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Abstract 
 
The evolution of social media has forced companies to rethink their marketing strategies and 
brand building processes. Today's consumer uses several medial channels to connect with 
brands, and companies therefore choose to make use of social media, such as Facebook and 
Instagram, for marketing purposes. Through these forums there are new opportunities for 
companies to build relationships with their consumers and to create a community around the 
brand. Social media are notable for their ability to create interactive communication. To 
understand and take advantage of consumers' interaction on the web is considered for 
companies to be strategically important. 
 
This paper deals with the interaction that occurs between a company and a consumer, and 
how the interaction may affect a company's brand equity. 
 
Keywords: interaction, brand equity, B2C 
 
The paper is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Utvecklingen av internet och sociala medier har gjort att företag tvingas tänka nytt kring 
marknadsföring och varumärkesbyggande. Dagens konsumenter använder sig av flertalet 
mediala kanaler för att knyta an till varumärken, och allt fler företag väljer således att använda 
sig av sociala medier i marknadsföringssyfte, såsom Facebook och Instagram. Genom dessa 
forum skapas nya möjligheter för företag att bygga relationer till sina konsumenter samt att 
skapa en gemenskap kring varumärket. Social medier kännetecknas bland annat av sin 
förmåga att skapa interaktiv kommunikation. Att förstå och dra nytta av konsumenters 
interaktion på nätet anses för företag vara strategiskt viktigt.  
 
Denna uppsats behandlar den interaktion som sker mellan ett företag och konsument, och hur 
interaktionen eventuellt påverkar ett företags varumärkeskapital. 
 
Nyckelord: interaktion, varumärkeskapital, B2C   
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1. Introduktionskapitel 
 
Första kapitlet i vår uppsats beskriver bakgrunden till undersökningsområdet, för att vidare 
behandla studiens syfte och problemformulering kring företags interaktion gentemot 
konsumenter och hur detta påverkar varumärkeskapitalet. 
 

1.1 Inledning 
 
Ordet varumärke kan beskrivas på flera sätt och dess definition har utvecklats genom åren 
(Kapferer 2012). Uppkomsten av begreppet varumärke härstammar från behovet att markera 
ägande av boskapsdjur, varpå dessa brännmärktes med ägarens bomärke (Hedén & 
McAndrew 2010). Idag innefattar ordet varumärke ytterligare egenskaper och kan definieras 
som; 
 

A name that symbolizes a long-term engagement, crusade or commitement to a 
unique set of values, embedded into products, services and behaviours, which make 

the organisation, person or product stand apart or stand out. 
(Kapferer 2012, s.12) 

 
Ett starkt varumärke kan leda till marknadsmässiga fördelar samt öka ett företags 
konkurrenskraft (Hoeffler & Keller 2003). Starka varumärken kännetecknas av att de skapar 
en personlig identifikation mellan kund och varumärke, vilket i förlängningen kan leda till 
kundlojalitet och konsumentens aktiva engagemang (Keller 2001). Företag har allt mer börjat 
inse vikten av varumärke som en värdefull immateriell tillgång, och den tuffa konkurrensen 
inom detaljhandeln bidrar till betydelsen av att påverka kundens uppfattning gällande val av 
butik och varumärkeslojalitet (Ailawadi & Keller 2004). Varumärkets brand equity, även 
kallat för varumärkeskapital, blir en allt viktigare parameter för företag att förhålla sig till 
(Aaker 2009). En tuffare konkurrens på marknaden kombinerat med en utplanande efterfrågan 
av produkter bidrar till att företag ständigt söker efter metoder för att effektivisera sin 
marknadsföring, vilket är en av anledningarna till att forskare studerar varumärkeskapital 
(Keller 1993). Varumärkeskapitalet innefattar det mervärde som ett varumärke och dess 
symbol tillför en produkt, och skapas av olika dimensioner, exempelvis genom de 
associationer som finns kopplade till ett varumärke (Aaker 2009). 
 
Utvecklingen av Internet har vänt upp och ner på sättet som konsumenter interagerar med 
varumärken (Christodoulides 2009; Edelman 2010; Parasuraman & Zinkhan 2002). Dagens 
konsumenter använder sig av en mängd mediala kanaler för att knyta an till varumärken 
(Parasuraman & Zinkhan 2002). På nätet hittar de andra som delar liknande intressen. Här kan 
konsumenten bygga upp en social identitet samt utveckla en sorts gemenskap med likasinnade 
(Gummesson, Kuusela & Närvänen 2014). Ett exempel på forum där denna gemenskap kan 
uppstå är Facebook som beräknas ha fem miljoner användare bara i Sverige, varav fyra 
miljoner av dessa använder tjänsten varje dag (Djurberg 2013). För marknadsförare innebär 
utvecklingen av internet och hur konsumenter förhåller sig till företag, att tidigare använda 
strategier inte längre är aktuella (Mangold & Faulds 2009; Parasuraman & Zinkhan 2002). 
Ifrån att ha fokuserat på byggandet av varumärkeskännedom är det nu andra fokusområden 
som ger störst effekt (Edelman 2010). Interaktiva gemenskaper på sociala medier har gjort det 
möjligt för marknadsförare att känna av marknadskrafter med ökad precision och effektivitet 
och på så sätt kunna svara på mer eller mindre outtalade konsumentbehov (McWilliam 2000). 
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Värdet ligger för företag i volymen av den kommunikation och interaktion som genereras 
mellan konsumenter, och ju större volym desto starkare konsumentgemenskap (McWilliam 
2000). Detta i sin tur ger en bättre feedback kring varumärket till företagen (McWilliam 
2000). Att förstå och dra nytta av konsumenters interaktion på nätet anses således vara 
strategiskt viktigt (Gummesson, Kuusela & Närvänen 2014). Varumärken idag behöver skapa 
en gemenskap för att överleva (Kapferer 2012). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En utveckling har skett i hur företag vill förmedla sitt budskap till konsumenter, och det 
tidigare fokuset på enbart en transaktion mellan kund och företag har blivit ersatt av ett 
relationsfokus (Gumesson 2008). Konceptet relationsmarknadsföring har uppmärksammats, 
inom vilket Alrubaiee och Al-Nazer (2010) har utfört studier på kundlojalitet, som är en av 
parametrarna inom varumärkeskapital. Deras forskning visar effekterna relationer har inom 
detta område. Vidare framhåller Mangold och Faulds (2009) vikten av att bygga långvariga 
relationer med sina kunder, och menar att utveckling gått mot en kommunikationsbaserad 
miljö där företag eftersträvar konversationer med konsumenter snarare än påtvingade 
annonser. De menar vidare att företag vill skapa ett mervärde för konsumenten, och på så sätt 
öka sitt varumärkeskapital. Stahl, Heitmann, Lehmann och Neslin (2012) har i sin studie 
undersökt sambandet mellan varumärkeskapital i förhållande till förmågan att fånga nya och 
behålla kunder, samt hur relationen mellan varumärkeskapital och vinstmarginal ser ut. 
Vidare har Grönroos och Helle (2012) intresserat sig för forskning kring den ekonomiska 
nyttan av långvariga relationer till sina kunder, och en modell för att påvisa detta har tagits 
fram.  
 
Teorier har skapats för att svara på frågan hur företag kan dra nytta av det nya fenomenet, det 
vill säga att prata med sina kunder snarare än till dem (Mangold & Faulds 2009). Ändamålet 
för klassiska marknadsföringsstrategier har varit att tränga igenom det brus som står emellan 
en marknadsföringskampanj och konsumenterna (Shannon & Weaver 1998), bland annat 
genom annonser (Duncan & Moriarty 1998). Denna typ av kommunikation riktar sig enbart 
till konsumenten. Senare forskning har identifierat och förespråkat interaktion mellan företag 
och kund (Duncan & Moriarty 1998; Thackeray & Neiger 2009). Duncan och Moriarty 
(1998) menar på att relationer är stommen till god marknadsföring, vilket stöds av Mangold 
och Faulds (2009) teorier kring den moderna människans möjlighet att ta till sig klassisk 
marknadsföring. De menar att fokuset på relationer blir allt viktigare, och i och med detta 
medföljer möjligheten att erhålla fler lojala kunder samt kunna bygga ett starkt varumärke. 
Gränsen mellan marknadsföring i klassisk bemärkelse och kommunikation sammanlänkas 
genom fokus på interaktion (Grönroos 2011). Gummesson, Kuusela och Närvänen (2014) 
presenterar en ny form av relation som utvecklats i takt med den samhälleliga förändringen 
kring interaktionen mellan företag och konsument. Konceptet innebär ett samarbete mellan de 
båda parterna genom en produkts hela utvecklingsprocess, och de menar att konsumenter idag 
ligger bakom stora delar av företagens produktutveckling (Gummesson, Kuusela & Närvänen 
2014).  
 
Glynn, Motion och Brodie (2007) framhåller genom en studie att det finns belägg för företags 
arbete med varumärkesbyggande, då detta tycks bli en allt viktigare parameter inom 
relationsmarknadsföring. Deras studie riktas dock mot business to business, B2B. Detta stöds 
även av Grönroos och Ravald (2011) som gjort en studie kring värdeskapande inom 
servicebranschen. I sin studie har Grönroos och Ravald (2011) utvecklat teser för förståelse av 
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olika roller mellan företag och konsument. Vidare utvecklar Grönroos (2011) detta koncept, 
dock med ett djupare fokus på interaktionsaspekten. Han menar att god interaktion stödjer 
byggandet av ett varumärke, och denna parameter har därför stor inverkan på det fenomen 
som interaktion kommit att bli. Ytterligare finns äldre forskning kring varumärke och dess 
varumärkeskapital som studerat hur företag kan öka sin effektivitet på ett 
marknadsföringsplan, samt för att kunna uppskatta det finansiella värdet av ett varumärke 
(Keller 1993). 
 
Det finns således mycket forskning kring både interaktion och varumärkeskapital, men 
forskning som knyter dessa två fenomen samman är bristfällig. Den forskning som i dagsläget 
finns inom detta område är baserad på servicebranschen eller B2B. Det är därför intressant att 
se om teorier kring varumärkeskapital samt interaktion går att applicera även på 
produktförsäljning, och om interaktion är en bidragande komponent för ökat 
varumärkeskapital.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att utreda och jämföra hur företag inom B2C interagerar med 
slutkonsument. Studiens resultat ska bidra till en fördjupad diskussion kring hur denna sorts 
interaktion påverkar ett företags varumärkeskapital. 
 

1.4 Frågeställning 
 
- Hur påverkar ett företags interaktion med slutkonsument dess varumärkeskapital? 
 

1.5 Avgränsning 
 
Denna uppsats ämnar inte undersöka tjänsteföretag, företag inom B2B, eller det finansiella 
perspektivet av varumärkeskapital. 
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2. Metod 
 
Andra kapitlet i vår uppsats beskriver studiens tillvägagångssätt. Här presenteras bland annat 
studiens design och val av datainsamlingsmetoder. Kapitlet avslutas med att diskutera 
begrepp som validitet och reliabilitet samt studiens replikerbarhet. 
 

2.1 Studiens design 
 
I den här uppsatsen ämnade vi studera mänskliga fenomen och vårt förhållningssätt blev 
därför tolkande, vilket innebär att vi tolkade och förstod det studerade objektet subjektivt 
(Bryman & Bell 2011). Detta styrks av det faktum att vi sedan tidigare hade kännedom kring 
de valda ämnena, och därför inte kunde vara helt objektiva. Om vi istället hade valt ett 
positivistiskt synsätt skulle vi ha gjort objektiva observationer (Bryman & Bell 2011). Detta 
var inget möjligt förhållningssätt på grund av vår tidigare kännedom inom ämnet, och därför 
kunde vi utesluta detta alternativ. 
 
