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I 

 

Förord 
 

Till en början önskar vi rikta ett stort tack till alla som hjälpt till och bidragit till utförandet av 

denna uppsats. 

 

Vidare vill vi tacka de företag och respondenter som tagit sig tid och medverkat i vår 

undersökning. Dessa är Dennis från JoelJolina, Angelica från Hjärterum, Camilla och Frida från 

Millami, Claudia från Jumperfabriken samt Elin från Faith.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Martin Behre för all värdefull och givande 

handledning under skrivandets gång. Dessutom vill vi tacka våra opponenter för den konstruktiva 

kritik som vi erhållit, utan den hade vi inte haft möjligheten till att utvecklas. 

 

Angelica Fagerberg och Ida Gunnarsson 
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Svensk titel: Varumärkesstrategi i sociala medier - en undersökning ur det mindre, oberoende 

företagets perspektiv 

Engelsk titel: Brand strategy in social media - a study of the small, independent company 

Utgivningsår: 2016 

Författare: Angelica Fagerberg och Ida Gunnarsson 

Handledare: Martin Behre 

 

Abstract:  
This essay deals with the subject of branding in social media and the aim has been to investigate 

how small, independent companies that offers clothing works with their brand in social media. 

The theoretical framework consists of facts in a number of subjects, such as brands and their 

strategy, communication, social media and interaction. This information has been collected 

through literature and scientific articles in the field. The empirical study consisted of interviews 

with small, independent companies that offer clothing in Gothenburg and Borås and observations 

examined these corporations’ channels on various social medias. The interviews and observations 

have examined the companies' attitudes to the different subject areas chosen for this paper, that is 

brand, branding, communication, social media and interaction, and has produced the following 

results: We have concluded that the investigated companies work with brand strategies to some 

degree but without documented statutes of how they are designed. The companies are working 

extensively with being personal in their social medias with the aim of creating close and excellent 

relationships with their customers, something they find very important in terms of being a 

smaller, independent company. The companies have all had similar ways to market themselves 

and some of them believe that social media provides more response than other ways of 

advertising. This essay is written in Swedish. 

 

Keywords: Branding, social media, communication, interaction 
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Sammanfattning:  
Uppsatsen behandlar ämnet om varumärkesstrategi i sociala medier och syftet har varit att 

undersöka hur mindre, oberoende företag som erbjuder kläder arbetar med varumärkesstrategi i 

sociala medier. Den teoretiska referensramen består av fakta inom ett antal ämnen så som 

varumärken och deras strategi, kommunikation, sociala medier samt interaktion. Denna 

information har samlats in genom litteratur samt vetenskapliga artiklar inom området. Den 

empiriska undersökningen har bestått av intervjuer med mindre, oberoende företag som erbjuder 

kläder i Göteborg och Borås och observationer av dessa företags kanaler på diverse sociala 

medier. Intervjuerna och observationerna har undersökt hur företagen ställer sig till de olika 

ämnesområden som valts ut för denna uppsats, det vill säga varumärke, varumärkesstrategi, 

kommunikation, sociala medier samt interaktion och har lett till följande resultat: Vi har kommit 

fram till att de undersökta företagen arbetar med varumärkesstrategier i viss grad men utan att ha 

dokumenterade stadgar över hur dessa är utformade. Företagen arbetar i stor utsträckning med att 

vara personliga i sina sociala medier med syfte att skapa nära och goda relationer med sina 

kunder, något de anser är mycket viktigt i egenskap av ett mindre, oberoende företag. Företagen 

har samtliga haft snarlika sätt att marknadsföra sig och en del av dem menar att sociala medier 

ger mer respons än övriga sätt att göra reklam på. 

 

Nyckelord: Varumärkesstrategi, sociala medier, kommunikation, interaktion
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer en bakgrund till ämnet presenteras följt av en problematisering som legat 

till grund för uppsatsens undersökning. Kapitlet fortsätter sedan med syfte, forskningsfrågor och 

avslutas till sist med avgränsningar. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Gezelius och Wildenstam (2011) säger att konsumenter har lättare att urskilja olika företag och 

produkter med hjälp av varumärken. Ett varumärke kan enligt Agostini, Filippini och Nosella 

(2015) benämnas som ett koncept som urskiljer ett visst företag på marknaden. I samband med 

detta är det värt att nämna det som Roy och Banerjee (2014) berör, det vill säga att ett varumärke 

med en stark identitet ger tydliga och övertygande skäl till att köpa dess produkter. Därmed 

uppstår en tydlig och hållbar så kallad konkurrensfördel. Gezelius och Wildenstam (2011) menar 

att varumärkeskännedomen hos konsumenter är vital för företagets placering på marknaden. En 

fråga därav, väl värd att ställa, är i sin tur hur företag arbetar med att förmedla detta varumärke 

till konsumenternas medvetande.  

 

Enligt Cheng, Hines och Grime (2008) kan en väletablerad företagsidentitet stärka 

konsumenternas emotionella band till företaget. Detta kan i sin tur leda till en lojalitet gentemot 

företaget utifrån konsumentens perspektiv. Att utveckla en hållbar identitet gynnar även 

företagets strävan efter att differentiera sig på marknaden enligt Shaw (2012). Här fortsätter även 

Roy och Banerjee (2014) med påståendet att en identitet är vad som gör ett varumärke unikt, med 

andra ord, det som bidrar till att fånga uppmärksamhet hos konsumenterna. Vidare menar Cheng, 

Hines och Grime (2008) att begreppen image och identitet är viktigare och mer synliga inom 

textilindustrin än i någon annan bransch.  

 

Enligt Berthon, Ewing och Napoli (2008) har det vid närmare granskning av det mindre företaget 

bekräftats att dessa har en tendens att uppleva problem inom marknadsföring. Det beror ofta på 

att de har begränsade resurser i form av tid, pengar och dessutom bristande kompetenser inom 

området. Trots dessa svårigheter menar författarna att ett mindre företag ändå kan ha goda 

möjligheter att komma nära sina kunder och få värdefull feedback som sedan kan användas för att 

erbjuda kunderna en skräddarsydd mervärdestjänst.  

 

Gezelius och Wildenstam (2011) beskriver sociala medier som en välanvänd plattform till 

spridning av information och en grund till kommunikation mellan företag och konsument. Vidare 

lägger även författarna vikt vid det faktum att gemene företag i sin tur har glädje av 

marknadsföringskanaler i form av sociala medier. Mohr (2013) menar att sociala medier är ett 

sätt för företag att få kontakt med sina målgrupper. Enligt Baeza (2010) är detta ett snabbt 

växande och därav högaktuellt kommunikationsmedel. Kommunikation är enligt Favero och 

Alvarez (2013) ett relevant verktyg som bidrar till att framföra ett budskap till konsumenten. 

Mohr (2013) anser dessutom att det ger möjligheter för företagen att förstärka relationerna med 

sina kunder, då den utvecklade teknologin har förbättrat chanserna för en aktiv interaktion mellan 

företag och kund. Fill (2005) berör även det faktum att kommunikationen kan hjälpa till att 

framföra information om produkter som kan tillfredsställa diverse behov som finns hos 

konsumenterna. 
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1.2. Problematisering 
 

Keller (2009) talar om att marknadskommunikation kan spela flera olika viktiga roller men med 

tanke på att miljön inom området har förändrats oerhört mycket sen 50, 30 eller till och med 10 år 

tillbaka i tiden måste kommunikationen utvecklas och anpassas i en allt hårdare 

kommunikationsmiljö. Traditionella reklammedier så som TV, radio och tidningar, förlorar sitt 

grepp om konsumenterna under tiden som ny teknologi och Internet förändrar hur världen 

interagerar och kommunicerar på ett fundamentalt plan. Konsumenterna väljer själva när, var och 

hur de bearbetar företagens kommunikation om de väljer att hantera den överhuvudtaget. 

Marknadskommunikation kan dessutom numer skapa upplevelser och bygga communities både 

online och offline.  

 

Enligt Mohr (2013) uppmuntrar denna nya teknologi konsumenterna att interagera med 

varumärkena och sociala medier erbjuder företagen ett sätt att knyta an med sina målgrupper. 

