 302-313 
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och samekulturen. De menade på att attributen runt om produkterna skapade ett värde för 
konsumenten.  

Modellen vi valde att definierade ett varumärkes värde utifrån använde fyra kognitiva kategorier 
hos konsumenten, där varumärkesassociationer var en av dem.122 Det är tydligt hur företagen 
värdesätter denna egenskap i sina varumärken. Företagen vill samtliga koppla sina produkter till 
en livsstil eller olika känslor. Red collar project utvecklar;  ”Vi vill skapa stilrena kläder, 
maskulint och bärbart där fokus sätts vid personlighet och livsstil snarare än en individs 
profession”. Det de alltså vill sälja är inte bara kläder, utan plagg som associeras med en livsstil 
eller en personlighet.  

Varumärkesmedvetenhet syftar på hur hög graden av kännedom konsumenten har inför ett 
varumärket. Medvetenheten reflekterar hur mycket kunskap kunden har om företaget. Detta tar 
självklart tid att skapa men det menas att användandet av nya medier kan vara ett sätt för 
företagen att nå ut snabbare.123 Företagen är av liknande uppfattning, de ansåg alla att Internet 
var ett utmärkt sätt att nå ut till fler kunder. Mediet fungerar för dem som ett sätt att nå ut och 
öka medvetenhet runt deras varumärken. Littmarck menade att det även var ett sätt att visa på 
det personliga, ett verktyg för att komma i kontakt med konsumenten. Hon använde Internet 
som ett sätt att kommunicera med och till sina konsumenter;  ”Det skapar en härligare relation 
till produkten när det blir så personligt. Direkt kontakt med skaparen. Kunderna kommer med 
jätte bra inputs i vad som saknas”. Kunder som själva engagerar sig i varumärken, söker upp 
information om varumärket och pratar om det med andra, beskrivs i litteraturen som lojala 
kunder. Det är ofta dessa konsumenter som sprider den så kallade WOM marknadsföringen. 
Varumärkeslojalitet råkar också vara den tredje variabel i vår modellen för att bedöma ett 
varumärkes värde. Det menas att företag själva kan arbeta för att förstärka sitt varumärke on-
line.124 Det är detta arbete vi i följande parti ska analysera. Vilka mediakanaler mikroföretagen 
använder sig av och hur detta arbete går till. 

Den fjärde variabeln i modellen refererar till kundens upplevda kvalité. Då konsuments 
uppfattning om kvalité påverkas av deras värdering av företaget, kan upplevelsen påverkas av 
de signaler företag sänder ut om sig själva.125 Littmarck betonar hantverket och traditionerna 
kring företagets produkter och visar detta genom att bland annat beskriva tillverkningsprocessen 
och hantverket på sin hemsida. Detta kan tolkas som ett försök till att påverka kundernas 
attityder och upplevelser gentemot företagets produkter och varumärke.  

5.3 INTERNET/ MEDIA         
Gemensamt för de tre företagen i arbetet on-line var som tidigare sagt att nå ut till fler 
konsumenter. Ett annat nästan lika stort motiv till användandet var  det finansiella. Företagen 
såg internetmarknadsföring som ett förhållandevis billigt alternativ till traditionell 
marknadsföring. Företagen kände ett behov av att vara där de nu upplever att, som Red collar 
project sa det ”hände”. Företag 1 menade på att de uppnått ett noterbart resultat av en mer aktiv 
användning av sociala medier och Internet då deras trafik på hemsidan tredubblats efter 
implementering. Företagen syftade då på bloggar och sociala medier som Facebook och Twitter. 