Den metod som vi använde oss av i vår uppsats var av det kvalitativa slaget. En kvalitativ 
metod innebär att skapa en djupare förståelse baserat på olika typer av datainsamling, och där 
syftet ligger i att förstå – inte förklara likt en kvantitativ metod där resultat ofta bygger på 
siffror och totala sanningar (Andersen 1998). En kvantitativ metod hade varit omöjlig för oss 
eftersom vår studie främst byggde på tolkningar. Vår frågeställning sökte svar på hur företags 
interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital, vilket innebar att vi strävade 
mot en större förståelse för om det fanns något samband mellan dessa fenomen. Eftersom 
grunden till studiens empiri låg i intervjuer bidrog detta till en kvalitativ metod (Johannessen 
& Tufte 2003). Genom denna metod erhöll vi inte ett resultat som var mätbart, utan ett som 
var överförbart och som kan appliceras på andra fall (Bryman & Bell 2011).  
 
För den kvalitativa metoden är en induktiv ansats vanligast, vilken Bryman och Bell (2011) 
menar står för analys genom observationer. Den deduktiva ansatsen å andra sidan grundas i 
teorier och tidigare forskning (Bryman & Bell 2011). Vi valde att anföra vår studie med en 
abduktiv ansats, vilket är ett begrepp besläktat med filosofin som tillåter förståelse att 
succesivt växa fram och leda till ett resultat (Dubois & Gadde 2002). Dubois och Gadde 
(2002) beskriver denna ansats som en kombination av både induktiv och deduktiv ansats, 
vilket innebär att författarna rör sig mellan teori och empiri. Baserat på detta ansåg vi att 
denna ansats var lämplig för vår studie. Insamlingen av empiri skedde löpande tills materialet 
kändes tillräckligt tungt för att kunna bidra till ett resultat (Kvale & Brinkmann 2009).  
 
Vi valde att genomföra intervjuer med representanter från de olika företaget för insamlandet 
av vår empiri. Att göra en-till-en-intervjuer framför exempelvis fokusgruppintervjuer kändes 
som det bästa valet då vi önskade nå ett djupt informationssamlande, framför en rik samling 
synpunkter som ett sådant val troligtvis hade givit oss (Kvale & Brinkmann 2009). Då vårt 
intresse låg i att bidra till en diskussion i ämnet som på lång sikt kan generera lösningar 
(Kvale & Brinkmann 2009) stärkte tron om att intervjuer med en part åt gången var det rätta 
valet i detta fall. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar också att vissa ämnen som kan anses 
känsliga inte passar för fokusgruppintervjuer, varpå vi resonerade att företag troligtvis inte 
skulle vilja dela med sig av lika mycket information om andra företag närvarade, som de 
skulle göra om det bara var vi där.  
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Vidare bör nämnas att denna studie grundas i ett företagsperspektiv, då det är dessa som 
försett oss med det empiriska materialet. Konsumenternas åsikter är därmed inte inräknade, 
varpå de åsikter och associationer som lyfts fram kopplade till respektive företag är 
förmedlade av företagen själva.  
 

2.2 Urval 
 
Uppslaget till studiens frågeställning baserades på problem uttryckta av ett företag som 
tillverkar produkter för slutkonsumenter, och detta företag blev således även vårt första 
intervjuobjekt. För att kunna genomföra en studie med möjlighet till jämförelse mellan olika 
delar i populationen, samt hur dessa företags attityder förhåller sig till teorin, kontaktades 
ytterligare företag genom ett strategiskt urval (Bryman & Bell 2011). De valda företagen, 
tillika segmentet (Bryman & Bell 2011), har gemensamt att de alla har en produkt som de vill 
nå slutkonsument med. En mailförfrågan om medverkan i vår undersökning skickades ut till 
ett flertal olika företag som befann sig inom den valda branschen. I mailet förklarades vilka vi 
var, samt varför vi var intresserade av dem som företag. Den intervjuguide som beskrivs 
nedan bifogades också för att ge företagen en ännu bättre inblick i vad studien handlade om, 
samt tillåta de som var intresserade av deltagande att förbereda sina svar inför intervjun. Vi 
märkte tidigt att tiden för studien var en stressig tid för företag inom det valda segmentet, då 
flera av företagen var mitt uppe i införsäljningen av sina höstkollektioner. Även om många 
företag var intresserade av vår studie hade de helt enkelt inte tid att medverka. Trots detta var 
det ett antal företag som nappade på vår förfrågan. När medverkan konstaterats bestämdes 
gemensamt med företagen vart och när intervjun skulle äga rum. 
 
Efter fyra genomförda djupintervjuer upptäckte vi att vi började få samma typ av svar i våra 
intervjuer. För att verkligen se om vi uppnått det som benämns av Kvale och Brinkmann 
(2009) som mättnadspunkt utfördes en femte intervju, vilken stärkte vår tro om att teoretisk 
mättnad var nådd. 
 

2.3 Intervjuguide 
 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, till vilken fokus låg på att få reda på hur 
företagen marknadsför sig samt hur de vill att deras varumärke skall uppfattas. Detta för att 
kunna få reda på hur företagen interagerar med sina respektive konsumenter, utan att ställa allt 
för ledande frågor vilket var en risk då vi som intervjuare är väl insatta i ämnet. Ett antal 
frågor formulerades för att täcka ett stort område och få så mycket information som möjligt 
vid ett tillfälle. Intervjuguiden återfinns som bilaga i uppsatsen. 
 

2.4 Intervjuformer 
 
2.4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
De intervjuer som skedde vid ett personligt möte inleddes med att vi presenterade oss som 
intervjuare, samt förklarade att studien skulle komma att användas till vår kandidatuppsats. Vi 
beskrev vårt fokusområde, utan att avslöja för mycket detaljer så att informanternas svar 
skulle bli färgade av detta. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då vi önskade 
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erhålla en intervju som var fokuserad kring förutbestämda ämnen, samtidigt som vi ville 
kunna följa upp svaren med flexibla frågor (Bryman & Bell 2011). Då vi hade möjlighet ställa 
följdfrågor och förklara eventuella oklarheter kring intervjufrågorna, kunde missförstånd 
undvikas. Frågorna skickades även i förväg till företagens representanter för att på så sätt 
förbereda dem inför intervjun. Detta gjorde vi för att underlätta i intervjusituationen då vi ville 
få genomtänkta och utförliga svar på våra frågor. För att underlätta en senare transkription 
spelades samtalen in. Alla intervjuer som gjordes ansikte mot ansikte skedde på företagens 
kontor, med anställda inom relevanta aktiviteter för vår studie. Detta för att underlätta för 
intervjupersonerna rent praktiskt, samt möta dem i en för dem bekväm miljö. Vid alla 
intervjuer närvarade båda uppsatsförfattarna samt en representant från företaget. Frågorna 
ställdes av båda författarna, dock inte med någon tidigare uppgjord fördelning, då fokus låg 
på att få ett flytande samtal och en sådan uppdelning hade kunnat motverka detta samt 
bidragit till en stel samtalsform (Kvale & Brinkmann 2009). Genom att inte dela upp frågorna 
var det också lättare för oss båda att ställa lämpliga följdfrågor, då stämningen under intervjun 
blev naturlig och avslappnad. 
 
2.4.2 Datorstödda intervjuer 
 
Utöver de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte hade även ett företag önskan om att 
genomföra intervjun via mejl, då företagets representant inte hade möjlighet att boka in en 
intervju med oss på grund av tidsbrist. Den intervju som istället skedde via e-post gav 
företagets representant möjlighet till en längre betänketid på varje fråga och svaren borde ha 
blivit något mer genomtänkta. Dock så innehöll den intervjun färre frågor vilket gjorde att vi 
inte fick en lika djup uppfattning av detta företag. Intervjun via e-post uteslöt även 
möjligheten att på ett enkelt sätt kunna ställa följdfrågor, samt förklara eventuella 
missförstånd och tolka kroppsspråk (Kvale & Brinkmann 2009).  
 

2.5 Tolkning 
 
För att på bästa sätt kunna tolka de genomförda intervjuerna spelades de in. Genom att spela 
in intervjuerna tilläts vi även att gå tillbaka och lyssna på dem flera gånger, så att ingen viktigt 
information gick förlorad. Alla intervjuer transkriberades sedan av en av författarna för att 
efteråt läsas igenom och kontrolleras av den andra. På detta sätt kunde vi se om vi fått samma 
uppfattning och tolkat samtalet på samma sätt. Efter transkriberingen påbörjades arbetet med 
att kategorisera svaren under lämplig teori för att senare underlätta analysen. 
 

2.6 Datainsamling 
 
2.6.1 Datainsamling av empiriskt material 
 
För insamling av vår primärdata valde vi att utföra intervjuer med olika parter relevanta för 
uppsatsens undersökningsområde. För att komplettera informationen tillhandahållen via 
intervjuerna har vi också sökt information om alla företagen på deras hemsidor, samt på de 
sociala medier där vissa av företagen är aktiva. Detta för att se hur det faktiska användandet 
av de sociala mediekanalerna ser ut, samt för att se vilken typ av interaktion som sker. Då vi 
valde att använda oss av en abduktiv ansats skedde detta insamlandet succesivt under arbetets 
gång, och vi har således pendlat mellan empirin och teorin. 
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2.6.2 Datainsamling av teoretiskt material 
 
För att få en god, teoretisk grund i vår uppsats valde vi att använda oss av redan befintlig 
forskning inom det valda ämnet. Detta för att kunna använda dessa teorier i jämförelsesyfte, 
samt för att veta att det fanns grund för vår studie. Dessa teorier fann vi i relevanta artiklar 
med vetenskaplig förankring, som tillhandahålls genom diverse databaser. Artiklarna 
behandlade ämnen så som varumärkesbyggande, marknadsföring, samt relationer. Då vårt 
fokus ligger vid interaktion baserad på marknadsföring använde vi det vi hade lärt oss tidigare 
under vår utbildning som ett filter för att sortera ut relevanta artiklar och teorier.  
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
       
Det huvudsakliga instrumentet för att erhålla kunskap vid en intervju är forskaren (Kvale 
1996). Eftersom vi aldrig tidigare genomfört någon intervju lyste eventuellt viss osäkerhet 
igenom och påverkade den intervjuade. Då ingen uppdelning av frågorna gjorts inför intervjun 
minskade reliabiliteten, dock var detta ett medvetet val från författarnas sida då 
förhoppningen var att få en mer konversationslik samtalsform.  
 
De intervjuer vi genomförde kommer vara svåra att replikera då vi valde att intervjua enligt en 
semistrukturerad modell med möjlighet för spontana följdfrågor, beroende på vilken riktning 
samtalet tog. Detta sänker reliabiliteten (Bryman & Bell 2011). Ovan nämnda intervjuform 
valde vi då vi ville få en djupare förståelse kring vår frågeställning. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att viss typ av ledande frågor är nödvändiga i den kvalitativa intervjun för att 
säkerställa och bekräfta att tidigare svar uppfattats korrekt, dock minskar detta uppsatsens 
reliabilitet. Eftersom vi ville få en korrekt uppfattning av det intervjupersonen svarade på 
frågorna, använde vi oss av ett fåtal ledande frågor under intervjuerna. 
 