Kahar et al. (2012) säger att företags användande av sociala medier är en växande trend men 

menar att de mindre företagen är i underläge gällande detta område. De gynnas inte i lika stor 

grad av dessa medier, då de inte utnyttjar de på ett tillräckligt tillfredsställande vis. Samtidigt 

menar Keller (2009) att branding har kommit att bli en viktig prioritet inom marknadsföring för 

många företag. Enligt Fill (2005) innebär branding att differentiera sitt varumärke och att skapa 

band mellan företag och konsument. Att bygga ett starkt varumärke kan därmed innebära en stor 

fördel för företagen menar Keller (2009) då detta kan leda till ökad effektivitet gällande 

marknadskommunikationen.  

 

Enligt Mitchell et al. (2015) har det blivit allt viktigare för mindre företag att sticka ut på dagens 

marknad. Samtidigt har dessa företag sen länge stått inför utmaningar som hindrar deras tillväxt. 

Utmaningarna kan handla om begränsade resurser, ekonomiska förhållanden samt att de existerar 

i en global, konkurrenskraftig miljö. Berthon, Ewing och Napoli (2008) menar dessutom att 

mindre företag har större benägenhet att uppleva svårigheter inom marknadsföring, något som 

kan bero på ett flertal olika faktorer. Inledningsvis är de ofta begränsade av resurser gällande tid 

och pengar, men även bristfällig kompetens inom området bidrar till problemen. Små företag 

upplever svårigheter när det kommer till att välja lämpliga reklammedier, utforma innehåll, 

använda sig av marknadsundersökningar samt att tolka information rörande marknadsföring. 

Mitchell et al. (2015) menar även att branding, eller varumärkesstrategi, utgör en utmaning för 

småföretag på grund av deras begränsade resurser. Agostini, Filippini och Nosella (2015) påstår 

dessutom att inom området för branding är det tydligt att det är de större företagen som 

dominerar. Vad som är mindre klart är var de mindre företagens placering är inom denna genre. 

Dessa problem bekräftas vidare av Berthon, Ewing och Napoli (2008) som hävdar att en del av de 

vedertagna principer som beskrivs i marknadsföringslitteratur inte alltid fullt ut kan appliceras på 

mindre företag. Därför tenderar chefer för små företag att förlita sig på sin intuition och 

erfarenhet och sedan använda sig av de aktiviteter de tror gynnar företaget bäst, med de resurser 

som finns tillgängliga  

 

Mitchell et al. (2015) menar att kunskap om de mindre företagens varumärkesstrategier 

fortfarande är under utveckling. Samma författare påstår att litteratur inom området tydligt 

identifierar de unika egenskaperna hos branding inom detaljhandeln men att förståelsen kring hur 

mindre företag använder varumärkestrategier ännu är begränsad.  

 

Med tanke på vad som tidigare sagts om marknadsföring ur småföretagens perspektiv, kan det 

därför vara intressant att undersöka om det stämmer eller inte. Har mindre företag större 

svårigheter när det gäller att marknadsföra sig och använda sig av varumärkesstrategier? Detta 
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ämnar vi undersöka med denna uppsats som kommer fokusera på hur mindre företag bygger upp 

och arbetar med sin varumärkesstrategi och kommunikation i sociala medier.  

 

1.3. Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur mindre, oberoende företag som erbjuder kläder arbetar med 

varumärkesstrategi i sociala medier.  

 

1.4. Forskningsfrågor 
 

1. Använder mindre, oberoende företag sig av en varumärkesstrategi och hur ser den i så fall 

ut? 

2. Vilka sociala medier använder mindre, oberoende företag sig av för att kommunicera sitt 

varumärke? 

3. Hur kommunicerar och interagerar mindre, oberoende företag sitt varumärke i sina olika 

sociala medier? 

 

1.5. Avgränsningar 
 

För den här undersökningen har vi valt att endast granska mindre företag med den egna 

definitionen att ett mindre företag har upp till tio anställda. Företagen verkar inom klädbranschen 

och är oberoende butiker som inte ingår i någon kedja. Område för undersökningen har varit 

avgränsad till Göteborg och Borås. Under arbetets gång har vi haft fokus på företagets perspektiv. 

Därför har vi inte utrett hur kunderna uppfattar företagens kommunikation och interaktion genom 

sociala medier.   
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2. Metod 
 

Följande kapitel tar upp aspekter kring hur författarna gått tillväga gällande utformningen av 

arbetet. Kapitlet inleds med en redovisning av det aktuella urvalet tillika bortfallet gällande 

undersökningens respondenter. Vidare läggs det fram en redovisning av insamlad primär- och 

sekundärdata. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om metodkritik. 

 

2.1. Urval 
 

För att försöka besvara uppsatsens syfte har vi valt att kontakta ett antal mindre, oberoende 

företag i detaljhandelsbranschen samt utfört observationer av respektive konto på specifika 

sociala medier. Mindre företag har vi valt att definiera som företag med upp till tio anställda. De 

utvalda företagen för undersökningen är Jumperfabriken, Hjärterum, MillaMi, Faith samt Joel 

Jolina och dessa valdes på grund av att de uppfyller våra förutbestämda kriterier. De 

gemensamma nämnarna för dessa företag var: 

 

● att de ska erbjuda klädesplagg i någon form av utsträckning 

● de ska ha upp till tio anställda 

● de ska vara belägna i Borås eller Göteborg 

● de ska använda sig av sociala medier för att kommunicera sitt varumärke och dess 

budskap till sina målgrupper och kunder 

 

Med hjälp av Internet har företagen sökts upp och sedan kontaktats via telefon. Vid samtalen har 

vi berättat vilka vi är, vad syftet till kontakten var och sedan frågat om de har möjlighet att 

medverka i en intervju. Vid positivt gensvar har det därefter bokats en tid med de företag som 

kunde medverka och de företag som inte kunnat träffas har vi kommunicerat med via mail för att 

kunna utföra intervjuerna  

 

Urvalet till intervjuer och observationer för undersökningen kallas av Harboe (2013) som 

konsekutivt, det vill säga en blandning av subjektivt urval och självselektion. Detta innebär att vi 

på förhand bestämde vissa kriterier företagen skulle uppfylla, så som att ha högst tio anställda, 

finnas i Borås eller Göteborg samt kommunicera sitt varumärke via sociala medier. Därefter 

kontaktades företag som matchade dessa kännetecken och de fick själva bestämma om de hade 

intresse och möjlighet att medverka i undersökningen. Urvalets storlek har således bestämts av 

slumpen, men med tanke på respondentgruppens enhetlighet ansåg vi – med stöd av Harboe 

(2013) – att ett mindre antal medverkande var tillräckligt för vår undersökning.  

 

2.1.1. Bortfall 
 

Sammanlagt sju företag har kontaktats, men då alla inte haft möjlighet att avsätta tid för 

intervjuer, har det undersökta antalet sjunkit till fem stycken företag. Den ursprungliga tanken var 

att utföra alla intervjuer personligen, då tidigare erfarenheter lärt oss att dessa är mer djupgående 

och att svaren på frågorna blir mer utvecklade. Dock var det två stycken som inte kunde avsätta 

tid för ett personligt möte och därför har dessa intervjuer utförts via mail. På grund av de 

svårigheter vi upplevt med att få till fysiska möten med företagen och med tanke på att två 

stycken endast kunde tänka sig att svara på intervjufrågorna via mail blev undersökningen lite 

grundare än vad som från början var önskvärt. Dock var de personliga intervjuerna synnerligen 

givande och gav mycket användbar information till det empiriska kapitlet i uppsatsen.  
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2.2. Primärdata 
 

Undersökningen som utförts har varit fallstudier. Kännetecken för fallstudier innebär enligt 

Harboe (2013) bland annat att undersökningen sker av hela spektret av sociala företeelser inom 

en miljö samt att den har ett begränsat undersökningsområde. För att undersöka och analysera det 

valda området har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer, som enligt Harboe 

(2013) kan vara både kvalitativa respektive kvantitativa metoder beroende på upplägg och 

utformning.  

 

2.2.1. Intervjuer 
 

Intervjuerna har varit en blandning av både kvalitativ och kvantitativ karaktär (se bilaga 1), men 

skulle till störst del kunna beskrivas som kvalitativa på grund av att de utförts personligen, med 

mestadels öppna frågor samt att de varit ostrukturerade. Tre stycken intervjuer har skett 

personligen och två stycken intervjuer har skett via mail. De personliga intervjuerna har skett på 

företagens huvudkontor alternativt i butikerna och har utförts tillsammans, vilket innebär att båda 

författarna turats om att ställa frågor till en eller i ett fall två respondenter. Vid tillåtelse från 

respondenterna har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats av båda författarna. Allt 

insamlat material från intervjuerna förvaras nu hos uppsatsens författare. Vid förfrågan från 

respondenten om denne kan få ta del av uppsatsen har detta godkänts och vi kommer skicka den 

slutgiltiga versionen till de som önskar.  