                                                      
122  Aaker, D. 1996. sid 9-26 
123  Ibid sid. 9-11 
124  Ibid sid.  21 
125  Ibid. 
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Internets natur möjliggör att kommunikationen går i ett flertal olika riktningar. Konsumenter 
kan nu samlas utan hinder av tid och rum på forum och nätverk on-line. Det anses att denna 
möjlighet har minskat gapet mellan konsument och producent.126  

Att minska gapet mellan konsument och producent syftar även den så kallade 
relationsmarknadsföringen  till att göra.127 Metoden ämnar att skapa en tvåvägs-relation mellan 
företag och konsument. Det kan röra sig om företagsbloggar, kundklubbar eller Facebook fan 
page.128 Hampus betonade hela tiden vikten vid att kommunikationen skulle skapa en tvåvägs-
relation mellan de olika parterna on-line och att det blir ointressant då företag skapar envägs 
relation. 

5.3.1 Företagsbloggar, Twitter, webbtidningar och Newsletters 

Littmarck menade på att Internet givit henne en möjlighet till att ha en dialog med sina kunder, 
Hon hade fått bra så kallade ”inputs” från konsumenterna, alltså förslag på vad som ska 
produceras eller förbättras. Hon utvecklar ”Detta skapar en härligare relation till produkten när 
det blir så personligt. Kunderna kommer med jätte bra inputs i vad som saknas.”. 
Relationsmarknadsföring ska möjliggöra just det Littmarck ovan beskriver. Då företag skapar en 
tvåvägs- kommunikation mellan dem och deras kunder, ges möjligheten till att bli mer 
kundorienterade. Detta ska i sin tur leda till lojalare kunder, alltså en ökad varumärkeslojalitet.    

Varumärkesassociationer var en annan del i ett varumärkets kapital. Begreppet syftade på de 
associationer kunder hade gentemot ett varumärket.129 Littmarck beskrev arbetet med företagets 
blogg som en möjlighet till att berätta om annat, mer kring produkterna och om vad som hände 
på företaget. Alltså gav mediet en möjlighet till att ge produkterna, företaget och varumärket 
andra värden än de direkt synliga. Företag 1 menade på att uppnådde liknande resultat med sin 
Twitter. Deras Gentlemans Report skulle vara en kontinuerlig rapport från företaget där de 
berättade om nya kollektioner och erbjudanden men även där de gav generella stil- och kutym 
tips till läsarna. Företaget såg det som ett sätt att ”förmedla företagets värderingar”. Dessa två 
media kan om de är väl genomförda öka både lojalitet, medvetande, upplevd kvalité samt 
associationer gentemot varumärket.  

Men för att detta ska ske krävs det läsare samt genomslag. I vår analysen av företagens 
användande av Facebook fann vi att genomslag kan vara svårt att uppnå. Red collar project 
beskrev arbetet som följande, ” ...... sedan krävs det väldigt mycket jobb för att få 
uppmärksamhet eller en hype”. 

Företagen använder sig utav newsletters i sin kommunikation med kunden. Det var ett sätt att 
informera kunden om företagen och händelser. Företagen menade att detta skulle leda till ökad 
kunskap om dess produkter och varumärke. Red collar project utvecklar ”Vi ser det som ett sätt 
att utveckla varumärket via mun mot mun metoden då det är det som funkar bäst”. Alltså får 
konsumenten information som denne sedan förhoppningsvis sprider vidare. Mediet erbjuder 
direkt kontakt med konsumenten då en relation byggs dem emellan. 130 men ej 
tvåvägskommunikation då e-postmedelandet ej går att svara på. 

                                                      
126  Leyland F. P., et.al. 2002 
127   Dahlén, M & Lange, F. 2003. s.61 
128  Ibid. sid. 63 
129  Aaker, D. 1996. sid 9-26 
130  Smashingmagazine.com 2010-05-28 
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Ytterligare ett media samtliga företag ansåg användbart var webbtidningar och dess 
webbredaktioner. Företag skickade kontinuerligt ut information till dessa för att sedan bli 
omskrivna. Detta ledde till att företagens konsumenter fick ökad kännedom om varumärket och 
dess produkter. Mediet gav företagen möjlighet till att information om dem spreds via ett så 
kallat ”one to many” media.131 Följaktligen ökar konsumenternas varumärkeskännedom då de 
tilldelas mer information kring ett företags varumärke och produkter.  