För att öka validiteten på uppsatsen skickades empiriavsnittet till respektive företag efter det 
att vi hade sammanställt det. Företagen fick således möjligheten att se om den bild vi hade fått 
av dem stämde, samt korrigera eventuella missförstånd. Validiteten minskas dock i och med 
det faktum att en kvalitativ studie är svår att generalisera (Bryman & Bell 2011), vilket 
stämmer väl med den studie vi genomfört. Inga av de slutsatser vi dragit kan generaliseras för 
att gälla hela populationen. 
 
Eftersom inget av våra intervjuföretag önskades hållas anonyma är detta inget hinder för 
framtida forskares möjlighet att replikera studien, då det ger en insyn i vilken företagsform 
som studerats. Då även populationen är välbeskriven bidrar också detta till en ökad 
replikerbarhet, då studier kan göras inom samma population, men på andra företag. En 
semistrukturerad intervju går aldrig att helt kopiera, men då intervjuguiden tillhandahålls kan 
denna utgöra en mall även i efterföljande studier.  
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3. Teori 
 
Uppsatsen teoridel inleds med en forskningsöversikt för att visa hur forskning inom studiens 
område ser ut. Vidare beskrivs valda teorier som kommer användas som referensram för 
senare analys och slutsats. Behandlade teorier är “relationsmarknadsföring”, “den nya 
kommunikationsparadigmen”, “kommunikationsmodellen”, samt “varumärkeskapital”.  
 

3.1 Forskningsöversikt 
 
Forskningen kring relationer inom området för marknadsföring är mer aktuell än någonsin, 
bland annat undersöker Gummesson, Kuusela & Närvänen (2014) hur marknadsföringens 
fokus ändrats på grund av en skiftning i relationen mellan leverantör och kund. Grönroos och 
Helle (2012) diskuterar och beräknar den ekonomiska nyttan med kundrelationer, medan 
Mangold och Faulds (2009) undersöker vikten av relationer på sociala medier. Det har även 
gjorts forskning kring hur relationsmarknadsföring påverkar kundlojalitet (Alrubaiee & Al-
Nazer 2010). 
 
Internet och sociala medier spelar en central roll för dagens företag. Kozinets, De Valck, 
Wojnicki och Wilner (2010) studerar vilken roll word-of-mouth (WOM) har i 
marknadsföringssyfte på olika nätbaserad forum. Inom området för B2C är olika typer av e-
handel ett stort forskningsområde (Jiang, Fang, Fan & Wang 2013). Kuo, Chen och Chen 
(2013) diskuterar kring hur en e-handelssida bör se ut för att ge maximal avkastning, medan 
Zhao (2010) undersöker kundlojalitet inom e-handeln. 
 

3.2 Relationsmarknadsföring  
 
Marknadsföring och företag - i dess sociala natur - är beroende av relationer (Duncan & 
Moriarty 1998). Duncan och Moriarty (1998) menar att debatten kring kommunikation och 
marknadsföring har nått samma slutsats; mindre fokus på funktionalitet och desto mer på 
relationer och dess betydelse. Duncan och Moriarty (1998) diskuterar kommunikationens roll 
och dess betydelse i dagens kundfokuserade marknadsföring där relationer är av stor vikt. 
Genom att använda sig av olika parametrar, däribland interaktivitet, skapar de en 
kommunikationsbaserad marknadsföringsmodell. Det här perspektivet har vidareutvecklats av 
Grönroos (2004) som genom begreppet relationsmarknadsföring definierar den process som 
innebär att hantera ett företags marknadsrelationer. Genom att identifiera, etablera och 
underhålla relationer med kunder och övriga intressenter, samt fokusera på ett ömsesidigt 
givande i processen, kan alla parters mål bli uppfyllda (Grönroos 2004; Morgan & Hunt 
1994). Grönroos (2004) förklarar relationsmarknadsföringen utifrån tre byggstenar, där 
interaktion återfinns som en av dessa. 
 
Marknadskommunikationen inom relationsmarknadsföring består enligt Grönroos (2004) av 
att skapa två- eller flervägskommunikation, med andra ord en dialog. Grönroos (2004) 
beskriver hur alla försök till kommunikation från företagets sida bör leda till någon form av 
gensvar. Företaget anpassar sig sedan efter kundens önskemål, vy, eller behov och startar en 
ny process för att tillgodose kundens behov. Detta i sin tur menar Grönroos (2004) 
upprätthåller och förbättrar relationen till kunden. Grönroos (2004) fortsätter att beskriva hur 
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dialogen till kunden i sin tur kan ses som en interaktiv process för att skapa en gemensam 
kunskapsplattform, vilken kan skapa värde för båda parter. Interaktivitet betonas av Duncan 
och Moriarty (1998) som den faktor som kännetecknar det skifte som skett inom 
marknadsföring och kommunikation de senaste årtiondena, och de menar att interaktivitet på 
en marknadskommunikationsnivå sker genom en kombination av en- och 
tvåvägskommunikation. Duncan & Moriarty (1998) beskriver att envägskommunikation kan 
bestå av massmarknadsföring via exempelvis annonsering, medan en tvåvägskommunikation 
innebär en kontaktyta med kunden, till exempel genom personlig försäljning eller 
kundservice. Eventmarknadsföring är ett sätt att kombinera dessa två metoder och därmed 
skapa interaktivitet (Duncan & Moriarty 1998), likaså marknadsföring via sociala medier 
(McWilliam 2000). Grönroos (2004) konkluderar att relationsmarknadsföring kan skapa ett 
större värde för både kund och företag, dock är detta en process över tid likväl som relationen 
i sig.  
 

3.3 Den nya kommunikationsparadigmen 
 
Utvecklingen av sociala medier har lett till ett maktskifte på marknaden (Mangold & Faulds 
2009). Mangold och Faulds (2009) framhåller att tidigare rådande marknadsföringsverktyg 
kännetecknas av faktorer där företagen har kontroll över vad som når ut till konsumenten, 
men allt eftersom sociala medier blir ett mer utbrett fenomen ökar konsumentmakten. De 
menar att dagens kunder aktivt väljer bort klassisk marknadsföring då det kommer till 
påverkan på köpbeslut. Istället vill kunden veta vad andra konsumenter tycker om produkten 
och ser därför sociala medier som en mer trovärdig källa, då dessa innehåller interaktion 
kunder emellan (Mangold & Faulds 2009). Med detta tillkommer en ny aspekt för företagen 
att ta hänsyn till; de måste lära sig att ta kontroll över diskussionen och ta plats i sociala 
medier (Mangold & Faulds 2009). Vidare menar Mangold och Faulds (2009) att företag måste 
acceptera det faktum att det numera är kunderna som styr vilken information som når 
marknaden. 
 
Marknadsföring har sett liknande ut under en lång tid, men då social media kommit att ta över 
marknadsföringsprocessen mer och mer anser Mangold och Faulds (2009) att detta även bör 
avspeglas i de verktyg som används. De har därför utvecklat ett nytt 
kommunikationsparadigm som innebär insikt i konsumentens roll i och med sociala medier. 
Modellen är en utveckling av den klassiska marknadsföringsmixen, och en av de nya 
aspekterna som detta paradigm innebär är det faktum att företag måste inse att information om 
deras produkter numera sprids före, under och efter ett köp, då konsumenterna ständigt 
utvärderar dem och deras produkter (Mangold & Faulds 2009). Denna information leder 
också till en ny sorts respons hos den konsument som står inför ett eventuellt köpbeslut, då 
hela spektrumet från tillfredsställelse till missnöje kopplat till produkten troligtvis finns 
beskrivet någonstans online (Mangold & Faulds 2009). Slutligen måste företag lära sig att 
kommunicera med sina kunder (Mangold & Faulds 2009), och förstå vikten av den tidigare 
nämnda tvåvägskommunikationen som förespråkas av Duncan och Moriarty (1998). Van 
Dijick och Poell (2013) stödjer teorin om att sociala mediekanaler bygger på en teknologisk 
grund som ger användarna möjlighet att få utbyte av varandra. Detta utbyte gäller inte minst 
när det kommer till produkter, och konsumenter ser numera sociala medier som trovärdigare 
källor än den information tillhandahållen av företagen (Mangold & Faulds 2009). 
 
Mangold och Faulds (2009) modell förespråkar just att konversationer hålls med 
konsumenterna. Med detta menar de att traditionell marknadsföring inneburit att företag 
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istället har pratat till konsumenterna. Genom att skapa forum för konsumenterna att uttrycka 
sig på samt konversera med varandra och företaget menar Mangold och Faulds (2009) att 
gemenskap mellan likasinnade skapas. Det är dock av största vikt att företag förstår att de 
även måste ha kontroll över forumet och diskussionen som förs där. Detta kan göras genom 
att på olika sätt engagera konsumenterna, exempelvis via bloggar och olika tävlingar, 
tillhandahålla information, skapa något uppseendeväckande etcetera (Mangold & Faulds 
2009). Sammanfattningsvis menar Mangold och Faulds (2009) att företagen bör ta en aktiv 
roll och skapa ramar för att mediet ska nå den positiva effekt som är möjlig. 
 

 
 
Figur 1.  
(Källa: Mangold & Faulds, 2009, s. 360) 

3.4 Kommunikationsmodellen 
 
Shannon-Weavers traditionella kommunikationsmodell från 1948 bygger på förståelsen att 
störningar mellan avsändare och mottagare uppstår, vilket benämns som brus och är en 
avgörande faktor för att meddelanden inte uppfattas så som de är ämnade (Shannon & Weaver 
1998). Detta har varit ett problem för marknadsförare genom tiderna, då deras kampanjer inte 
lyckats ta sig igenom bruset korrekt, och därför inte kunnat mottas på rätt sätt av kunderna. 
Vidare handlar processen om att företaget kodar ett meddelande i form av en 
marknadsföringsaktivitet, som sedan färdas genom bruset, för att tillslut avkodas av 
mottagaren (Shannon & Weaver 1998). Avkodningen består i mottagarens, i detta fall 
kundens, tolkning av marknadsföringen. Denna tolkning kan sedermera vara påverkad på 
olika sätt av bruset (Shannon & Weaver 1998).  
 
Brister i modellen har dock upptäckts i och med samhällets utveckling (Solomon 2004). Då 
modellen skapades i marknadsföringssyfte, i en tid före tvåvägsbaserad kommunikation blev 
ett utbrett fenomen inom marknadsföring, anser Solomon (2004) att en väsentlig aspekt av 
kommunikation bör tillföras. Solomon (2004) får medhåll av flera andra forskare, då rådande 
konsensus numera förespråkar interaktion mellan företag och konsumenter (Grönroos 2011; 



 17 

Mangold & Faulds 2009). Med detta som bakgrund har vi i uppsatsen använt oss av en 
reviderad version av kommunikationsmodellen med en adderad interaktionsaspekt. Modellen 
beskrivs i punkt 3.4.2. 

 
Figur 2.  
(Källa: Solomon, 2004, s. 255) 
 
3.4.2 Den interaktiva kommunikationsmodellen 
 
Dagens konsumenter har stor makt över vilka meddelanden de väljer att processa (Solomon 
2004). Skillnaden mellan den interaktiva kommunikationsmodellen och Shannon-Weavers 
ursprungliga modell består i att dagens konsumenter inte längre väntar på att nås av 
företagens information och massmarknadsföring; de kan själva välja om och när de vill söka 
den. Solomon (2004) beskriver hur dagens konsument använder sig av media för att 
tillfredsställa sina behov. Stern (1994) påpekade redan på 90-talet att konsumenter bör ses 
som flerdimensionella deltagare i en interaktiv process. Thackeray och Neiger (2009) 
konkluderar liknande slutsats då de menar att konsumenter är aktiva deltagare som skapar, 
söker och delar information genom en mängd olika kanaler.   
   