 

Intervjuerna har varit standardiserade och ostrukturerade, vilket enligt Harboe (2013) innebär att 

alla frågor samt ordningsföljden är fastställda på förhand, men att formuleringen på frågorna kan 

variera. Med andra ord har frågorna formulerats och ordningsföljden har bestämts innan 

intervjutillfällena, men vid de personliga intervjuerna kan de ha formulerats om och det har också 

hänt att nya frågor uppkommit på plats. Vi har dessutom använt oss av öppna frågor vilket 

innebär att respondenten med egna ord formulerar svaren (Harboe 2013). Frågorna har behandlat 

ämnen som varumärke, kommunikation, marknadsföring samt sociala medier och interaktion och 

utformades så för att de ansågs kunna ge svar på forskningsfrågorna och i sin tur uppfylla syftet. 

 

För att få en tydlig uppdelning av de olika ämnesområdena som undersökts, grupperades 

intervjufrågorna för att passa in i de olika kategorierna i analysmodellen, det vill säga: 

varumärke, varumärkesstrategi, kommunikation, sociala medier samt interaktion. 

Respondenternas svar på intervjufrågorna kunde då på ett enklare vis matchas med och passas in 

under de rubriker som de hörde till.  

 

2.2.2. Observationer 
 

Observationerna har enligt Harboe (2013) varit kvantitativa med tanke på att de har strävat efter 

att iaktta och notera utvalda företeelser. Vidare har observationerna skett på de fem utvalda 

företagens Facebook- och Instagram-konton. Observationerna skedde under tre olika dagar och 

varje företag respektive socialt media har undersökts en gång. Varje observation har sträckt sig 

cirka sex månader bak i flödet på de olika kontona. Detta för att notera mönster och få ett 

grundligt underlag. De sociala medier som valdes var just Facebook och Instagram, då de 

undersökta företagen hade dessa kommunikationskanaler gemensamt. Eftersom tanken med 

uppsatsen var att få en insikt i hur småföretag arbetar med sin varumärkeskommunikation genom 

sociala medier har detta funnit sig självklart att utforska. För att skapa en tydlig struktur i 

undersökningen har en mall utformats (se bilaga 2) med olika riktlinjer som varje 
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observationstillfälle utgått från. Bland annat har uppdateringsfrekvensen på de olika sidorna 

undersökts, vilka inlägg som skapat mest interaktion, samt till vilken grad som de utvalda 

företagen har givit respons på diverse kommentarer från sidornas besökare.  

 

Vid observationerna har vår roll varit icke-deltagande, vilket enligt Harboe (2013) innebär att 

åskådaren har en analytisk och registrerande funktion. Att vara en icke-deltagande observatör var 

dessutom väsentligt för oss då vi ville undvika att påverka undersökningsmiljön. Vidare har våra 

observationer varit passiva, något som Harboe (2013) menar är fallet när de utförs på avstånd. 

Arbetet har inte varit dolt för de inblandade parterna, dock har de inte varit medvetna om när, var 

eller hur observationerna har skett.  

 

2.3. Sekundärdata 
 

Teori är enligt Harboe (2013) en samling teser som organiserar och tolkar företeelser, det vill 

säga något som tydliggör samband och tendenser som i annat fall kan verka kaosartade och 

oförståeliga. Med detta i åtanke har vi, för att kunna analysera det insamlade empiriska 

materialet, även använt oss av redan befintlig fakta om våra områden. Denna information har 

erhållits genom att studera kurslitteratur från tidigare kurser samt vetenskapliga artiklar. Gällande 

kurslitteratur som använts har dessa varit inriktade på marknadsföring, varumärkesstrategi och 

metod. Att använda kurslitteratur kan anses positivt då dessa enligt Harboe (2013) kan användas 

som ett slags uppslagsverk. Därför är det möjligt att finna stödjande material i dessa böcker i 

kombination med den insamlade primärdatan. Artiklarnas ämnesområden har varit varumärken 

samt hur dessa byggs upp och dess kommunikation. De har även handlat om sociala medier, 

varumärkesstrategi, marknadsföring och varumärkesidentitet samt varumärkesimage. 

 

Analysen av det insamlade empiriska materialet har skett genom att sammanställa de intervjuer 

och observationer som gjorts. Därefter har resultatet av dessa ställts i relation till sekundärdatan 

och en jämförelse mellan empiri och teori har utförts för att hitta eventuella samband och/eller 

skillnader. Analysmodellen är således de rubriker som är presenterade i teoriavsnittet och både 

det empiriska materialet samt analysen har följt samma mönster för att ge en tydlig jämförelse. 

Med hjälp av denna metod var förhoppningen att forskningsfrågorna skulle bli besvarade och 

uppsatsens syfte uppfyllt. Resultatet har även hjälpt till att forma en modell – närmare bestämt 

“varumärkesmodellen” (se avsnitt 4.3) – som används för att visa samband mellan de olika 

undersökningsområden vi ägnat oss åt.  

 

2.4. Metodkritik 
 

De brister som framkommit under undersökningens gång har vissa frågor uppkommit efter 

intervjutillfällena som hade varit önskvärt att inkludera i arbetet. Bland annat utelämnades frågan 

kring huruvida de utvalda företagen uppfattat några eventuella problem och svårigheter gällande 

sin marknadsföring online. Vidare fanns önskan om att undersöka hur dessa företag går tillväga 

för att på bästa sätt bredda antalet följare, något som hade kunnat bidra med svar till våra 

forskningsfrågor. Det hade också varit intressant att intervjua respondenterna angående om och 

hur de använder sig av den respons de erhåller från sina kunder via sociala medier. Vi har 

dessutom erfarit att vissa av våra forskningsfrågor har varit svåra att få enkla, tydliga svar på. 

Anledningen till att frågorna krävt en viss grad av tolkning kan ha att göra med hur dessa 

frågeställningar är formulerade. Att ställa en fråga som börjar med ordet “hur” blir i det här 

sammanhanget besvärligt, då det är svårt att få ett tydligt svar på.   
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3. Teori 
 

Följande kapitel lägger fram den teoretiska referensram som utgör grund för undersökningen. 

De områden som redovisas handlar om varumärke, varumärkesstrategi, kommunikation, sociala 

medier samt interaktion. 

 

3.1. Varumärke 
 

Till en början kan begreppet varumärke, enligt Agostini, Filippini och Nosella (2015), beskrivas 

som något vilket urskiljer ett visst företag på marknaden. Enligt Gezelius och Wildenstam (2011) 

kan varumärket liknas vid konstnärens signatur på sitt verk. Ett varumärke behöver inte enbart 

ses som ett namn på en produkt, utan dessutom ett löfte från företaget till konsumenterna menar 

Uggla (2013). Värt att nämna i detta sammanhang är, att med hjälp av en identitet strävar 

företaget efter att framföra sin särprägel till alla relevanta målgrupper enligt Nandan (2005). 

Enligt Roy och Banerjee (2014) görs detta genom att projicera identiteten i alla företagets 

kommunikationskanaler med förväntan att konsumenten ska uppfatta identiteten som det var 

avsett. Mitchell et al. (2015) menar att återförsäljande småföretag traditionellt sett har använt 

branding för att undvika priskonkurrens, ge mervärde till kunderna och uppnå differentiering från 

större detaljhandelskedjor. 

 

Enligt Gezelius och Wildenstam (2011) kan ett varumärke även ha funktionen att från 

konsumentens perspektiv skapa tydliga associationer till företaget i fråga vilket sedan för oss 

vidare till konceptet varumärkeskännedom. Varumärkeskännedom innebär att konsumenten har 

en vetskap om ett visst varumärke och på så sätt känner tydliga kopplingar till företaget. Genom 

en tydlig och effektiv varumärkeskommunikation kan därmed fler kunder skapa en relation med 

varumärket i fråga. Kommunicerande av varumärket utförs av företaget med syftet att skapa ett 

starkt varumärke. Samtidigt framgår det att det – parallellt med att ha ett känt varumärke – även 

kan vara av stort värde att arbeta med skapandet av en positiv inställning hos konsumenten 

gentemot varumärket.  