5.3.2 Facebook 

Ett annat sätt att uppdatera kunderna om vad som händer på företaget och dess produkter är att 
använda sig av så kallade ”consumer to consumer” nätverk, så som Facebook.132 En fanpage 
grupp på Facebook påminner i funktionerna av att vara en form av relationsmarknadsföring. Då 
den möjliggör tvåvägskommunikation och kan därmed  bygga och förstärka relationen företag 
och kund emellan.133 Kunden tar först ett aktivt ställningstagande för företaget då de blir ett fan 
och blir sedan kontinuerligt informerade om vad som händer på företaget.  

Forumet öppnar upp för dialog läsarna emellan och mellan dem och företaget. 
Informationsflödet påminner om det som är beskrivet i ”The Coproduction model” med 
undantaget att informationen kommer direkt från företaget och ej från en opinionsbildare. Det är 
ett forum för WOM- marknadsföring då konsumenterna kan diskutera dem emellan. 134 Samtliga 
tre företag hade också en fanpage på Facebook. Men genomslag var begränsat för samtliga, i 
alla fall räknat i antal medlemmar i respektive grupp, Företag 1 hade 412 medlemmar i sin 
grupp medan Red collar project fått nöja sig med 149. Detta kan ställas i relation till Hampus 
som hade 500 vänner.  Företagen var också uttalat osäkra på användandet av mediet. Det ena 
hade efter en lång tids tvekan startat upp en, en annan var uttalat oengagerad i den. 

5.4 Mode bloggar 
Bloggaren har blivit till opinionsbildare. En person som tolkar och beskriver nyheter rörande sitt 
respektive område.135 Rachael Dodes, skribent på Wall Street Journal menar även hon på att 
bloggare blivit en viktig spelare då företag försöker få uppmärksamhet till sina kollektioner och 
kläder.136 

Vi fann i våra Intervjuer stöd för att även företagen idag upplever modebloggare som en viktig 
aktör. Red collar project sa till och med att de idag upplevde bloggare som något bortskämda. 
De menade på att konkurrensen om deras uppmärksamhet ökat kraftigt, och att det tidigare var 
lättare att få deras uppmärksamhet. Rachael Dodes menade på att en del i bloggexplosionen låg 
i att företag blivit medvetna om att de kan få värdefull uppmärksamhet genom bloggar.137  

Vi upptäckte att modeföretag aktivt arbetade mot bloggar. De gav/betalade bloggarna i 
plagg/produkter för att de skulle skriva om och bära företagens produkter. Littmarck hade vid ett 
flertal tillfällen haft events på bloggar där de lottat ut hennes produkter efter att läsarna besvarat 
ett antal frågor rörande företaget.  

                                                      
131  Leyland F,. et.al. 2002 volym 45, sid 7-14 
132  Dennis A. Pitta & Danielle Fowler 2005. sid. 265-274 
133  Dahlén, M & Lange, F. 2003. s.63 
134  Kozinets, R V., et.al. 2010 
135  Ibid.  
136  Online.wsj.com. 2010-04-02 
137  Ibid. 
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The Network Coproduction model menade just på att företag aktivt kunde påverka bloggare 
genom att ge dem gåvor i form av produkter. Gåvor som de sedan diskuterade på deras bloggar. 
Teorin ämnar att detta ska leda till att mer uppmärksamhet och att budskapet ej skulle förstöras 
även om läsarna skulle förstå att företagen aktivt varit inblandade.138Littmarck trodde att läsarna 
inte märkt någon direkt skillnad i hur företagets produkter blivit porträtterade vare sig företaget 
samarbetat med bloggare eller om dessa på eget initiativ skrivit om produkterna.  