 
Figur 3.  
(Källa: Solomon, 2004, s. 257) 
 
Solomon (2004) menar att för att förstå den interaktiva kommunikationsmodellen behöver 
begreppet respons förtydligas, det vill säga den reaktion som konsumenten sänder tillbaka 
längs kommunikationskedjan. Han beskriver hur respons tidigare bestod av ett 
beteendemönster; exempelvis att kunden direkt efter att ha nåtts av ett 
marknadsföringsbudskap gick och köpte produkten. Idag är det tydligt att flera olika typer av 
respons är möjliga, bland annat skapandet av varumärkeskännedom eller en långvarig relation 
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(Solomon 2004). Solomon (2004) delar in respons i två typer; första ordningens reaktion och 
andra ordningens reaktion. Första ordningens reaktion innebär en transaktion mellan kund 
och företag, där försäljningsdata utgör värdefull feedback för att mäta kommunikationens 
utfall. Den senare i ordningen utgörs av den respons som konsumenter ger på ett 
marknadsföringsbudskap - utöver en transaktion (Solomon 2004).  
 

3.5 Varumärkeskapital 
 
Det finns olika definitioner av begreppet varumärkeskapital (Keller 1998). Aaker (2009) 
definierar varumärkeskapital som en uppsättning av tillgångar och skulder förknippade med 
ett varumärke. Dessa attribut kan öka eller minska det värde som en viss produkt ger både 
företaget och kunden. Keller (1993) förklarar varumärkeskapital som de marknadseffekter 
hänförliga till ett specifikt varumärke. Varumärkeskapital skapas enligt Aaker och 
McLoughlin (2007) utifrån fyra faktorer, och det är dessa vi har valt att använda oss av i vår 
analys; varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet och uppfattad 
kvalitet. Aaker (2009) adderar ytterligare en parameter, övriga varumärkestillgångar, 
exempelvis patent. Denna faktor har vi i empiri och analys valt att bortse ifrån då vi ansett den 
vara mindre aktuell i förhållande till vår frågeställning. Nedan följer en närmare beskrivning 
av de fyra tidigare nämnda områdena. 

 
 

Figur 4.  
(Källa: Aaker & McLoughlin, 2007, s. 174) 
 
3.5.1 Varumärkeskännedom 
 
Aaker och McLoughlin (2007) beskriver varumärkeskännedom som en av de faktorer som 
kan leda till ett köp av ett visst varumärke. Varumärkeskännedom refererar till styrkan av 
varumärkesnärvaro i minnet hos en konsument, och är enligt Aaker och McLoughlin (2007) 
början för en kundrelation. Vidare delas varumärkskännedom in i uppmanad och ouppmanad 
kännedom (Aaker & McLoughlin 2007). Dessa underkategorier kallas även för 
varumärkesigenkännande respektive varumärkesihågkommande. Uppmanad kännedom 
innebär konsumentens förmåga att känna igen ett varumärke i en lista med flertalet 
varumärkesnamn och syftar enbart till en bekräftelse på en exponering (Aaker & McLoughlin 
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2007). Aaker & McLoughlin (2007) menar att då en konsument står inför ett val av produkter 
är ett igenkänt varumärke fördelaktigt över ett mindre igenkänt. Ouppmanad kännedom står 
för förmågan att erinra sig varumärkesnamnet utifrån att identifiera varumärken i en kategori. 
Det är således, enligt Aaker & McLoughlin (2007), av stor vikt för ett företag att deras 
varumärke finns i konsumentens medvetande i en specifik produktkategori. 
    
3.5.2 Varumärkesassociationer 
 
Varumärkesassociationer innebär de associationer som konsumenten gör till ett varumärke 
(Aaker & McLoughlin 2007), men kan även förklaras som de uppfattningar, känslor, tankar 
och erfarenheter som i konsumentens minne länkas samman med varumärket (Kotler & Keller 
2006). Dessa är viktiga på grund av sin funktion att ge konsumenten en koppling till 
varumärket och påminna om det (Aaker & McLoughlin 2007). Varumärkesassociationer kan 
delas in i tre kategorier; attribut, fördelar och attityder (Kotler & Keller 2006). Attribut kan i 
sin tur vara produktrelaterade eller icke produktrelaterade. Produktrelaterade attribut är de 
funktioner som, utifrån ett konsumentperspektiv, är nödvändiga för produktens syfte. Icke 
produktrelaterade attribut innebär det som kan påverka köpprocessen men inte produktens 
funktion, exempelvis produktens utseende eller pris (Keller 1993). Fördelar beskriver det 
personliga värde som konsumenten ger produkten, exempelvis att den tillfredsställer någon 
form av behov (Keller 1993). En symbolisk fördel kan även vara ett underliggande behov av 
social bekräftelse eller individuellt ställningstagande, exempelvis en produkt som 
statusmarkör (Keller 1993). Attityd står för den övergripande utvärdering som konsumenten 
gör av ett varumärke (Keller 1993). 
 
3.5.3 Varumärkeslojalitet 
 
Aaker och McLoughlin (2007) fortsätter att beskriva varumärkeslojalitet som en mätning av 
lojalitet och sannolikheten att en konsument i framtiden skulle välja att köpa ett visst 
varumärke. En viktig del av varumärkeslojalitet är WOM, det vill säga de redan lojala kunder 
som sprider varumärket genom att berätta om det för andra konsumenter. WOM har de 
senaste åren blivit än mer aktualiserat i och med påverkan av sociala medier (Gummesson, 
Kuusela & Närvänen 2014). Att förstå och dra nytta av WOM på nätet anses numera vara ett 
strategiskt viktigt drag enligt Gummesson, Kuusela & Närvänen (2014).  
 
För att ett företag ska uppnå en hög varumärkeslojalitet menar Aaker (2009) att det är viktigt 
att stå nära kunden och uppmana till kundkontakt. En annan viktig parameter är att behandla 
kunden rätt och åstadkomma en positiv interaktion mellan denne och företaget (Aaker 2009). 
Ur ett retailperspektiv är enligt Aaker och McLoughlin (2007) varumärkeslojalitet viktigt då 
det talar om hur attraktiv en vara är. Attraktiva varor bidrar inom retail till en ökad 
lageromsättningshastighet (Aaker & McLoughlin 2007).  
 
3.5.4 Upplevd kvalitet  
 
Den fjärde och sista källan till varumärkeskapital är uppfattad kvalitet, och utgörs av 
konsumentens uppfattning kring kvaliteten i förhållande till produktens syfte (Aaker 2009). 
Kvalitet är ofta en stark anledning till ett köp och har således en påverkan på 
konsumentbeteendet (Aaker & McLoughlin 2007). En viktig parameter för att uppnå en hög 
upplevd kvalitet är att förstå vad kunden anser är hög kvalitet och hur denna värderas (Aaker 
2009). 
 



 20 

4. Empiri 
 
Empirin behandlas i detta fjärde kapitel av uppsatsen. Empirin bygger på intervjuer med 
relevanta personer från de studerade företagen, samt kompletteras med information från 
respektive företags hemsidor och sociala plattformar.  
 

4.1 Cai 
 
Svensktillverkade strumpor i världsklass är affärsidén för företaget Cai (Cai u.å.). Cai är ett 
familjeägt företag som funnits i över 60 år. De strävar efter att alltid vara sin kund till lags, 
och den personliga servicen är en viktig komponent i deras arbete. Företaget vill utstråla 
genuinitet och kvalitet, vilket genomsyras i de produkter de skapar. Cai tillverkar främst 
strumpor i sin fabrik i Hånger, strax utanför Värnamo. Här sker produktion både under det 
egna varumärket Cai, samt tillverkning av mindre orders åt andra företag som vill ha 
produkter av hög kvalitet. Vidare i uppsatsen kommer Cai att syfta till det egna varumärket 
med produkter för B2C. 
 
4.1.1 Relationsmarknadsföring 
 
Cai har en egen hemsida, på vilken intressenter kan se deras produkter. På hemsidan finns 
möjlighet att skicka frågor till företaget via ett kontaktformulär, och detta är det enda sättet 
konsumenterna kan kommunicera med företaget bortsett från mejl och telefon. Företaget är 
inte aktivt på någon form av social media och det finns inget forum där konsumenter kan föra 
en dialog med Cai. Företaget arbetar övervägande med envägskommunikation gentemot 
konsument, men planerar att i framtiden bli aktiva på sociala medier för att visa att 
varumärket finns. Vidare arbetar inte Cai med någon form av relationsmarknadsföring mot 
slutkonsument, då en stor del av företagets fokus ligger på B2B.  
 
4.1.2 Den nya kommunikationsparadigmen 
 
Cais främsta konkurrensfaktor, och tillika stolthet, är den kvalitet företaget står för. Det är i 
produkten de sätter sin stolthet, och övrigt arbete får stå åt sidan då fokus ligger på att skapa 
kvalitativa produkter framför arbete kring varumärket. Att ha en hög kvalitet är alltid av 
största vikt, vilket speglas i den befintliga produkten. Det är mer än varumärket som lagts åt 
sidan till fördel för kvalitetsaspekten, även kommunikationen med slutkonsument har fått 
vänta. I dagsläget är Cai inte aktiva på någon form av sociala medier. Den enda källan som 
tillåter konsumenter att hitta viss information om Cai, och som företaget själva är ansvariga 
för, är hemsidan. Återförsäljarna är de enda som har någon form av kontakt med 
slutkonsumenten, och dessa är inte försedda med något särskilt marknadsföringsmaterial för 
försäljningen av Cais produkter.  
 
4.1.3 Den interaktiva kommunikationsmodellen 
 
Cais kommunikation online sker via deras hemsida. Här riktar sig företaget både mot 
slutkonsument och återförsäljare, och möjligheten att kommunicera med företaget finns via ett 
kontaktformulär där intressenter kan ställa frågor. Cai marknadsför sig även genom enstaka 
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tidningsannonser, riktade mot slutkonsument. Denna kommunikation sker endast åt ett håll då 
det inte finns något forum där intressenter har möjlighet att ge gensvar på annonsen.  
 
4.1.4 Varumärkeskapital 
 
Cai arbetar i nuläget inte med varumärkesbyggande, då företaget lagt sådana processer åt 
sidan till förmån för annat arbete. Företaget har även beslutat att i dagens situation inte 
genomföra några marknadsföringsaktiviteter av sina egna produkter, då resultat av tidigare 
marknadsföring endast bidragit till att företagets kommunikation känts spretig, snarare än vad 
den främjat varumärket. Dessa tidigare aktiviteter syftar till klassisk marknadsföring, så som 
exempelvis annonsering. Från företagets sida saknas kontinuerligt arbete med både 
varumärkeskapital och marknadsföring.  
 
De berättar själva hur de i inköpskretsar är relativt kända, medan konsumenten ofta inte 
känner till företaget. Företaget nämner att de har problem med att kunna ta ut det pris som den 
svenska tillverkningen kräver när de säljer produkter i sitt eget varumärke. Cais förhoppning 
är ändå att när en kund väl köpt deras produkt stannar bilden av den goda kvaliteten kvar i 
deras minne, vilket är det främsta som de vill att konsumenten förknippar med deras 
varumärke. De menar på att en korrekt användning av strumporna, exempelvis för att 
förstärka upplevelsen av en funktionssko, kan leda till ökat värde för kund, och därigenom 
ökad försäljning. Denna typ av sammanhang kräver dock att återförsäljarna är införstådda i 
hur de ska sälja in strumporna till slutkonsumenten. Ett exempel på detta som företaget 
nämner kan vara om återförsäljare väljer att skicka med en Caistrumpa när deras kund köper 
en dyrare sko. 
 