 

Värt att ta med i avsnittet gällande varumärket är aspekterna kring vad en image tillika identitet 

karaktäriseras av. I detta fall förklaras dessa två begrepp av Nandan (2005) som att en identitet 

härstammar från själva företaget samt att en image relaterar till konsumenten och i sin tur deras 

uppfattning av företaget i fråga. För att kommunicera sin identitet och sitt värde till konsumenter 

och intressenter, kan ett företag följaktligen även använda sig av en varumärkesstrategi, vilket 

följande avsnitt kommer beröra. 

 

3.1.1. Varumärkesstrategi/branding 
 

Enligt Gezelius och Wildenstam (2011) är varumärkesstrategi - branding - ett fenomen som varit 

i bruk under en tidsperiod på över 5000 år. Med hjälp av så kallad branding kan företagets arbete 

med att nå ut till sin specifika målgrupp underlättas. Agostini, Filippini och Nosella (2015) talar 

om att branding har blivit en viktig del av företagen och att det möjliggör en känslospelande 

direktkontakt med konsumenterna i form av meddelanden. Detta har lett till att konsumenterna 

inte längre bara köper en produkt, utan ett varumärke. Författarna nämner också att 

brandingvärlden är dominerad av de större företagen, något som leder till en undran om var de 

mindre företagens plats i det hela är.  
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Rörande en varumärkesstrategi, kan det här dras paralleller till strävan efter att skapa band mellan 

företag (varumärke) och konsument, något som Fill (2005) mer djupgående beskriver i sin 

litteratur. Denna relation som är önskvärd, kan ha som syfte att skapa en dialog med kunder och 

att denna dialog i det långa loppet ska vara fruktbar i form av upprepade köpsituationer och 

varumärkeslojalitet. Branding handlar även om att differentiera en produkt och på så sätt särskilja 

den från övriga varumärken som på ett eller annat sätt konkurrerar om konsumenter. Detta kan 

anses vara av hög relevans då produkterna från ett varumärke kan verka väl likvärdiga övriga 

produkter på marknaden.  

 

Blythe (2000) menar också att det genom branding finns möjlighet att skapa ett mervärde till 

varumärket och dess produkter. Gällande detta värde står det klart att företagen bör se över olika 

aspekter såsom varumärkesnamn, pris, kvalitet samt även den status som produkten kan ge 

konsumenten som har den i sin ägo. En viss produkt i fråga kan bidra till att konsumenten 

uppfattas på ett specifikt sätt. Samma författare påstår även att företaget genom sitt varumärke 

kan förevisa exempelvis förväntad kvalitet. Med andra ord kan konsumenten med hjälp av det 

demonstrerade varumärket få en blick av vad han eller hon får för pengarna.  

 

Shaw (2012) förklarar vidare att en varumärkesstrategi är ett fenomen som gynnar ett företags 

strävan efter att differentiera sig på marknaden. Genom att utveckla en hållbar identitet kan detta 

bli möjligt. En välutvecklad varumärkesidentitet kan i sin tur skapa starkare känslomässiga band 

mellan konsumenten och företaget i fråga. Samme författare trycker generellt på vikten av att 

använda en passande strategi vad gäller företagets marknadsföring, då detta kan ligga till grund 

för företagets framgång.  

 

3.2. Kommunikation 
 

Enligt Favero och Alvarez (2013) kan kommunikation förklaras som ett koncept vilket företag 

använder med syfte att framföra ett budskap. Att visa upp sitt varumärke samt knyta band med en 

utvald målgrupp. Fill (2005) menar att det även kan tolkas som en strävan efter att kommunicera 

erbjudanden vilka kan tillfredsställa diverse behov som eventuellt finns hos konsumenten. Enligt 

Gezelius och Wildenstam (2011) handlar det i enkel mening, om att påverka konsumenten, med 

andra ord mottagaren av ett visst meddelande. I det långa loppet kan en effektiv och lyckad 

varumärkeskommunikation i sin tur leda till en övertygelse hos konsumenten genom att med 

framgång ha överfört det huvudsakliga budskapet. Vidare finns det enligt Nandan (2005) även en 

önskan om att det framförda budskapet ska stämma överens med verkligheten. 

 

Favero och Alvarez (2013) menar att en mycket värdefull faktor i sammanhanget är att 

mottagaren i fråga är mottaglig för meddelandet. Det är i denna kontext den så kallade 

kommunikationsprocessen är väl värd att nämna. Processen består av ett antal beståndsdelar: 

sändare, mottagare, meddelande, kanal (media), kodning, respons och till sist feedback. Den 

förklarar i stort sett den process som en varumärkeskommunikation innebär. Här är det enligt 

Gezelius och Wildenstam (2011) av stor betydelse att ta i beaktning det faktum att varje enskild 

konsument är unik i sitt köpbeteende. Alla mottagare av budskap tolkar det individuellt. Favero 

och Alvarez (2013) beskriver vidare varje enskild del av ovanstående process och lägger i enkel 

mening fram att sändaren i detta fall kan tolkas som företaget/varumärket, samt att mottagaren är 

den utvalda konsumenten gentemot vilken kommunikationen är styrd. Med hjälp av olika kanaler 

kan det specifika meddelandet framföras till mottagaren. Dessa kanaler som nämns av författarna 

– även kallad media – innebär i vissa fall exempelvis tv-reklam, affischer samt magasin.  
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Favero och Alvarez (2013) fortsätter och menar att det finns andra tillfällen för sändaren att på ett 

effektivt sätt nå ut med meddelandet till mottagaren, nämligen vid point of sale. Detta begrepp 

innebär själva köpsituationen då transaktionen av varor äger rum. Här finns ett flertal användbara 

aspekter att använda sig av, exempelvis fysiska attribut såsom butiksstruktur och ljussättning för 

att nämna ett par. Idén kan i sin tur vara att dessa attribut tillsammans ska bidra till en förstärkt 

image gentemot butikens konsumenter. Enligt Fill (2005) kan det anses vara en bra idé att 

kombinera denna så kallade “offline-media” med marknadsföring online. Med detta begrepp kan 

det syftas till exempelvis hemsidor och dylikt. Marknadsföring via bland annat hemsidor anses 

positivt på flera plan. Positiva aspekter såsom reducerade kostnader för företaget samt 

möjligheten att ta emot respons från konsumenten. Dessutom nämns fördelen att ett företag med 

hjälp av online-marknadsföring på ett effektivt och enkelt sätt kan visa upp ett brett utbud av 

reklam och produktinformation. Ytterligare en bonus är dessutom det faktum att möjligheten att 

nå ut till en bredare målgrupp växer avsevärt. 

    

3.3. Sociala medier  
 

Definitionen av sociala medier kan av Gezelius och Wildenstam (2011) uttryckas som så kallade 

“digitala kommunikationsformer”. Genom dessa forum får gemene användare chansen att dela 

med sig av diverse upplevelser och händelser. Enligt denna litteratur från cirka fem år tillbaka 

finns nämnda exempel på sociala medier så som Facebook och Twitter för att nämna några. Värt 

att inflika här är det faktum som kan konstateras att sociala medier kommer och går. 

 

Enligt Mohr (2013) anses de sociala medierna som ett sätt för företag att få kontakt med sin 

utvalda publik. Det anses även som en möjlighet för företaget att förbättra och förstärka 

relationen med sin utvalda konsument. Författaren talar för att den utvecklade teknologin 

förbättrar möjligheten för konsumenten att ha en aktiv interaktion med företagen. Enligt Jones, 

Borgman och Ulusoy (2015) är sociala medier särskilt viktigt för små företag, då de kan 

användas som hjälp till att bryta igenom bruset och skapa kontakt med kunder. 

 

Gezelius och Wildenstam (2011) menar att sociala medier även har inverkan vad gäller 

företagens konsumenter. Som nämns ovan anses sociala medier, såsom exempelvis Facebook, 

som det optimala verktyget för att dela med sig av betydelsefulla upplevelser. Författarna talar för 

att detta fenomen även kan beröra produkter. Genom sociala medier som marknadsföringskanal 

kan därav nyheten om en viss produkt spridas från konsument till konsument. Enligt författarna 

klassas detta som ett effektivt sätt att föra ett budskap samt nyheter vidare. Från företagets 

perspektiv kan det vidare nämnas fördelar som exempelvis ypperliga tillfällen att på dessa sidor 

beskriva produkten samt ge inspiration. Då detta marknadsföringsverktyg som tidigare nämnts 

ger möjligheten till kommunikation från varumärkets perspektiv finns parallellt med detta 

chansen för varje konsument och besökare av sidan att i sin tur ge respons och kommentarer på 

olika händelser, det vill säga interagera. Författarna beskriver vidare sociala medier som ett 

passande verktyg för stora som små varumärken då kostnadsfrågan inte behöver vara ett trångmål 

i denna fråga. I enkel mening är denna marknadsföringskanal inte ett verktyg som kräver 

gigantiska resurser.  