Modellen menar att företag väljer de bloggar de arbetar mot utifrån vilket genomslag de tror det 
kan ge via WOM- marknadsföring. Budskapet förstärks sedan då det går mellan läsarna på 
bloggen och skribenten själv.139  Vi fann ett liknande mönster bland företagen. Antal läsare var 
mycket viktigt för dem, företagen använde sig bland annat av topplistor så som Bloggtoppen.se 
för att hålla sig ”ajour” med läsarantalen. Även aktivitet på bloggarna var av stor vikt,  
Littmarck utvecklade: ”...då blir det bra för varumärket. Interaktionen är jätte viktig, men alltid 
svårt att förutse” 

Vid val av bloggar var det också av vikt att välja bloggar som passade företagets profil. Detta 
menade företagen på såväl som Hampus, som gick så lång som att synas på fel forum kunde 
vara direkt skadligt för varumärket. Detta går att refererar till hur ett varumärke påverkas av vad 
konsumenten associerar det med. Att synas på fel platser kan vara direkt skadligt, och vice 
versa.   

Företagen upplevde att de fått genomslag då de arbetat  mot bloggar. Littmarck gick så långt 
som att mena på att varumärket till stor del byggts upp via uppmärksamhet från bloggare och 
andra opinionsbildare. Ett varumärkes värde byggs upp av bland annat av graden medvetenhet 
om varumärket hos konsumenten.140 Graden av igenkänning bör rimligtvis öka då ett varumärke 
blir mer omskrivet.  

5.5 Konsumenten 
Konsumenten är idag en aktiv spelare i varumärkesbyggandet on-line. WOM- marknadsföring 
sker idag mellan konsumenter på bloggar och via C-C Nätverk så som Facebook och Twitter. 
Marknadsföringsbudskapet on-line färdas ofta mellan konsumenter. Konsumenten blir därmed 
en aktiv aktör i varumärkesbyggandet. Konsumenterna förstärker budskapet genom dess 
engagemang och konversation. Sedan är det upp till företagen att sprida influenser för att denna 
WOM konversation ska skapas. Antingen genom att påverka opinionsbildare eller själva direkt 
sprida informationen. 

Ett varumärkes värde definieras utifrån kognitiva aspekter hos konsumenterna. Det råder 
därmed an grad av spekulation då vi analyserar hur vida olika mediaforum stärker ett 
varumärke. De vi dock kan fastställa är de tekniker företagen använder sig utav samt jämföra 
dessa med framställd teori.  Om väl genomförda bör dessa nya sociala media förstärka ett 
varumärkes kapital. Om så skett sker en överföring av kapital från konsument till varumärkes 
styrka, så som visats i den översiktliga teoretiska modell presenterad i slutet av det teoretiska 
avsnittet.  

                                                      
138  Kozinets, R V., et.al. 2010 
139  Ibid. 
140  Aaker, D. 1996. sid 9-26 
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6 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur mikroföretag inom mode använder 
sig av Internet för att bygga upp sina varumärken. Detta med utgångspunkt i 
forskningsfrågan: ”Hur kan svenska mikroföretag inom mode bygga upp sitt varumärke med 
hjälp av Internet?” och delsyftet ” Kartlägga erfarenheter i mikroföretag inom mode av att 
bygga upp varumärken med hjälp av Internet”. Nedan har vi således dragit följande 
slutsatser. I efterkommande del presenteras de råd vi vill ge till företag, egna reflektioner 
samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser  
Vi har i vår analys av mikroföretags varumärkesbyggande funnit att företagen primärt använder 
Internet för att nå ut till fler konsumenter och där igenom öka märkesmedvetenheten. Företagen 
hade använt olika medier i sitt varumärkesbyggande, men de upplevde alla Internet som en 
billig och effektiv kommunikationskanal. Användandet av de olika forumen påverkades av olika 
strategiska mål och målgrupper. Företagen vittnar dock om att det går att få genomslag. Ett av 
våra företag hade tredubblat trafiken på sin hemsida efter implementering av socialmedier och 
newsletters, ett annat hade byggt hela sitt varumärke on-line. Det går således att finna belägg för 
att hävda att modebloggar och sociala media går att använda i sitt varumärkesbyggande.  