4.2 Al Butch 
 
Al Butch är företaget som med affärsidén “Köp en - betala för två” vill skapa en opinion och 
göra människor engagerade i frågor kring utanförskap och hemlöshet. När kunden köper 
exempelvis en t-shirt eller ett par stumpor så skänks en likadan produkt till arbetet med 
hemlösa i Göteborg, via ett samarbete med organisationen Räddningsmissionen. Al Butch 
säljer t-shirts, strumpor, tygkassar och skjortor via sin egen hemsida, samt via pop-up-butiker 
och på vissa musikfestivaler. Produkterna är gjorda i ekologisk bomull och enkla i sin design, 
ofta vit bakgrund med någon form av svart, grafiskt tryck. Al Butch startade år 2011 och 
deras målgrupp är människor i åldrarna 15-40 år (Al Butch u.å.). 
 
4.2.1 Relationsmarknadsföring 
 
De kanaler som Al Butch använder sig av i ett marknadsföringssyfte är Facebook, Twitter och 
Instagram, samt genom en egen hemsida. Från företagets sida finns ett aktiv engagemang mot 
intressenter, både i form av slutkonsument och diverse media. På sociala medier skapar 
företaget en marknadsföringskanal med olika typer av material för att främja försäljning, 
exempelvis genom produktbilder och samarbeten med kändisar. Al Butch för också en dialog 
med kunden, bland annat genom så kallade hashtags, reinstas eller retweets; en möjlighet för 
konsumenten att diskutera eller lägga upp bilder under en gemensam och specifik rubrik. På 
de sociala medierna sker alltså en kombination av en- och tvåvägskommunkation, tillika via 
de pop-up-butiker som kan ses som en form av eventmarknadsföring.  
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4.2.2 Den nya kommunikationsparadigmen 
 
Al Butch tar en aktiv roll på Facebook och Instagram, där de publicerar kampanjer, sprider 
information och skapar en plattform för konsumenten. Företaget deltar bland annat i de 
diskussioner som förs kring deras produkter genom att kommentera de inlägg som görs på 
exempelvis Facebook. De som driver företaget är i samma ålder som den tilltänkta 
målgruppen på 15-40 år och de har en hög insikt i hur konsumenten kommunicerar. 
 
4.2.3 Den interaktiva kommunikationsmodellen 
 
Al Butch genom försäljningsdata se en ökad försäljning av deras produkter under och efter att 
de har lanserat en kampanj på mediet Facebook. Den övriga respons som konsumenter ger på 
företagets marknadsföring kan ses i form av kommentarer och delningar av kampanjer på 
exempelvis Facebook. En delning av en kampanj innebär att den som delar visar kampanjen 
för alla dennes vänner på det sociala forumet, vilket leder till att fler kan upptäcka Al Butch 
då fler får se företagets produkter online.  
 
4.2.4 Varumärkeskapital 
 
Al Butch är ett litet företag utan stora ekonomiska medel att marknadsföra sig med. Genom 
sociala medier har de dock låtit kändisar som Olle Ljungström, Tobias Hysén, Filip Hammar 
och Fredrik Wikingsson bära deras plagg i olika kampanjer, bland annat på Facebook. Detta 
är en typ av produktplacering. Företaget är fortfarande relativt ungt och drivs med syftet att 
uppmärksamma hemlöshet, snarare än att göra en stor vinst. 
 
Det som företaget vill att kunden ska associera med varumärket är främst den 
välgörenhetsaspekt kring hemlöshet som ett köp i förlängningen innebär, samt att produkterna 
är gjorda av ekologisk bomull. Al Butch har dock blivit ifrågasatta hur de till dagens pris kan 
producera ekologiska plagg, och företaget menar att trovärdighetsaspekten och seriositeten i 
varumärket hade varit än starkare med ett högre pris.  
 
Varumärkeslojaliteten för Al Butch bygger på WOM, i detta fall att människor delar deras 
kampanjer på Facebook och hashtags alternativt retweets. Ordalagen kring varumärket har 
nästintill enbart varit positiva. 
 

4.3 EPIC Travelgear 
 
“A great trip is nothing compared to an epic one” - ett motto som företaget EPIC Travelgear 
har förhoppningar om att kunna bidra till genom att erbjuda sina slutkonsumenter resväskor 
och accessoarer av god kvalitet (EPIC Travelgear 2014). EPIC Travelgear är ett varumärke 
utvecklat av Scandinavian Travel Innovation för att producerar resväskor och accessoarer 
inom det egna företaget. Scandinavian Travel Innovation säljer även resväskor från TITAN 
och Echolac (EPIC Travelgear 2014). Vidare i uppsatsen kommer benämningen företaget 
syfta till EPIC Travelgear. 
 
EPIC Travelgear har en konceptbutik i anslutning till sitt huvudkontor i Hovås. Denna butik 
heter Luggage LAB och dess funktion beskrivs mer ingående nedan. I övrigt finns det inga 
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egna butiker, utan produkterna finns att hitta hos olika återförsäljare. Återförsäljarna sträcker 
sig från stora butikskedjor såsom Åhléns, till små enskilda butiker. 
 
4.3.1 Relationsmarknadsföring 
 
För att marknadsföra sig anser EPIC Travelgear att det är viktigt att synas i sociala 
sammanhang. Därför ser de till att närvara med egna montrar på stora mässor. Mässorna är en 
chans för säljarna att nätverka samt hålla koll på konkurrenterna. Här sker införsäljning till 
gamla och nya återförsäljare. Eftersom företaget inte har kontakt med slutkonsument i någon 
större utsträckning är det viktigt för dem att de uppfattas på rätt sätt hos sina återförsäljare. 
Återförsäljarna förses därför med material för att produkterna skall exponeras på bästa sätt i 
butikerna. Det händer också att EPIC Travelgears säljare hjälper till med försäljning i 
butikerna vid uppstarten av samarbetet för att se till att den första försäljningstiden går 
smidigt. 
 
I anslutning till sitt kontor har EPIC Travelgear startat upp en konceptbutik - Luggage LAB. 
Luggage LAB är en källa för företaget att få direktkontakt med slutkonsument, och här tillåts 
dessa interagera med både personal och produkter. Företaget berättar att sedan starten av 
Luggage LAB har företaget fått möjlighet att verkligen få kontakt med slutkonsumenten. 
Mötesplatsen är en chans för företaget att möta sina konsumenter och få direkt respons på sina 
produkter.  
 
4.3.2 Den nya kommunikationsparadigmen 
 
EPIC Travelgear figurerar även online, och en stor satsning har alldeles nyligen gjorts på att 
bygga upp en ny design på företagets hemsida. Fokus har lagts på design och 
lättöverskådlighet, allt för att passa det budskap som EPIC Travelgear vill kommunicera. 
Hemsidan agerar som den främsta källan för kunder att hitta information om företaget och 
dess produkter. Här finns också möjlighet att köpa företagets produkter via den webbshop 
som tillhandahålls. 
 
Sociala medier är relativt nya kanaler för EPIC Travelgear, och arbetet med dessa togs upp 
under 2013. De sociala onlinekanaler som EPIC Travelgear använder sig av är Facebook, 
Instagram och Twitter, i vilka företaget har som mål att uppdatera med bilder eller annat 
material minst en gång i veckan. För att engagera konsumenterna och styra sina plattformar 
har företaget i skrivandets stund en pågående tävling (EPIC Travelgear u.å.). Tävlingen går ut 
på att konsumenten ska lägga upp en bild på Facebook eller Instagram som visar dennes mest 
“Epic photo”, och de vars foto hamnar på EPIC Travelgears hemsida vinner.  
 
4.3.3 Den interaktiva kommunikationsmodellen 
 
För interaktion anser företaget EPIC Travelgear att deras Luggage LAB är den främsta källan. 
Företaget beskriver att denna kontakt ger företaget möjlighet till både första- och andra 
ordningens reaktion, då konsumenter både kan köpa produkter samt lämna värdefull respons 
till företaget. Luggage LAB är i första hand till för att få respons och direktkontakt med 
konsumenter, snarare än försäljning som främst sker via återförsäljare. 
 

“Det är väldigt lärorikt för oss också. Givande. I och med att vi egentligen bara har 
återförsäljare så är den här direktkontakten med våra konsumenter jättebra.” 

(EPIC Travelgear, 6 maj 2014) 
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4.3.4 Varumärkeskapital 
 
Annorlunda, bättre, kvalitativt, autentisktoch ärligt - dessa är associationsorden som 
varumärket EPIC Travelgear arbetar med för att skapa världens coolaste resväskor. Med fokus 
på hög kvalitet, unik design, samt att ligga på en tillgänglig prisnivå vill företaget överprestera 
i konsumentens ögon. Detta vill företaget förmedla till sina konsumenter via produkterna. 
Bästa sättet att visa detta anser företaget är genom att få positiva resultat i tester utförda av 
exempelvis tidningar. Sådan publicitet har visat på ökad försäljning, vilket inom företaget 
anses vara bästa tecknet på effektiv marknadsföring. Eftersom dessa tester inte är någonting 
EPIC Travelgear själva kan påverka arbetar de istället för att hela tiden utveckla sina 
produkter och göra de optimala för användarna. 
 
Genom konceptbutiken Luggage LAB får företaget möjlighet till direktrespons från 
konsumenterna, varpå de påtalar de positiva aspekterna av att ha denna, relativt nya, 
direktlänk till konsumenten. Här får företaget ofta höra när någon produkt är bra, vilket de 
menar är givande i den fortsatta produktutvecklingen. 
 

4.4 Newbody 
 
Företaget Newbody säljer - via föreningar och skolklasser - strumpor och underkläder. Under 
ledstjärnan att “alla ska vinna på affären” vill företaget hjälpa idrottsföreningar och 
skolklasser att tjäna pengar inför exempelvis skolresor eller träningsläger, och låter därmed 
dessa sälja Newbodys produkter (Newbody 2014). Målet med verksamheten är goda affärer 
med långsiktig lönsamhet för alla parter. Företaget beskriver hur deras affärer bygger på 
ärlighet, ödmjukhet och medmänsklighet, samt att de har ett fokus på miljö- och etikfrågor. 
Newbody har bland annat ett samarbete med organisationen BRIS (Newbody 2014).  
 
4.4.1 Relationsmarknadsföring 
 
Facebook, Instagram och Twitter är de sociala medier som Newbody väljer att använda sig 
av, och där har de tagit en aktiv roll och kommunicerar till, men också med sin konsument. 
Newbody beskriver även hur de marknadsför sig genom annonser, radio och direktreklam till 
specifika målgrupper. Övrig interaktion sker via events där företaget möter kunden och en 
dialog uppstår. 
 
4.4.2 Den nya kommunikationsparadigmen 
 
Newbody har genom sitt arbete med olika social medier skapat forum för likasinnade där de 
engagerar sina konsumenter samt för en dialog med dem. Företaget är själva aktiva och 
skriver bland annat flertalet inlägg i veckan på Facebooksidan (Newbody u.å.). 
 
4.4.3 Den interaktiva kommunikationsmodellen 
 
Som nämnt ovan är de sociala medierna företagets främsta marknadsföringskanal, och det är 
även här de har valt att lägga sitt fokus de senaste åren. Genom dessa kanaler förmedlar 
företaget information och olika typer av kampanjer. Newbody beskriver också hur de genom 
sin kund når slutkunden, och på så sätt förmedlar sitt varumärke. 