 

3.4. Interaktion 
 

För att marknadsföringen ska vara effektiv behöver den enligt Keller (2009) flyttas dit där 

kunderna är och det är online. Exempel på marknadsföringskanaler online är hemsidor, 

communities, mail samt mobil marknadsföring. Internet ger därmed marknadsförare och 

konsumenter möjligheter till bättre interaktion och individualisering. Författaren menar att få 
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marknadsföringsprogram är kompletta utan någon typ av framträdande onlinekomponent. Även 

Mohr (2013) anser att nya, innovativa affärsmodeller måste innehålla nya kanaler för interaktion, 

då dessa tillåter företagen att bygga starka kundrelationer och uppmuntrar lojalitet. Författaren 

påstår att teknikutvecklingen gynnar modevärlden genom att den lockar kunder att interagera 

med varumärken. 

Keller (2009) menar dock att den interaktiva delen av marknadskommunikation även har sina 

utmaningar. Det är kunderna som bestämmer graden av engagemang gentemot företagens 

marknadsföring. Kunderna avgör vilken information de behöver, vilka erbjudanden de är 

intresserade av och vad de är villiga att betala. Därmed kan marknadsföraren förlora kontrollen 

över hur kunderna väljer att hantera företagets meddelanden och aktiviteter online.  

Enligt Keller (2009) kan interaktiv marknadsföring förbättra både bredd och djup när det gäller 

varumärkeskännedom. Internet tillåter specifik inriktning av sådana grupper som eventuellt är 

svåra att nå, något som underlättar skapandet av stark varumärkeskännedom för de 

marknadssegment som finns online. Det som kan vara negativt med marknadsföring online är det 

faktum att metoden är verkningslös gällande den målgruppen som är offline.  

Keller (2009) säger att en av de största fördelarna med interaktiv marknadsföring är möjligheten 

att nå kunder när de söker information, något som ökar medvetenheten inför potentiella 

köpsituationer. Ett exempel på hur marknadsförarna kan nå eventuella kunder när de börjat sin 

köpprocess är genom att placera ut reklam baserat på sökord från sökmotorer. Det kan dock vara 

svårt för interaktiv marknadsföring att ha någon inverkan offline angående potentiella 

köpmöjligheter när det kommer till tidigare köpta varumärken.  

Keller (2009) menar att interaktiv marknadsföring kan bidra till att skapa en personlighet för 

varumärket med hjälp av tonen och det kreativa innehållet. Det kan också uppmuntra bildandet 

av attityder och beslutsfattande hos kunderna. Med tanke på möjligheten att leverera syn, ljud 

och rörelse i olika former, kan interaktiv marknadsföring skapa effektfulla erfarenheter och 

bestående känslor. Mitchell et al. (2015) säger att företagen försöker bygga rika, interaktiva 

varumärkesupplevelser och genom den dagliga kontakten med kunderna lär de sig vilka de 

viktigaste varumärkesassociationerna hos konsumenterna är. Enligt Jones, Borgman och Ulusoy 

(2015) låter de interaktiva medierna, så som till exempel sociala medier, företagen gå från 

envägskommunikation till att erbjuda konsumenterna ett sätt att engagera sig på samt interagera 

med innehållet.  

Keller (2009) fortsätter och säger att interaktiv marknadsföring är mest användbar när det gäller 

att skapa respons hos kunderna. Den ger möjlighet till daglig eller frekvent kontakt med kunderna 

samt tillfälle att erhålla feedback från dessa. Denna samverkan mellan företag och kund kan bidra 

till att stärka varumärkesförankringen. Bloggar och andra medel för interaktiv 

marknadskommunikation medverkar även till att bygga varumärkescommunities bland 

konsumenter samt mellan dessa och företagen. Där kan kunderna skapa relationer till och lära 

varandra om varumärket samt uttrycka sitt intresse för företaget. Mitchell et al. (2015) påstår 

också att den dagliga kontakten mellan företag och kunder är avgörande för hur varumärket 

bedöms. Keller (2009) menar dock att det krävs ett aktivt engagemang för att den interaktiva 

marknadskommunikationen ska ha störst verkan.   
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4. Empiri  
 

Nedan kommer den insamlade empirin redovisas samt undersökningens resultat. Likt 

teorikapitlet, kommer även detta kapitel vara uppdelat efter rubrikerna varumärke, 

varumärkesstrategi, kommunikation, sociala medier och avslutningsvis interaktion. De utförda 

observationerna beskrivs och är då uppdelade i de sociala medierna Facebook och Instagram. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av den modell som framtagits utifrån det insamlade 

resultatet. 

 

4.1. Intervjuer 
 

4.1.1. Varumärke 
 

Den personliga servicen tycks vara den gemensamma nämnaren för företagens relation till och 

syn på varumärket. Med personlig service menas den service som utförs i den fysiska butiken 

samt i de olika kommunikationskanalerna, såsom exempelvis Facebook och Instagram. 

Majoriteten av företagen som medverkat i studien, lägger stort fokus vid att skapa en nära 

relation med den utvalda målgruppen och i samband med detta, får butikens personal spela en 

betydande roll, inte minst inom marknadsföringen men även i det personliga mötet med 

kunderna.  

 

En återkommande faktor hos tre specifika företag är strävan efter det unika, i enkel mening det 

specifika, som särskiljer varumärket från konkurrenter. Värt att tillägga är en önskan om att sätta 

värdet av kvalitet över kvantitet för de produkter som erbjuds.  

 

Möjligheten att föra budskapet vidare om tidigare berörda aspekter, tycks ligga i strategin att 

ständigt göra omsorgsfulla val, exempelvis i avseende på kvalitet och värderingar samt i största 

möjliga mån, arbeta för att ha en konsekvent arbetsform. Tron på att till en bred, men samtidigt 

relativt nischad målgrupp, upprepa sitt budskap är ytterligare en aspekt som råder hos ett av 

studiens företag. I detta sammanhang framgår det att diverse kommunikationskanaler, däribland 

främst Facebook och Instagram, används flitigt i syftet att förmedla företagets budskap.  

 

Studien visar att två av de undersökta företagen strävar efter att ha en viss konsekvens i sitt 

arbete, inte minst angående sin marknadsföring. I grund och botten anas dessutom betydelsen av 

att, i det stora hela, skapa något unikt som sticker ut från mängden bland konkurrenter på 

marknaden.  

 

Vid samtal med ett av de medverkande företagen, närmare bestämt Hjärterum i Borås, berörs en 

önskan om att sälja en hel upplevelse till den utvalda målgruppen till skillnad från enstaka 

produkter. “Det är liksom inte en vara vi säljer utan det är ju en hel upplevelse” - Angelica, 

Hjärterum.  

 

I ett av fallen arbetas det dessutom för att erbjuda konsumenten varor med fokus på hållbarhet 

samtidigt som värdet bakom en god passform främjas. Även i detta fall är frågan kring kundens 

belåtenhet det som ligger till grund för det fokus som råder kring passform och hållbarhet.  
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4.1.1.1. Varumärkesstrategi 
 

Nästa aspekt är frågan hur dessa mindre företag går tillväga för att förmedla sitt budskap. Bland 

annat har det framgått att kommunikationskanaler som sociala medier, brukas flitigt i 

marknadsföringssammanhang av samtliga företag. Som uppmärksammats tidigare, är en nära 

relation med konsumenten något som eftersträvas av alla företagen, vilket tycks gynnas av 

kommunikationen via bland annat Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter samt bloggar. Detta på 

grund av att en del av undersökningens respondenter uttrycker det positiva med att få ett sådant 

tydligt och snabbt gensvar som fås via nämnda medier. “Sen är det ju så klart sociala medier 

svåra att mäta men vi tycker att vi får väldigt bra gensvar på det det materialet vi har” [sic] - 

Angelica, Hjärterum.  

 

Hos en av studiens respondenter är strävan efter att sprida vetskapen om företaget som ett enda 

varumärke, till skillnad från de olika klädmärken som finns till försäljning hos butikerna. Det är 

en önskan att marknadsföra sin verksamhet under ett gemensamt namn och att sätta fokus på 

företaget som en helhet. 