I vår analys av de olika mediakanalerna på Internet fann vi att kommunikationsströmmarna 
fungerade olika på dem. Företagsbloggar, Facebook och Twitter öppnar upp för 
tvåvägskommunikation mellan läsare och företag. Ett Newsletter är direktinformation från 
företag till konsument. Medan flödet på webbredaktioner och modebloggare, gick från företag 
till den oberoende tredjepart som sedan spred informationen vidare till en mängd 
konsumenterna. Vår undersökning vittnar där med på att medier är anpassade för olika typer av 
varumärkesbyggand. 

Vi fann att  mikrobolagen upplevde arbetet mot webbredaktioner som ett sätt för dem att få ut 
ett budskap till ett stort antal konsumenter samtidigt. Webbtidningarna erbjöd företagen ett 
snabbt sätt att sprida nyheter på till ett flertal konsumenter samtidigt. Men det var inte ett 
relationsbyggande media. Företagen upplevde inte några svårigheter med att bli omskrivna i 
dem. Således är kanalen ett funktionellt sätt för dem att nå ut till konsumenterna. 

Vi upptäckte att mikrobolag använder sig av C-C forum så som Facebook och Twitter men även 
egna bloggar, Newsletters, och modebloggar. Twitter, Facebook och bloggar är forum som 
möjliggör relationsmarknadsföring. Vi har sett att företag försökt bygga en närmare relation 
med sina kunder. Att de använder Twitter och bloggar för att ge sitt varumärken en djupare 
innebörd för kunden samt bygga lojalitet. Företagen berättar om mer än bara produkter och 
erbjudanden, de ger stiltips, berättar om sig själva och det dagliga livet. Mediet gav även 
konsumenterna möjlighet till att ge inputs i företaget och deras produkter. Det har framkommit i 
vår analys att Facebook erbjuder samma möjlighet för relationsbyggande men att företagen i vår 
undersökning inte i samma grad tagit vara på denna möjlighet.   

 



 40

Vidare i analysen av de olika mediakanaler fann vi att en majoritet av de intervjuade bolagen 
arbetade mot modebloggar. De arbetade då primärt genom att använda sig av direkta influenser. 
De sponsrar bloggaren med plagg och produkter i utbyte mot att bli omskrivna i bloggen. Vi 
upptäckte även att företagen använde sig av djupare samarbeten ihop med bloggare. Det kunde 
då röra sig om tävlingar och events på bloggen. Denna form av samarbeten öppnade upp för 
dialog bloggare och konsument emellan. Det gav också företaget en större kontroll över 
materialet. Vår undersökning tyder på att då företag blir omskriven på bloggar, leder det till 
ökad medvetenheten om företaget och dess produkter. Detta då information om dem sprids på 
forum med många och aktiva läsare. I vår undersökning fann vi tre gemensamma urvalskriterier 
som företagen använder sig av då de valde de bloggar de skulle arbeta mot; Bloggen skulle ha 
ett stort antal läsare, läsarna skulle vara engagerade och aktiva i diskussionerna på bloggen samt 
att bloggarens profil skulle överensstämde med företagets. Företagen ville endast synas och 
associeras med bloggar vars image överensstämde med företagets. Ett företag i vår 
undersökning hade helt valt bort att arbeta mot bloggar utifrån ett liknande kriterium. Detta då 
de ansåg att bloggare inte var bra att associeras med och att företeelsen ej överensstämde med 
företagets profil. Det förefaller att modebloggar passar vissa bolag men inte alla, och att företag 
kan använda detta forum för att bygga upp sina varumärken. Detta om de finner bloggar som 
överensstämmer med ovanliggande tre kriterier. 