 25 

 
4.4.4 Varumärkeskapital 
 
Varumärket Newbody står för kvalitet, prisvärdhet, service och enkelhet, och dessa fyra 
attribut är vad de vill bli associerade med. Ungdomar är ytterligare en association som 
tillkommer då många förknippar Newbody med dem, då företagets strategi går ut på att ge 
ungdomsföreningar och skolklasser möjlighet att sälja företagets produkter. Newbody har 
sedan starten 1987 samarbetat med över 20 000 grupper (Newbody 2014) vilka tillsammans 
bidrar till en lojal kundkrets då många grupper säljer företagets produkter flera gånger om 
året. Dessa i sin tur står till stor del för kontakten med slutkonsumenten. Företaget vill 
förmedla till slutkonsumenten att denne - genom ett köp av deras produkter - får en kvalitativ 
produkt, samtidigt som de stödjer ungdomsorganisationer.  
 

4.5 Icebug 
 
Det svenska företaget Icebug startade år 2001och tillverkar skor för löpning och andra 
aktiviteter på hala underlag (Icebug u.å.). Sulorna består av en patenterad gummiblandning 
med bra grepp, alternativt dubbar på vintern - allt för att konsumenten ska kunna vara aktiv 
utomhus året runt. Företaget vill inspirera människor till ett hälsosammare, snyggare och 
gladare liv. Deras logotyp består av en insekt, en så kallad Pytho depressus. Skalbaggen lever 
på is och tar sig fram med ett fast grepp, och detta är även vad Icebug vill förknippas med. 
Icebug återfinns på sociala medier, och deras produkter säljs via en egen hemsida samt i 
fysiska butiker runt om i världen. 
 
4.5.1 Relationsmarknadsföring 
 
Facebook, Twitter, Instagram och Pinterest är de mediala kanaler där Icebug väljer att synas 
och verka. De har också en egen hemsida. På Facebook finns ett aktiv engagemang gentemot 
slutkonsument, både genom kampanjer och en pågående dialog i kommentarsfälten (Icebug 
u.å.). Events är ytterligare ett sätt att interagera med sin kund. Icebug framhåller att ett av 
deras viktigaste tillfällen att marknadsföra sig och interagera med konsumenten är via events, 
såsom att de sponsrar tävlingar, anordnar egna tävlingar eller finns på konsumentmässor. Det 
är också här de investerar både tid och kapital. På plats på ett event kan företaget prata med 
konsumenterna direkt och få feedback på sina produkter, och här sker således en 
tvåvägskommunikation. 
 
4.5.2 Den nya kommunikationsparadigmen 
 
Som nämnt ovan så finns ett aktivt engagemang från Icebugs sida gällande hur de förhåller sig 
till sina kunder. Företaget söker ständigt feedback på sina produkter och detta kan 
konsumenterna ge både via deras hemsida eller direkt på sociala medier. Genom sin aktiva 
roll på Facebook skapar de ett forum där de kan prata med kunden, och där kunderna även 
kan prata med likasinnade. Icebug har valt att inte anordna kampanjer på Facebook där de ber 
kunden om så kallade likes, utan att plattformen på Facebook ska växa organiskt. Med detta 
menar de att konsumenten kommer att söka sig till företagets forum av eget intresse eller på 
andras rekommendation, inte för att de gillar en kampanj och därmed kan vinna ett par skor.  
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Annonser och digital marknadsföring är andra metoder som används av företaget, bland annat 
för att nå ut till andra målgrupper än de som mer frekvent är aktiva på sociala medier. 
Företaget förmedlar således information till konsumenten genom flertalet kanaler, dessa två 
lämnar dock inget utrymme för feedback från konsumenten. 
 
4.5.3 Den interaktiva kommunikationsmodellen 
 
Av flertalet olika marknadsföringskanaler har Icebug som nämnt ovan valt att lägga mest tid 
och resurser på events. De använder detta som ett verktyg där de kan prata direkt med 
konsumenterna, och kan således ta emot konsumentens respons i realtid. Icebug nämner inget 
om dessa events ger en första ordningens reaktion, det vill säga ett köp av produkten, utan 
poängterar den andra ordningens reaktion genom muntlig feedback som konsumenten ger vid 
tillfället. Ett liknande förhållande råder på sociala medier. Även här är det respons genom 
kommentarer som är vanligast. Företaget får stora mängder feedback och mejlkorgen vintertid 
fylls av positiva kommentarer från konsumenter som gillar deras produkter. 
 
4.5.4 Varumärkeskapital 
 

Vi ska överbrygga gapet i varumärkeskännedom med kärlek från slutkonsumenterna. 
Vi är inte så kända i Sverige, det finns fortfarande så många som inte har hört talas om oss. 
Men från dem som har hört tala som oss och använder våra skor så får vi så otroligt mycket 

feedback. 
(Icebug, 15 maj 2014) 

 
Marknadsundersökningar gjorda av företaget har visat att det vanligaste sättet som 
konsumenter hör talas om Icebug är genom rekommendation av en bekant. Icebugs kunder 
ger mycket feedback på deras produkter, bland annat genom mejl till kontoret och samtal med 
företagsrepresentanter på events. Företaget menar att det är på detta sätt som Icebug ska 
överbrygga gapet i varumärkeskännedom. Genom att redan trogna kunder berättar för vänner 
och bekanta kan information och kunskap om Icebug spridas vidare till fler konsumenter. 
 
Sedan starten har Icebug utvecklat skomodeller för hela året, och inte bara för ett isigt 
underlag. Företaget själva ser även en symbolik med insekten i logotypen, då denna lever i en 
ogästvänlig miljö men klarar sig ändå. De menar på att det inte finns någon logik i att ett litet 
skoföretag i Göteborg klarar sig i dagens rådande konkurrenssituation. Att Icebug ändå 
överlever menar de beror på att företaget har en bra produkt. Utöver ett fast grepp vill Icebug 
även förknippas med god kvalitet och en avancerad teknologi. Företaget framhåller 
produktens högteknologiska utförande som deras unique selling point (UPS), och de menar att 
de företag som har försökt med samma teknologi inte har lyckats lika bra.  
 
Som nämnt ovan vill Icebug att redan lojala kunder ska sprida varumärket vidare till 
människor i sin närhet, det vill säga via WOM. Företaget har, genom gjorda 
marknadsundersökningar, kunskap om att detta också sker. Icebugs kontakt med konsument 
sker i dagsläget genom hemsidan, sociala medier och events. Enligt Icebug är det från 
konsumenterna en övervägande positiv respons och helhetsupplevelse kring företagets 
produkter. Han framhåller dock att de som inte har en positiv upplevelse av skorna kanske 
heller inte hör av sig till företaget för att berätta det.  
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5. Analys 
 
I analyskapitlet av uppsatsen analyseras insamlat material i förhållande till den tidigare 
presenterade teoretiska referensramen. Företagen analyseras mot varandra med de olika 
teorierna som utgångspunkt.  
 

5.1	  Relationsmarknadsföring	  
 
I nedanstående analys har vi valt att fokusera på begreppet interaktivitet inom ramen för 
relationsmarknadsföring, och därmed undersökt hur de olika företagen ser på en- och 
tvåvägskommunikation gentemot slutkonsument.  
 
De företag vi valt att studera är relativt lika vad gäller arbetet med relationer till sina 
konsumenter. När det kommer till parametern interaktion i relationsmarknadsföring, vilket 
enligt Duncan och Moriarty (1998) definieras som en kombination av en- och 
tvåvägskommunikation, finns det vissa aktiviteter som anses mer främjande av detta än andra 
(Grönroos 2004). Duncan och Moriarty (1998) menar att eventmarknadsföring anses som en 
sådan aktivitet, varvid fyra stycken av intervjuföretagen använder sig av någon form av detta. 
Detta använder sig Newbody och Icebug gör, genom framträdanden på mässor. Där får 
företag chansen att visa upp sig och träffa sina konsumenter, och ta emot både ris och ros. Cai 
liksom EPIC Travelgear återfinns även de på mässor, dock endast på sådana för återförsäljare. 
EPIC Travelgears främsta interaktionskälla är istället deras eget Luggage LAB, vilken ger 
dem chansen att dagligen interagera med konsumenterna varpå feedback är tillgängligt hela 
tiden. Utöver detta samarbetar EPIC Travelgear mycket nära sina återförsäljare då de förser 
dessa med material för att stärka bilden av varumärket i återförsäljarnas butiker. Al Butch 
väger upp för sin icke-närvaro på mässor genom att då och då öppna upp tillfälliga butiker i 
form av pop-up-butiker. Dessa blir då istället företagets chans till liveinteraktion, och ses som 
en typ av event. 
 
Sociala medier så som Facebook, Instagram och Twitter, är också möjligheter för företag att 
kommunicera med konsumenter (McWilliam 2000). Företag som använder sig av dessa 
kanaler öppnar enligt McWilliam (2000) upp för lättillgänglig tvåvägskommunikation som 
tillåter konsumenter att komma till tals. Genom våra intervjuer har vi märkt att alla företag 
utom ett använder sig av sociala medier. De användande företagen vittnar om goda 
kommunikationsmöjligheter med respektive konsumenter, då exempelvis sociala medier blivit 
ett fenomen och ett vedertaget marknadsföringsverktyg för moderna företag (McWilliam 
2000). Cai, det enda av våra intervjuföretag som inte använder sig av sociala medier, saknar 
således helt tvåvägskommunikation. Vad gäller marknadsföringsverktyg online har företaget 
en hemsida. Hemsidan fyller dock enbart en funktion av att skapa envägskommunikation, då 
där saknas möjlighet att som konsument föra en dialog med företaget. Detta kan bidra till att 
en potentiellt relation till varumärket blir hämmad, då företaget ej tillåter utomstående 
intressenter att interagera med dem.  
 
Newbody, som använder sig av Facebook, Instagram, Twitter samt den egna hemsidan, 
nämner att sociala medier är den mest effektiva kanalen för att marknadsföra varumärket. 
Detta skulle kunna tyda på att den interaktion som sker där är positiv för företaget, och 
således kan skapa ett värde för konsumenten, liksom företaget. Cais hävdar att ett framtida 
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arbete med sociala medier troligtvis kan komma att ge effekt i form av igenkännande hos 
slutkonsument, och att kanaler så som Facebook kan komma att användas i syftet att väcka ett 
intresse för företaget hos konsumenterna. Ytterligare ett exempel där sociala medier bidragit 
med positivitet är Al Butch som menar att deras försäljning ökat i samband med kampanjer 
via sociala medier. Att försäljningen ökat vid dessa typer av kampanjer kan tyda på att 
företaget har ett gott rykte på sociala medier och att företaget därmed är kapabla att styra den 
diskussion som förs kring deras varumärke. Deras kommunikation med konsumenten via 
sociala medier är således god då kunden uppfattar och agerar på budskapet som företaget vill 
förmedla. 
 
Ett av våra intervjuföretag, Icebug, pekar även de på det marknadsföringsverktyg sociala 
medier har kommit att bli. De menar att aktiviteter i form av tävlingar etcetera bidrar till ökad 
frekvens på sidan, samtidigt som en konkret ökning av likes sker.  