 

Ytterligare ett tillvägagångssätt inom ramen för varumärkesstrategin är vissa samarbeten med 

bloggare och ambassadörer som två företag valt att genomföra. Dessa samarbeten består av att 

butiken donerar utvalda plagg till dessa personligheter som i sin tur marknadsför dessa.  

 

Vidare nämns den fysiska dagstidningen samt modemagasinet som en viktig 

marknadsföringskanal hos två av de medverkande företagen. Samtidigt berörs även några 

baksidor med denna PR-form, däribland kostnadsfrågan. Enstaka företag ger informationen att de 

deltagit i modevisningar med syfte att skapa medvetenhet hos konsumenten. Studien visar även 

att företagen använder sig av så kallade hashtags inom de sociala medier som är kopplade till 

företaget. Med hjälp av dessa instrument finns det en avsikt att skapa associationer med utvalda 

ord och tanken är att de ska förknippas med företagets image och identitet. Detta har framgått hos 

ett av de utvalda företagen, närmare bestämt Jumperfabriken i Göteborg. 

 

Värt att nämna är även att ett av de undersökta företagen, dessutom tycks ha hållbarhet samt 

kvalitetsfrågan i åtanke. Dessa två aspekter nämns i den empiriska kontexten som en 

differentieringsfaktor på marknaden för företaget.  

 

4.1.2. Kommunikation 
 

I avsnittet kring konceptet kommunikation, finns även här gemensamma faktorer hos samtliga 

företag. Dessa gemensamma nämnare är som bekant de sociala medierna Facebook samt 

Instagram. Utöver dessa marknadsföringskanaler finns andra tillvägagångssätt för att 

kommunicera budskap från företagen till sina konsumenter. Här finns exempelvis annonser, i 

både modemagasin samt dagstidningar, som två av företagen använder sig av. Däribland 

Jumperfabriken i Göteborg: “Och sen gör jag en del annonser i våra modemagasin, när jag kan 

få ett bra erbjudande, det är egentligen bara det det handlar om och då kan vi vara.. Då kan vi 

vara snabba för vi är så små, så då kan ju de.. Om hon ringer mig på morgonen så säger jag ja, 

jag kan ha en annons klar om två timmar och då kan jag få den till ett bra pris.” - Claudia, 

Jumperfabriken.  

 

Vidare kan det konstateras att vissa företag använder sig av skyltning i den fysiska butiken som 

en fördel. Ett av företagen som valt att nyttja denna form av kommunikation, uttrycker det som 

något de satsat mycket på i marknadsföringen. Ytterligare en aspekt som nämns i intervjuerna är 
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arbetet med att tydligt förmedla företagens logotyper. Då syftas det på förpackningsmaterial till 

produkterna som säljs, tillsammans med shoppingpåsar som även erbjuds.  

 

Det som skiljer sig i kommunikativt avseende är då specifikt diverse tävlingar som anordnas av 

ett särskilt företag. Dessa tävlingar gav i sin tur, enligt respondenten, gott om gensvar från 

konsumenterna tillika de följare av verksamhetens sociala medier. “Jag känner att i början när vi 

gjorde lite mer interaktiva eller tävlingar och sånt så fick vi väldigt stort gensvar och spontana 

kommentarer.” - Claudia, Jumperfabriken.  

 

En återkoppling kan till sist göras till de sociala medierna, Facebook och Instagram, då ett visst 

företag nämnt nyttjandet av så kallade hashtags. Dessa hashtags har brukats för att skapa 

associationer med specifika ord och olika betydelser anpassade efter företagets önskemål. Vidare 

förklarar en av respondenterna att detta görs för att arbeta in dessa associationer i företagets 

image parallellt med konsumenternas medvetande.  

 

4.1.3. Sociala medier 
 

Det framgår tydligt av de intervjuer, samt observationer, som genomförts att de sociala medierna 

Facebook och Instagram men även till viss del Snapchat till stor del använts ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Undersökningen visar att samtliga företag, med hjälp av detta 

kommunikationskoncept, önskar göra sitt varumärke känt på marknaden. Enligt en respondent 

förklaras detta fenomen med att de sociala medierna kan fungera som ett betydande vapen för att 

särskilja sig från eventuella konkurrenter. “Vårt främsta marknadsföringsvapen kan man säga, 

eller medel. Sociala medier och att jobba med ambassadörer.” - Claudia, Jumperfabriken. Vidare 

berörs, enligt ett annat företag, samtidigt bristen på ekonomiska resurser som delvis en av 

anledningarna till att denna marknadsföringskanal utgör en så betydande del. 

 

Undersökningen visar på ett tydligt intresse att få reaktioner på de budskap som förmedlas och 

sprids via Instagram samt Facebook. Det visar också att företagen strävar efter att skapa en 

interaktion med konsumenter tillika besökare. Somliga företag beskriver detta som gott gensvar. I 

övrigt framgår det att främst Instagrams roll i vissa företag, karaktäriseras av inspirationsgivande 

aspekter. Utöver att förmedla inspirerande inlägg, har Instagram dessutom medverkat till att hos 

två av de medverkande företagen, visa upp eventuella nya varumärken som företaget väljer att 

lansera inom sortimentet. Vidare påstår studiens respondenter att de sociala medierna visar, för 

besökare liksom för konsumenter, sortimentets bredd samt demonstrerar möjliga kombinationer 

av produkterna som erbjuds. “Men sen då att vi vill ju jobba upp mycket med våra outfits. Att vi 

ska kunna kombinera ah - sälja inte bara ett plagg på en bild utan att man får kanske sålt två till 

tre, så att du får en högre konverteringsgrad på själva säljen så du försöker locka in då via de 

här medierna” - Camilla, MillaMi. Värt att nämna är dessutom ett av företagens konstaterar att 

just Instagram har kommit att bli en betydande varumärkes- tillika relationsbyggande del i 

marknadsföringen. Ett företag fastställer också att det sociala mediet Facebook, å andra sidan, 

nyttjas mer till kommersiella ändamål då de där når en något bredare massa.  

 

Intressant att ta med i sammanhanget är de komponenter som utgör avvikelser. Bland annat kan 

det handla om aspekter såsom de olika avsikter företagen har för att använda sociala medier. Ett 

av de olika företagen berör det faktum att det finns en önskan om att, med hjälp av sociala medier 

som exempelvis bloggen, kunna bredda målgruppen och på så vis ha möjligheten att nå fler 

potentiella konsumenter. I samband med detta finns dock även hos ett av företagen en konkret 

önskan om att undvika att tappa sitt fastställda fokus. “För det gäller ju fortfarande att ha en en 

nisch dit man vill nå så att..man vill inte vara till för alla, samtidigt som alla är välkomna.” - 
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Angelica, Hjärterum. I övrigt framgår mindre detaljer som exempelvis ett företags önskan om att 

genom, bland annat Instagram, ge inblickar i hur företagen arbetar med olika arbetsuppgifter. Det 

finns exempelvis en önskan om att fånga ögonblick som kan vara av intresse för besökare och 

konsumenter. “Det tycker jag lite grann är instas roll också sådär.” - Claudia, Jumperfabriken. 

 

4.1.4. Interaktion 
 

Vad gäller företagens kommunikation med sina kunder via sociala medier, kan det konstateras att 

alla ägnar sig åt detta i varierande utsträckning Vid frågan om de strävar efter att ha en 

interaktion med kunderna gavs skiftande svar. Alltifrån Claudia på Jumperfabrikens svar “Jaa 

det, lite då och då faktiskt” till Camilla på MillaMis “Ja, alltid!”. Även Dennis på Joel Jolina 

menar att de “[...]har även en mer daglig kontakt med våra kunder via sociala medier”. De ägnar 

sig åt allt; från att uppmuntra sina kunder att lägga upp bilder och visa hur de stylar produkter 

från butikerna, till att anordna tävlingar och svara på kundernas frågor samt funderingar. Elin på 

Faith menar att “Vi strävar absolut efter att våra kunder ska vara aktiva inom varumärket” och 

Angelica från Hjärterum understryker att det är viktigt att kommunicera med sina kunder på 

sociala medier och menar att det har med service att göra; “På samma sätt som man får väldigt 

bra service i butiken så vill vi även erbjuda det på våra sociala medier”. 

 

Företagen verkar ha en liknande syn på hur de ska bemöta sina kunder på de sociala medierna. 