Vår undersökning påvisar att konsumenter aktivt kommunicerar med varandra på socialamedier 
på Internet om företag och deras produkter. Och att företag idag aktivt försöker påverka hur 
dessa diskussioner fortgår. Antingen genom att skapa egna forum, sprida nyheter via 
webbtidningar eller genom att påverka bloggare. Utifrån analysen förefaller anledningen till 
detta vara, dels att öka sälj men även att företagen långsiktigt försöker bygga och förstärka sina 
varumärken. 

Analysen har även visat på att det finns risker för företagen då de arbetar med nya medier. En av 
dessa var om varumärket skulle komma att associeras med fel saker. En av respondenterna, 
Hampus menade på att en dålig annons eller en dålig blogg var nog att ödelägga ett varumärke. 
Övriga respondenter vittnade om liknande uppfattning om ej lika dramatiska. Således fann 
analysen en potentiell risk med Facebook grupper med för få och för inaktiva medlemmar. 
Såväl som risken att förekomma på bloggar som ej var enhetliga med varumärkets image. 
Vidare visar vår studie att det är riskfullt för företag att inte fullfölja sina engagemang. 
Företagen, så väl som PR-konsulten, vittnade på att det inte var nog att finnas för finnandes 
skull. Företag är även tvungna att göra det bra om de skulle komma att lyckas on-line. 
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6.2 Råd till företag 
Med utgångspunkt i våra slutsatser följer nedan de råd vi anser kan hjälpa microföretag inom 
mode vid implementering av socialmedia och användning av Internet i varumärkesbyggande 
syfte. 
 

Ø Ha en tydlig och klar plan över vad företaget vill uppnå on-line och hur det ska gå till. 
- Företaget riskerar att försvaga istället för att förstärka varumärket om arbetet 

görs på fel sätt 
 

Ø Skapa tvåvägs-relation på Internet mellan dig och dina konsumenter 
- Kommunikation mellan företag och konsumenter kan förstärka företagets 

varumärke och ge givande inputs 
 
Ø Ha en tydlig plan för företagets arbete och användande av C-C nätverk 

- Påbörja arbetet först när du känner att du har resurser nog att fullfölja och 
underhålla det 

 
Ø Välj modebloggar att arbeta mot utifrån tre kriterium, antal läsare, läsaraktivitet och 

bloggens image 
- Bloggen ska ha ett stort antal läsare 
- Det ska vara en hög aktivitet mellan läsarna och bloggaren 
- Imagen på bloggen ska stämma överens med företagets profil 

6.3 Egna reflektioner 
Användandet av nya media så som bloggar, Twitter och Facebook har vuxit explosionsartat. Det 
har därmed skapats nya kanaler för företag att nå ut på. Att därtill dessa kanaler är jämförelsevis 
billiga jämfört med traditionell media tror vi än accelererat företagens grad av närvaro on-line. 
Vi anser att dessa forum kan vara otroligt bra kanaler att bygga sina varumärken via men att det 
krävs kunskap för att kunna göra det. Och att denna kunskap i vissa fall inte finns naturligt inom 
företag.  Att det finns en risk i att bara vara där för att alla andra är där. De kanaler ett företag 
använder sig av ska spegla målgruppens mediaanvändande. Företaget ska noga undersöka vad 
de vill uppnå och hur det ska gå till innan de påbörjar arbetet på ett nytt media. Att det i vissa 
fall inte finns ett behov av att vara närvarande på samtliga mediakanaler. Tvärt om tror vi att 
företag kan gynnas av att exklusivt använda sig av ett fåtal kanaler, men att använda dessa på 
rätt sätt. Då dessa mediakanaler är förhållandevis nya kan riskerna och möjligheterna med dem 
upplevas som obalanserade. Vi tror att det är lätt för företag att enbart se möjligheter, och inte se 
de potentiella riskerna. Men vi är av uppfattningen att dessa kommer att framträda då mediet når 
ett mer moget stadium.  