5.2	  Den	  nya	  kommunikationsparadigmen	  	  
 
Den nya kommunikationsparadigmen är en modell skapad för att visa på konsumenternas del i 
marknadsföringen, samt hur företags förmåga att styra konversationer påverkar hur de 
framställs (Mangold & Faulds 2009). Modellen är designad för att appliceras på företags 
kapacitet på nätet (Mangold & Faulds 2009), men vi har i denna studie även valt att se till 
företagens förmåga att skapa konversationer i verkligheten. Vi kommer således att i analysen 
använda modellen både för att se intervjuföretagens agerande online, men också hur de agerar 
med konsumenter offline. Detta för att vår tolkning av modellen bygger på företags förmåga 
att skapa plattformer för diskussion, vilket vi anser kan ske på flera plan. 
 
EPIC Travelgear får agera exempel för företag där en plattform skapats offline. I deras fall 
gäller det i upprättandet av Luggage LAB, vars funktion beskrivits i det empiriska materialet. 
Att äga en kanal som tillåter ständig tillgång till interaktion med konsumenter är enligt 
Mangold och Faulds (2009) ett tämligen gott sätt att skapa en plattform för konversation och 
diskussion, varpå företaget kan ha full kontroll över dessa. Vidare kompletteras detta 
plattformsskapande online i form av den egna hemsidan, en Facebooksida, ett Instagramkonto 
och ett Twitterkonto.  
 
Visst ansvar kan dock tänkas att detta företag lägger över på återförsäljarna, i och med att det 
är de som har den största interaktionen offline med slutkonsumenterna. Dock menar EPIC 
Travelgear att de väger upp för detta genom att istället ha mycket kontakt med sina 
återförsäljare för att höra vad som sägs om produkterna ute i butik, och således utanför de 
plattformar där företaget har kontroll. Cai ställs inför samma svårighet då inte heller de har 
någon kontroll över själva plattformen för försäljning. Eftersom de inte har skapat någon egen 
plattform på nätet har de således ingen funktion som kompenserar för detta, varpå möjlighet 
att styra den diskussion som eventuellt förs, och som de i sådana fall är omedvetna om ens 
existerar, uteblir. Detta samband uppstår då företaget endast använder sig av 
envägskommunikation, i vilken de pratar till konsumenterna och inte med dem (Mangold & 
Faulds 2009). 
 
Företagen Newbody, Icebug och Al Butch använder sig alla av de plattformar förespråkade av 
den nya kommunikationsmodellen. De har därför alla möjlighet att vara närvarande i 
diskussioner, samt styra konversationer, med konsumenter, vilket enligt Mangold och Faulds 
(2009) blir följden av dessa plattformar. Icebug figurerar även på mässor för slutkonsumenter, 
vilket bidrar till den tidigare nämnda del i vilken ett företag tar kontroll på marknaden offline. 
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Även Al Butch ägnar sig åt denna typ av aktiviteter i och med upprättandet av pop-up-butiker. 
Dessa kanaler, om än offline, bidrar till bilden konsumenterna får av företagen, samt tillåter 
företaget att styra konversationen. 
 
Ett sätt att ta kontroll över konversationen är enligt Mangold och Faulds (2009) att skapa en 
gemenskap för likasinnade, vilket kan innebära uppförandet av ett forum där diskussion kan 
äga rum. En möjlig kanal för detta är sociala medier, vilka tillåter konsumenter att interagera 
med varandra likväl som med företaget i fråga. Något att fundera över är då också hur mycket 
engagemang som krävs från företagets sida, och hur aktiva företagen som använder sig av 
dessa kanaler behöver vara. Vi har i vår studie sett olika mått på aktivitet från våra 
intervjuföretag, samt olika förklaringar till varför man valt att göra på detta sätt. I fallet med 
EPIC Travelgear försöker företaget att hålla en kontinuerlig uppdatering, där man minst en 
gång i veckan vill tillhandahålla någon form av uppdatering till sina följare. Företaget 
använder sig även av tävlingar för att styra interaktionen. Genom tävlingarna engagerar EPIC 
Travelgear sina konsumenter, samtidigt som de styr dem mot att hålla sig uppdaterade på 
företagets hemsida. Detta kan jämföras med Icebug, vilket tidigare nämnts, helt valt bor denna 
typ av strategier då de inte bidrar med den typen av helhjärtat engagemang som företaget 
söker i sina följare. Vidare kan detta i sin tur jämföras ytterligare med Cai som inte återfinns 
på sociala medier över huvud taget, och således helt saknar aktiviteter online, förutom den 
egna hemsidan. Då konsumenter numera främst är intresserade av vad som sägs om produkter 
av andra konsumenter är dock risken stor att detta forum förbises. Cai har således ingen direkt 
inverkan på slutkonsument genom någon egen kanal. 

5.3	  Den	  interaktiva	  kommunikationsmodellen	  
 
I följande analys har vi fokuserat på de olika former av respons som konsumenten ger på ett 
företags marknadsföringsbudskap. 
 
Solomon (2004) beskriver hur den uppdaterade, interaktiva kommunikationsmodellen skiljer 
sig gentemot Shannon-Weavers ursprungliga kommunikationsmodell. Skillnaden, menar 
Solomon (2004), ligger i hur företag ser på konsumentens roll och respons. Dagens 
konsument ses inte längre som passiv utan tar en aktiv roll och använder sig av till viss del av 
media för att tillfredsställa egna behov (Solomon 2004). 
Cai befinner sig inte på sociala medier eller något annat forum där konsumenter kan 
kommunicera med företaget, och det sker knappt någon kommunikation alls mot 
slutkonsument. I enstaka fall har företaget använt sig av tidningsannonser för att 
marknadsföra sina produkter, men detta ger inte konsumenten någon möjlighet till respons 
och interaktion kan således inte ske. På hemsidan finns ett kontaktformulär där företaget kan 
svara på intressenters frågor, i övrigt saknas möjligheter till en tvåvägskommunikation. I 
Shannon-Weavers modell från 1948 sker kommunikation huvudsakligen i en riktning – från 
sändaren till mottagaren. Cais kommunikation är till synes lik den i Shannon-Weavers 
traditionella modell (Shannon-Weaver 1998). Modellen skapades innan forskarna insett 
värdet av en tvåvägskommunikation, och detta skulle således kunna påverka Cai negativt. Då 
dagens konsumenter till stor del interagerar med varumärken på nätet (Parasuraman & 
Zinkhan 2002) kan Cais brist på forum online få negativa konsekvenser, då det saknas 
möjlighet för konsumenter att kommunicera med företaget. 
Övriga företag vi har varit i kontakt med finns på sociala medier samt har alla en egen 
hemsida. Via dessa forum ges konsumenten en möjlighet till att på olika sätt kommunicera 
med företaget. Al Butch beskriver hur de märker av att människor delar och kommenterar 
företagets inlägg på Facebook, och detta är en andra ordningens reaktion. Al Butch kan även 
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se en tydlig ökning av sin försäljning, det vill säga en första ordningens reaktion, när de 
publicerar kampanjer på Facebook. Inget av de övriga företagen uttrycker samma sak. EPIC 
Travelgear beskriver dock hur de genom sitt Luggage LAB kommer i kontakt med 
konsumenten och kan se både första och andra ordningens reaktion. De påpekar dock själva 
att fokus ligger på andra ordningens reaktion, det vill säga kommentarer och feedback, då 
försäljningen i huvudsak sker hos återförsäljare. Icebug beskriver hur deras konsumenter ger 
respons via anordnade events samt mejl och Facebook. Newbody ger via sin aktiva roll på 
Facebook konsumenten möjlighet att kunna ge respons, inte bara till köp utan även i form av 
delningar som i förlängningen kan leda till en ökad varumärkeskännedom. Dessa övriga 
företag visar på ett annat förhållningssätt till tvåvägskommunikation jämfört med Cai. 
Företagen söker kontaktyta med sin konsument, vilket kan tyda på att de har förstått värdet av 
dagens aktiva konsument, likt Solomons (2004) interaktiva kommunikationsmodell förklarar. 

5.4	  Varumärkeskapital	  
 
Al Butch framhåller att det viktigaste för dem är aspekten att konsumenten blir engagerad och 
tar ställning i frågor kring utanförskap, vilket enligt Keller (1993) kan härledas till att vara en 
så kallad symbolisk fördel. Denna fördel kan ses som ett individuellt ställningstagande, och 
utgör en varumärkesassociation (Keller 1993). Övriga företag skiljer sig åt vad gäller denna 
parameter. EPIC Travelgear, Cai och Newbody vill associeras med kvalitet, vilket kan ses 
som ett icke produktrelaterad attribut då det inte har en direkt påverkan på produktens 
funktion. Dock nämner Newbody att de mot sin slutkonsument vill förmedla att konsumenten 
genom sitt köp stödjer någon form av ungdomsverksamhet, vilket innebär att de  - likt Al 
Butch - vill associeras med en symbolisk fördel. Icebug i sin tur talar om avancerad teknologi 
som deras UPS och främsta association, det vill säga ett produktrelaterat attribut som är 
nödvändigt för produktens syfte att få ett bra grepp på hala underlag. 
 
Varumärkeskännedom är enligt Aaker och McLoughlin (2007) en faktor som kan leda till ett 
köp av ett visst varumärke. Cai beskriver hur de i inköpskretsar är relativt kända, samtidigt 
som slutkonsumenten inte vet vilka de är. Då de som tidigare nämnt inte marknadsför sig på 
något sätt torde detta var en av anledningarna till ovetskapen om Cai hos slutkonsument. Ett 
igenkänt varumärke är mer fördelaktigt än ett mindre igenkänt när en konsument står inför ett 
val (Aaker & McLoughlin 2007), och detta kan vara en bidragande orsak till svårigheten för 
Cai att sälja sina egna produkter för det pris som produkten är värd. Då återförsäljare söker 
produkter som konsumenter känner till, kan detta i förlängningen vara en negativ faktor för 
Cai om de skulle vilja utöka antalet återförsäljare (Aaker & McLoughlin 2007). 
Al Butch, liksom EPIC Travelgear, Newbody och Icebug har ett aktivt marknadsföringsarbete 
på sociala medier där de genom att kampanjer delas sprider varumärkets kännedom med hjälp 
av konsumenten. Att företagen har flera forum på nätet där deras varumärke marknadsförs 
borde påverka varumärkeskännedomen positivt då de gör sig tillgängliga för dagens 
konsumenter som till stor del finns online.  
 
Al Butch är ett relativt nystartat företag med små ekonomiska medel att röra sig med, och som 
endast finns på sociala medier. De arbetar inte med någon traditionell marknadsföring, 
exempelvis annonser. Sammantaget gör detta att Al Butch som varumärke torde vara relativt 
okänt bland gemene konsument. Den uppmanade kännedomen kan antas vara låg då 
varumärket inte finns exponerat för den stora massan av konsumenter, och således inte bör 
vara igenkänt i en lista av varumärken. Även den ouppmanade kännedom kan antas vara låg 
då Al Butch inte profilerar sig i en särkskild produktkategori. Newbody i sin tur, har genom 
sin affärsidé att låta ungdomar sälja deras produkter nått 20 000 ungdomsgrupper av olika 
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slag, och ungdomssäljarna är tillika de som via WOM sprider kännedomen om varumärket. 
Således kan Newbody tänkas ha en relativt god varumärkeskännedom inom vissa 
konsumentgrupper, det vill säga de som finns i närheten kring ungdomssäljarna; förslagsvis 
deras familjer och vänner. Företagets storlek är även det en faktor som talar för att 
varumärkeskännedomen är relativt hög. Det är dock svårt att avgöra hur uppmanad kännedom 
och ouppmanad kännedom står sig i jämförelse med varandra då företaget inte berättat något 
kring detta.   
 