Dennis på Joel Jolina säger att “Vi försöker vara rätt så personliga i våra sociala medier” och 

“även att vi inte gör våra sociala medier så ”allvarliga” utan gärna ligger till någon mer 

avslappnad och lättsam bild.” Även Angelica på Hjärterum pratar om att “vi vill gärna liksom bli 

typ vänner med kunderna” och Claudia på Jumperfabriken berättar att “eftersom vi är mindre så 

känns det ju som att vi har en lite tajtare relation kanske med våra kunder”. Hon menar dessutom 

att de gärna uppmärksammar om kunderna nämner dem på de sociala medierna genom att ge 

respons. “Vi är ju alltid måna om att gå in och gilla och säga om vi tycker om det och skicka nån 

kommentar om det passar sig liksom”.  

 

Vid frågan om företagen kunde se att de erhöll någon konkurrensfördel med hjälp av sin 

kommunikation, gavs en aning skilda svar. Några var säkra på att så var fallet, som Dennis på 

Joel Jolina som sade “Ja det tycker jag” samt Camilla på MillaMi som sade “Ja! Det tror jag, 

faktiskt”. Även Angelica på Hjärterum ansåg att deras kommunikation på sociala medier gagnade 

dem i förhållande till konkurrenterna “Hmm.. ja! Jo, men absolut”, medan andra var mer 

tveksamma. Elin på Faith menar att “det är svårt att i dagsläget vara unik för det finns så mycket 

av allt” och Claudia på Jumperfabriken sade “tror kanske det är svårt att säga som en 

konkurrensfördel alltså för vi är såpass små”.  

 

Vidare anser flera av de tillfrågade att interaktionen på de sociala medierna genererar mycket, bra 

och snabb respons. Angelica på Hjärterum säger “ Vi får väldigt väldigt väldigt stor respons på 

Instagram. Dels får man stor respons och så får man ofta väldigt snabb respons” och Claudia på 

Jumperfabriken menar att kommunikation via sociala medier skapar relationer med kunderna. “Ja 

eh jag tänker nog lite så här att jag använder insta kanske lite mer för varumärkesbyggande. Eh 

och relationsbyggande”. Camilla på MillaMi påstår också att den interaktionen som sker mellan 

företaget och kunderna har fler fördelar än att göra reklam på annat vis. “Nej, så att där märker 

man att där i det stora hela kontra det du själv kan hålla direktkontakten med.. från MillaMi till 

kunden som nyhetsmail eller på Facebook, Instagram. Det genererar mer tillbaks”.  

 

4.2. Observationer 
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4.2.1. Facebook 
 

Överlag ger de undersökta kontona på det sociala mediet Facebook intrycket av att vara relativt 

säljfrämjande. Företagen tycks ha en benägenhet att prioritera inlägg som innehåller 

produktbilder med information, exempelvis prisuppgifter och dylikt. Ytterligare en tydlig aspekt 

är de utvalda företagens strävan efter att skapa en personlig relation med besökarna. Detta 

framgår genom det språk som används och som ger en känsla av ett vänskapligt bemötande i 

kommunikationen  
 

Med tanke på företagens återkoppling på kommentarer och förfrågningar från sina konsumenter, 

tycks denna variera från företag till företag. I vissa fall är företagens respons tydlig och intrycket 

är att detta är något som prioriteras av personalen. Parallellt kan däremot andra tillvägagångssätt 

anas där kommunikationen med konsumenten inte har getts lika stort fokus. Av observationen att 

döma kan det dock tolkas som att det, till största del, prioriteras att ha en relativt tydlig och 

närvarande kommunikation med besökaren. Sammanfattningsvis visar undersökningen att denna 

marknadsföringskanal uppdateras stötvis samt att den generellt sett har en relativt säljfokuserad 

struktur med en personlig utformning.  
 

4.2.2. Instagram 
 

Den tydliga gemensamma nämnaren hos samtliga Instagramkonton, är ett rådande och ständigt 

närvarande säljfokus. Med säljfokus menas att företagen publicerar inlägg med produktbilder och 

prisinformation. Dock kan det konstateras att detta fokus på produktbilder och en strävan efter att 

skapa direkta säljmöjligheter, varierar i grad; det vill säga mer hos vissa och mindre hos andra 

företag. 
 

Utöver säljfokus på Instagram skapas också en image som företaget/varumärket önskar 

kommunicera till gemene besökare och konsument. Med hjälp av inspirationsbilder arbetar 

somliga av företagen med att placera sina produkter i en så inspirerande miljö som möjligt. 

Genom denna strategi visar företaget den stil och känsla som de önskar ska bemöta besökaren. 
 

Då det - precis som Facebook – med jämna mellanrum uppdateras med bilder på exempelvis 

personalen, privata inspirationsbilder kan detta ge en insikt om att företaget önskar bilda en 

personligare relation med sina konsumenter och besökare. Responsen från konsumenterna har, 

enligt undersökningen, varit i stort sett positiv vilket visats bland annat genom uppskattande 

kommentarer på bilderna. 
 

Till skillnad från den kompletterande sidan Facebook, där uppdateringen skedde något stötvis, är 

detta jämnare genomfört på Instagram. Här kan besökare få ta del av nya inlägg i genomsnitt 

cirka en till två gånger per dag. Vid event, särskilda händelser och nyheter, ökar frekvensen på 

uppdateringarna. 
 

Ytterligare en aspekt är graden av interaktion med konsumenterna från företagets och personalens 

sida. Undersökningen visar att här är engagemanget från personalen mindre påtagligt.   

 

4.3. Modell 
 

Utifrån det resultat som erhållits, har vi arbetat fram en modell över de olika ämnesområden som 

undersökts. Modellen beskriver de olika samband mellan områdena som kartlagts under 

undersökningens gång. Modellen visar att varumärket eller företaget är utgångsläget för all 
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kommunikation. Varumärkeskommunikationen leder till interaktion som även relaterar tillbaka 

till utgångspunkten, då feedback från företagets konsumenter kan få det att förändra sin 

kommunikation. Samma utgångspunkt, varumärkeskommunikation, leder även till sociala 

medier, som är ett sätt att kommunicera. Även detta sätt att kommunicera kan styra tillbaka till 

varumärkeskommunikation och få företaget att anpassa sig utifrån den feedback de erhåller. 

Sociala medier är också en plats för interaktion, både kunder emellan men också mellan kund och 

företag. Feedback från de sociala medierna kan leda till att företaget förändrar sig för att bättre 

passa sin målgrupp. Slutligen till varumärkesstrategin, som utgår från varumärket. En strategi kan 

vara att kommunicera på sociala medier och strategin har, som synes, även med 

varumärkeskommunikationen att göra, då dessa påverkar och relaterar till varandra.

Figur 

1 Varumärkesmodellen  
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5. Analys 
 

I följande analyskapitel presenteras den teoretiska informationen i perspektiv mot den insamlade 

empirin. Detta avsnitt är utformat enligt samma upplägg som den teoretiska referensramen samt 

empirikapitlet. 

 

5.1. Varumärke 
 

Teorin påvisar att ett varumärke, enligt Agostini, Filippini och Nosella (2015), är benämningen 

för något som urskiljer ett specifikt företag på marknaden. Med detta faktum som utgångspunkt, 

kan det anses relevant att nämna det som undersökningen visar; att specifika företag strävar efter 

att skapa något unikt att erbjuda sin utvalda målgrupp. I detta sammanhang går det även att dra 

paralleller med “Varumärkesmodellen” (se avsnitt 4.3) där varumärket, genom sin 

varumärkesstrategi samt varumärkeskommunikation, tillsammans strävar efter att nå ut till 

gemene konsument med olika erbjudanden.  

 

Gezelius och Wildenstam (2011) drar kopplingar mellan varumärket och en konstnärs signatur. 

Författarna talar för att konceptet varumärke i det stora hela kan gynna ett företag i sitt arbete 

med att nå ut till den utvalda målgruppen. Med tanke på förmedlingen av olika budskap talar 

teorin för värdet bakom att kommunicera företagets identitet och i sin tur även påverka dess 

image gentemot konsumenten; den image som i sin tur utgörs av uppfattningen kunden har av 

nämnda företag. Enligt studiens respondenter framgår, i kontext med teorin, att de som företag 

har ovanstående konstaterande med i beräkning då de sociala medierna ses som en bidragande 

faktor till framkallandet av en särskild image.  