Med detta sagt råder det i vår mening ingen tvekan om att mer och mer av företags 
varumärkesbyggnad kommer att ske över Internet. Mediet växer dramatiskt och möjligheterna 
är som det brukar heta oändliga. Mediet har omkullkastat hur marknadsföringsklimatet fungerar. 
Konsumenter samlas på forum on-line och kommunicerar med varandra utan barriärer av tid 
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och rum. Bloggare är opinionsbildare som tolkar trender och nyheter som sedan sprids till deras 
läsare. Då dessa forum i dag är bra och når många utan att det ska till stora finansiella muskler 
förefaller det att mikrobolag med begränsade budgetar ska använda sig av dem.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi enbart haft fokus på hur mikroföretag själva arbetar med sitt 
varumärkesbyggande. Vi har därmed ej undersökt hur konsumenterna uppfattar arbetet. Som 
motvikt i studien har vi använt teori samt en oberoende marknadsförare. Således föreslår vi att 
fortsatt forskning skall inkludera en djupare analys av konsumentens uppfattningar och attityder 
gentemot dessa medier.  

Twitter, Facebook, bloggar etc. är alla relativt nya socialmedia. Vi har konstaterat att en 
implementering av dessa i företag är bra, inte minst i varumärkesbyggande syfte. Därför ser vi 
gärna att framtida forskning kring hur dessa forum fungerar hade gett företag den kunskap och 
information som behövs för att lyckas med användningen av dessa.  

6.5 Kritik  
Vi har valt att ej inkluderat en studie i hur konsumenten uppfattat arbetet on-line.  En utökning 
av detta hade gett oss en möjligheten att i högre grad generalisera på resultatet. Vi anser även att 
en djupare och en mer långsiktig studie av de mediaforum vi valt att undersöka skulle varit till 
arbetets fördel. 

Vi upplever att det hade varit till studiens styrka om vi även hade intervjuat ett antal 
modebloggare. Detta hade givit oss vidare förståelse för hur dessa upplever företagens arbete på 
dessa forum. Och kanske då fått en förståelse för deras erfarenheter kring varumärkesbyggande. 
Men även en djupare förståelse för relationen mellan bloggare och läsare emellan. Vi valde att 
ej intervjua dessa, vilket vi så här i efterhand upplever att vi ändå behövt göra för att få en 
vidare mer allomfattande förståelse. 

Under arbetets gång hade vi planer på att genomföra en konsumentundersökning med hjälp av 
fokusgrupper. Tyvärr fann vi att tiden inte räckte till för ett gott genomförande och analys av 
undersökningen. Vi känner att konsumentundersökningen hade berikat arbetet och gett oss en 
förståelse för hur de nya forumen upplevs av slutkonsumenten.  
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Bilaga intervjuguide 

Bakgrundsfakta 
Namn på respondenten. (Publiceras i studien efter tillåtelse) 
Yrkestitel? 
Namn på företaget där respondenten arbetar. (Publiceras i studien efter tillåtelse) 
När grundades företaget? 
 
Öppna frågor: 

• Hur ser du på ert varumärke? 
• Anser du att ni har uppnått era mål rörande ert varumärke? 
• Anser du att ni i ert företag är duktiga på att använda ny teknik och Internet? 
• Tror du att ni som arbetar i företaget har samma uppfattning om ert varumärke 

som era kunder? 
• Vilken kommunikationskanaler anser ni vara viktigast i er kommunikation med 

era kunder? 
• Hur rankar du Internet bland dessa kanaler? 

  
Varumärken 

• Vilka attribut rörande ert varumärke vill ni förmedla? 
• Vilka är de starkaste attributen i ert varumärke? 
• Hur vill ni förmedla dessa till kunden? 
• Hur viktigt anser du att arbetet runtom produkten är? 

 
Internet 

• Annonserar ert företag på Internet? Vid ja gå till fråga A), Vid nej gå till fråga B) 
• A) Var annonserar ni? 