Icebug nämner själva att de i Sverige inte är särskilt kända och att många konsumenter 
fortfarande saknar kännedom kring företaget. Den uppmanade kännedomen, det vill säga 
förmågan att känna igen ett varumärke i en lista med flertalet varumärkesnamn (Aaker & 
McLoughlin 2007) kan därmed antas vara låg. Deras varumärke skulle dock kunna ha en 
igenkänd position inom produktkategorin löparskor, med andra ord en högre ouppmanad 
kännedom (Aaker & McLoughlin 2007), då deras produkter fyller ett konsumentbehov som 
de själva menar att ingen annan har gjort på samma sätt ännu. EPIC Travelgear nämner hur de 
genom ett gott resultat i olika produkttester kan öka sin försäljning. Denna publicitet bör även 
öka varumärkeskännedomen hos konsumenten. Den ouppmanade kännedomen blir genom 
dessa tester tydliggjord då väskorna placeras i en och samma produktkategori och jämförs mot 
varandra. Om EPIC Travelgear får ett gott resultat i testet lyfts produkten fram som bättre 
jämfört med de övriga, och denna exponering borde således öka varumärkets 
igenkänningsfaktor inom produktkategorin. 
 
Al Butch beskriver hur de nästan enbart fått positiv respons av konsumenter. I kretsar där Al 
Butch redan är kända kan således lojaliteten antas vara stark, om än liten i det stora hela då 
kännedomen om företaget är låg. Ett liknande scenario återfinns hos Icebug som även de får 
mestadels positiv feedback av sina konsumenter. Företaget förlitar sig på att de lojala 
kunderna som gillar deras produkter, för budkapet om Icebug vidare via WOM. Aaker (2009) 
menar att det är av stor vikt att stå nära kunden för att skapa och behålla en stark lojalitet 
gentemot varumärket. Detta är en gemensam faktor för alla företagen utom Cai, som i 
dagsläget inte har någon befintlig kontaktyta med slutkonsument. De övriga företagen finns 
på sociala medier samt i vissa fall anordnar events, där de kan ha en dialog med konsumenten 
och få höra dennes tankar kring företagets produkter. Genom att stå nära kunden och ha en 
kontinuerlig kontakt med denne ökar chansen för dessa företag att skapa och bibehålla en god 
kundlojalitet (Aaker 2009). Att anordna events där företaget möter kunden personligen torde 
vara en än stark faktor för att komma nära kunden. I sociala medier möts inte företaget och 
kunden öga mot öga, och det finns således ett avstånd i dialogen mellan de två parterna. 
 
Upplevd kvalitet definieras enligt Aaker (2009) som konsumentens uppfattning av kvaliteten 
hos en produkt i förhållande till produktens syfte. Cai, EPIC Travelgear, Newbody och Al 
Butch vill alla förmedla att deras produkter håller en hög kvalitet. Detta behöver dock inte 
stämma överens med hur konsumenten uppfattar dem. Al Butch nämner inget angående 
vikten av produktkvalitet, dock är detta något de har blivit kritiserade för. Kunder har, på 
grund av vad de ansett vara ett lågt produktpris, ifrågasatt trovärdigheten i att företagets 
produkter görs i ekologisk bomull, då de ansett att slutpriset i sådant fall borde varit högre. 
Här är kommunikationen ifrån företagets sida således något motsägelsefull, då de å ena sidan 
vill uppfattas som kvalitetsmedvetna och ansvarstagande samtidigt som de har ett pris som 
inte motsvarar produktens verkliga värde och därmed kan uppfattas som oseriösa. 
Ifrågasättandet av priset skulle därför kunna skada konsumentens uppfattning av produkten. 
Det är viktigt att förstå hur kunden värderar kvalitet (Aaker 2009), och i fallet med Al Butch 
skulle aspekten med ekologiskt material vara av betydande vikt. 
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6. Slutsats 
 
Det sjätte kapitlet ämnar redovisa de resultat vår studie har lett fram till, och därigenom vårt 
bidrag till den diskussion vi vill uppmärksamma och fördjupa. 

 
Vårt syfte och underliggande frågeställning ämnade besvara om ett företags interaktion 
påverkar dess varumärkeskapital, samt bidra till en fortsatt diskussion i ämnet. Detta har vi 
gjort genom att intervjua företag och analysera deras svar utefter utvalda teorier inom området 
för marknadsföring. Nedan följer våra slutsatser. 
I vår studie har vi sett att ett företag, Cai, skiljer sig från mängden gällande sociala medier och 
marknadsföring. Detta företag saknar interaktion med slutkonsument då de varken har en 
plattform för dialog online eller offline. En trolig förklaring till detta kan vara att företaget till 
stor del består av en B2B-verksamhet, vilket innebär att interaktion med slutkonsument inte är 
deras största fokus och således får en lägre prioritet. Cai har gjort ett aktivt val att inte finnas 
på någon social plattform, vilket kan förklaras av att de inte har möjligheten att genomföra ett 
sådant arbete helhjärtat på grund tidsbrist. 
 
Ytterligare en aspekt som berörs i samband med Cais val att inte befinna sig på sociala medier 
är återförsäljarnas roll. Detta gäller även för EPIC Travelgear, som även de arbetar med olika 
återförsäljare. Vem har ansvaret för att marknadsföra en produkt mot slutkonsument - den 
som tillverkar den eller återförsäljaren som säljer den? Problematiken som kan uppstå med 
nyss nämnda fråga som utgångspunkt beror till största del av en outtalad rollfördelning. 
 
Av de intervjuade företagen finns alla utom ett på sociala medier, och därmed befinner de sig 
således också där en stor del av dagens konsumenter är. Detta ger en möjlighet för företagen 
att bygga en relation samt till att interagera med konsumenten. Genom att ett aktivt arbete 
sker på sociala medier främjas varumärkeskännedomen, eftersom fler konsumenter får höra 
talas om företaget. Detta kan ske i form av att företagen postar kampanjer, tävlingar, 
kommentarer eller andra inlägg på exempelvis sin Facebooksida. Företag som har en aktiv 
roll på sociala medier tar även kontroll och skapar ramar för diskussion, vilket enligt den 
presenterade teorin främjar en interaktion med slutkonsument. Genom att föra en dialog med 
konsumenten kan företaget framföra sitt budskap och även de associationer som de vill 
förknippas med. 
 
För att höja företagets upplevda kvalitet är det viktigt för företaget att förstå vad kunden anser 
är hög kvalitet. Ett sätt att få en uppfattning om detta är att finnas nära sin kund och vara 
öppen för olika typer av respons. Respons kan ske via interaktiva relationer mellan företag 
och konsument. Interaktivitet kan således tänkas ha en positiv inverkan på upplevd kvalitet, 
om företaget väljer att ta hänsyn till konsumentens åsikter och feedback kring produkten och 
utvecklar den i en riktning för att motsvara dennes förväntningar. Vidare tycker vi oss i vårt 
fall kunna se en tendens kring vilken respons konsumenten ger på företagens marknadsföring 
och hur denna påverkar varumärkeslojaliteten. Att konsumenten genomför ett köp av ett 
specifikt varumärke behöver inte tyda på en hög lojalitet. Om istället konsumenten väljer att 
ge feedback eller kommentarer till företaget skulle detta kunna tyda på ett större engagemang 
från kundens sida på grund av dennes högre lojalitet gentemot varumärket. Konsumenten 
engagerar sig genom att höra av sig till företaget och berätta hur denne upplevt produkten, och 
är mån om att feedbacken ska nå företaget.  
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Baserat på vår analys tycker vi oss kunna se att interaktion mellan företag och konsument har 
en positiv påverkan på ett företags varumärkeskapital. Detta pekar på vikten av att interaktion 
mellan företag och konsument hanteras på rätt sätt. En god interaktion med konsument skulle 
kunna bidra till ökat varumärkeskapital. Om företaget å andra sidan inte har en god interaktion 
kan detta rimligtvis antas ha en negativ effekt för företaget och dess varumärke. Om detta gäller 
för både brist av interaktion, liksom för en negativ interaktion låter vi vara osagt. Dock kan vi i 
vår uppsats se att en avsaknad av interaktion har en negativ påverkan på varumärkeskapitalet 
för det specifika företaget i fråga. Ytterligare är vi medvetna om att det finns fler faktorer än 
interaktion som kan påverka ett företags varumärkeskapital. 
 
Avslutningsvis väcks frågor kring interaktion kopplat till de sociala normer och regler vi lever 
efter i samhället. Även om företag lägger tid och energi på att skapa plattformar tillgängliga 
för konsumenterna, kommer dessa ändå i grund och botten att vara ägda och kontrollerade av 
företaget. Detta leder till frågan om konsumenter då är helt ärliga i sina åsikter om företaget. 
Är det platsen som konsumenter väljer att framföra sin kritik? Icebug menar att de vid mässor 
får mycket respons - men till största delen positiv sådan, vilket även de reflekterar över. De 
konsumenter som har negativ kritik mot företaget kan därmed antas att vända sig till ett annat 
varumärke, snarare än att konfrontera företaget i fråga. Kritikaspekten är således utom 
räckhåll för företagen, då de ej kan styra över den. 
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7. Avslutande diskussion och framtida forskningsområde 
 
Studiens sista kapitel består av en avslutande diskussion kring vår studies relevans i ett längre 
perspektiv. Därefter lämnas förslag på, och tankar kring, vidare forskning i ämnet. 
 
En aspekt att fundera kring vad gäller vår studie, är dess förmåga att vara relevant under en 
längre tid. Internet är ett fenomen som ständigt utvecklas, och sociala medier likaså. Detta 
innebär att forskare inom området måste hålla sig konstant uppdaterade på de nya forum som 
dyker upp, samt dess genomslagskraft. Det är svårt att uttala sig om sannolikheten i att 
uppsatser om tio år även de kommer behandla exempelvis det sociala fenomenet Facebook i 
förhållande till marknadsföring, då detta eventuellt har fått ge plats åt nya forum. Detta 
innebär också att den senaste forskningen är svår att tillgå då viss tid hinner passera innan 
gjord forskning publiceras. Tiden däremellan är extra värdefull när det handlar om ett 
förändeligt fenomen som internet. 
 
Vidare hoppas vi att denna uppsats bidrar till en djupare diskussion kring valt ämne, och att 
fortsatta studier kommer göras inom det. Vi anser därför att det hade varit intressant att 
undersöka om interaktion skulle kunna ha en negativ påverkan på ett företags 
varumärkeskapital. Detta då vår genomförda studie till största del visat på positiva effekter i 
frågan. En annan intressant aspekt skulle vara att undersöka hur interaktion påverkar andra 
delar av varumärket än det varumärkeskapital som denna uppsats tar upp. 
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Intervjufrågor 
 

-     Vilken är din roll på företaget? 
-    Vilken är er affärsidé? 
-    Beskriv ert varumärke och vad det symboliserar. 
-    Vilken funktion fyller ert varumärke? 
-    Vad vill ni att kunden ska associera med varumärket? 
-    Vad har ni för strategier när det kommer till att kommunicera varumärket till era 

kunder? 
-    Vilka aktiviteter genomförs för att hålla varumärket uppdaterat? 
-    Hur har ert varumärke utvecklats de senaste fem åren? 
-     Hur marknadsför ni er mot kund? Vilka medier/kanaler använder ni er av? 
-     Kan ni se några effekter av detta, och i så fall vad? 
-    Hur ser relationen ut mellan ert företag och era kunder? 
-    Integrerar ni med era kunder och i så fall hur? 
-    Vilka medier anser ni är de mest effektiva för att marknadsföra ert varumärke? 
-    Har ert sätt att arbeta med marknadsföring förändrats de senaste åren, och i så fall hur?  
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