- Vilka motiv hade ni till att annonsera just där? 
• B) Var det ett medvetet beslut att ej annonsera på Internet? Vid Ja; B2) 
• B2) Hur motiverade ni ert beslut? 

 
Hemsida 

• Har ni en hemsida? 
• Vilka funktioner anser du att er hemsida fyller för ert varumärkesbyggande? 
• Hur ser era framtidplaner ut för er hemsida? 
• Anser du att er hemsida har den genomslagskraft som ni önskat? 
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Bloggar 
• Har ni en blogg på er hemsida? Vid ja gå till fråga A), Vid nej gå till fråga B1) 
• A) Hur länge har ni haft en företagsblogg?  

- Hur använder ni er av den?  
- Anser ni att ni uppnått en hög genomslagskraft med er blogg? 
- Hur ser era kommande planer ut för bloggen? 
- Tror ni att företagsbloggar kommer att bli mer eller mindre använt i 
marknadsföring i den kommande framtiden? 

• B1) Är det ett medvetet beslut att ej använda er av en företagsblogg? Vid ja 
fråga B2) 

• B2) Hur motiverade ni ert beslut? 

 
Modebloggar 

• Anser ni att modebloggarna har en stor påverkan på era kunder? 
• Arbetar ni aktivt mot modebloggarna? Vid ja gå till fråga A1, vid nej gå till 

fråga B) 
• A) Hur länge har ni arbetat mot modebloggar?  

- Hur arbetar ni mot modebloggar?  
- Anser du att ni uppnått hög genomslagskraft i ert arbete mot modebloggar? 
- Hur ser era framtidplaner ut rörande ert arbete mot modebloggar? 

• Följer ni aktivt vissa modebloggar? Vid ja gå till fråga A2) 
• A2) Hur följer ni dessa bloggar? 
• B) Är det ett medvetet beslut att ej arbeta mot modebloggar? Vid ja gå tillfråga 

A3) 
• A3) Hur motiverade ni ert beslut? 
• Tror du att modebloggar kommer att få en ökad betydelse för era kunder i 

framtiden? 

 
Sociala forum 

• Använder ni sociala forum i er marknadsföring? Vid ja gå till fråga A), vid nej 
gå till fråga B1) 

• A) Hur länge har ni använt er av sociala forum i er marknadsföring?  
- Hur använder ni er av dessa forum?  
- Anser ni att ni uppnått god genomslagskraft? 
- Hur ser era kommande planer ut för detta verktyg?  

• B1) Är det ett medvetet beslut att ej använda er av dessa kanaler? Vid ja, gå till 
fråga B2) 

• B2) Hur motiverade ni ert beslut? 
• Tror ni att sociala forum kommer att bli ett mer eller minde använt 

marknadsföringsforum i den kommande framtiden? 
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Facebook 
• Har ert företag en såkallad Facebook-grupp? Vid ja gå till fråga A) Vid nej gå till 

fråga B) 
• A) Hur länge har ni haft en mot Facebook-grupp?  

- Hur arbetar ni med er Facebook-grupp?  
- Anser ni att ni uppnått en hög genomslagskraft i ert arbete med er Facebook-

grupp? 
- Hur ser era framtidplaner ut med ert arbete med er facebook-grupp? 

• B) Är det ett medvetet beslut att ej ha en Facebook-grupp? Vid ja gå tillfråga 
B2) 

• B2) Hur motiverade ni ert beslut? 
 
Newsletters 

• Använder ni er utav newsletters? Vid ja gå till fråga A) Vid nej gå till fråga B) 
• A) Vad är motivet bakom användandet av newsletters?  
• B) Hur motiverade ni ert beslut? 

 
Webbtidningar 

• Använder ni er utav Webbtidningar? Vid ja gå till fråga A) Vid nej gå till fråga 
B) 

• A) Vad är motivet bakom användandet av webbtidningar?  
• B) Hur motiverade ni ert beslut? 
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