 

Undersökningen visar på vissa gemensamma faktorer. En av dessa är intresset av den personliga 

servicen gentemot konsumenter och besökare. Här finns chansen att se tydliga kopplingar till den 

information som Roy och Banerjees (2014) har om vikten av att skapa anknytningar mellan 

företag och konsument. Kopplingar kan även göras till enstaka företags val av 

förpackningsmaterial tillika shoppingpåsar vilka pryds av varumärkens logotyper. 

 

5.1.1. Varumärkesstrategi 
 

Som Fill (2005) antyder framgår det faktum att “branding” som koncept, i grund och botten 

handlar om att differentiera sig bland konkurrenter på marknaden. En av anledningarna till detta 

är bland annat det faktum att övriga produkter på marknaden kan anses likvärdiga. Empirin visar 

att det finns en ambition att sprida vetskapen om sitt företag och i detta fall som ett enhetligt 

varumärke. 

 

Vidare pekar Agostini, Filippini och Nosella (2015) på att olika former av marknadsföring blir 

allt viktigare, då med tanke på att det innebär en viktig kontakt med konsumenterna. Intervjuerna 

visar just detta om en strävan efter en nära relation med sin målgrupp. Detta bekräftas också av 

observationerna hos sociala medier vilka uttrycker en personlig känsla som kan liknas vid en 

vänskaplig gemenskap. 

 

Med tanke på detta finns här “varumärkesmodellen” (se avsnitt 4.3), som visar en koppling 

mellan varumärke och varumärkesstrategi. Här visas hur varumärket fungerar och är en del av 

marknadsföringen. Företagens varumärkesstrategi ger också avtryck i konsumentrelationerna som 

stärks av olika kommunikationskanaler som Facebook och Instagram.  



- 18 - 

 

 

Blythe (2000) visar på betydelsen av kvaliteten på produkterna som erbjuds av företagen. Detta 

kan i ett enskilt fall noteras i undersökningen där en av de respondenter som medverkat i studien 

menar att de använder produkter av viss kvalitet tillika förhåller sig till betydande hållbara 

förhållningssätt gällande tillverkning av varorna. Respondenten anser detta vara en betydande 

differentieringsfaktor när det kommer till konkurrensen på marknaden. 

 

5.2. Kommunikation 
 

Gezelius och Wildenstam (2011) förklarar att syftet med konceptet kommunikation går ut på att 

förmedla ett påverkande budskap till konsumenterna tillika den uttalade målgruppen. Författarna 

påpekar att det finns olika kanaler som kan användas för att sprida detta särskilda budskap. I 

undersökningen visas detta på att det finns andra informationskanaler, som förpackningsmaterial, 

skyltning, shoppingpåsar med mer som verkar för att sprida kunskap om varumärket.  

 

Keller (2009) konstaterar att kommunikationsmöjligheterna för företag har breddats betydligt, 

inte minst de senaste åren. Detta ger i sin tur företagen fler potentiella infallsvinklar på sin 

kommunikation.   

 

Varumärkesmodellen i avsnitt 4.3, visar betydelsen av utgångspunkten varumärket i sig vilket 

stöds av företagens bruk av sociala medier. Dessa fungerar också som instrument för interaktion 

mellan företag och kund. Särskilt betydelsefull är denna vid event, tävlingar och liknande. 

 

5.3. Sociala medier 
 

Enligt Gezelius och Wildenstam (2011) är sociala medier digitala kommunikationsformer som 

kan användas för att dela med sig av upplevelser och händelser. Mohr (2013) menar att sociala 

medier är ett verktyg som företag kan använda sig av för att få kontakt med sin målgrupp. De ger 

även möjligheter för företaget att stärka och förbättra relationen till sina kunder. Samme 

författare konstaterar också att den utvecklade teknologin förbättrar chanserna för en aktiv 

interaktion mellan företag och konsument. Jones, Borgman och Ulusoy (2015) påpekar vidare att 

sociala medier är särskilt viktiga för de mindre företagen, eftersom dessa kan hjälpa till att bryta 

igenom bruset och skapa kontakt med kunder.  

 

Detta kan bekräftas genom och konstateras i undersökningen där sociala medier har en stark 

position i företagens marknadsföring och i deras kundrelationer. Sociala medier skapar 

interagerande miljöer på nätet och är särskilt viktiga för små företag (inte minst för att de är 

billiga eller helt gratis och därför kostnadseffektiva i relation till andra mediala kanaler). Detta 

bekräftas också av Gezelius och Wildenstam (2011) som talar om att sociala medier kan hjälpa 

företagen med spridning av nyheter om nya produkter, från konsument till konsument. De menar 

att detta är ett effektivt sätt att föra vidare budskap. Undersökningen har visat att företagen 

använder sig av sociala medier för att visa upp nya varumärken som adderas till sortimentet. De 

försöker även visa upp det breda utbudet och samtidigt exponera möjliga kombinationer av de 

produkter som finns. 

 

Vidare menar Gezelius och Wildenstam (2011) att sociala medier som marknadsföringskanal är 

ett passande verktyg för de mindre företagen att använda sig av, då kostnaderna inte behöver bli 

något problem. Undersökningen kan bekräfta att en av anledningarna till att små företag använder 

sig av sociala medier som marknadsföringsmedel är kostnadsfrågan. Undersökningen har även 
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visat att bristen på ekonomiska resurser är ett argument till att dessa kanaler utgör en betydande 

del av de mindre företagens marknadsföringsarbete.  

 

Den tidigare refererade varumärkesmodellen visar att sociala medier är en del av 

varumärkesstrategin och att företaget erhåller respons från konsumenterna via dessa. De sociala 

medierna är dessutom en del av varumärkeskommunikationen, eftersom företaget använder sig av 

dessa för att kommunicera sitt budskap. Med tanke på att kunder kan interagera med varandra på 

sociala medier, så kan även detta innebära en form av varumärkeskommunikation då företagets 

budskap sprids. Slutligen så skapar sociala medier interaktion, både mellan företaget och 

kunderna men även konsumenter emellan.  

 

5.4. Interaktion 
 

Enligt Keller (2009) behöver marknadsföringen flyttas online för att vara så effektiv som möjligt. 

Författaren menar också att få marknadsföringsprogram är kompletta utan något onlinematerial. 

Undersökningen som utförts visar att samtliga tillfrågade företag använder sig av marknadsföring 

online, exempelvis genom sociala medier som Instagram och Facebook. Vidare för att bygga 

starka kundrelationer och uppmuntra lojalitet hos kunderna anser Mohr (2013) att de nya 

kanalerna måste ge utrymme för interaktion mellan företag och kund. Samme författare menar att 

teknikutvecklingen gynnar modevärlden med tanke på att den lockar kunderna att interagera med 

varumärken. Enligt respondenterna strävar de efter att ha en aktiv interaktion med sina kunder, 

dock i varierande grad. Som modellen i figur 1 (se avsnitt 4.3) visar används sociala medier som 

en del av varumärkesstrategin för att kommunicera sitt varumärke. De sociala medierna 

möjliggör därmed interaktion med kunderna och kan även vara varumärkesbyggande, något som 

en av respondenterna konstaterar. Interaktionen kan också påverka hur företagen kommunicerar 

sitt varumärke, då de erhåller respons från kunderna. Enligt de undersökta företagen genererar 

den här typen av kommunikation mer tillbaka till företaget än annan typ av reklam.  

 

Keller (2009) talar om att den interaktiva delen av marknadskommunikation kan ha sina 

utmaningar, eftersom kunderna själva avgör sin egen grad av engagemang gentemot företagens 

marknadsföring. Detta var ingenting som respondenterna i undersökningen uttryckte oro inför, 

dock var de i viss omfattning tveksamma angående huruvida interaktionen på de sociala medierna 

kunde resultera i någon sorts konkurrensfördel. Keller (2009) menar också att marknadsföring 

genom interaktion kan förbättra och fördjupa varumärkeskännedomen för de marknadssegment 

som finns online. En nackdel är dock att metoden är verkningslös vad gäller den målgrupp som är 

offline. De tillfrågade företagen berättar ingenting om hur de förvärvar nya kunder men däremot 

nämner en respondent att de kan besöka sina kunders konton och ge respons på bilder där 

företaget är omnämnt.  

 

Enligt Keller (2009) är en av de största fördelarna med interaktiv marknadsföring möjligheten att 

nå kunder när de söker information. Detta stämmer överens med det resultat som erhållits från 

undersökningen, där samtliga respondenter menar att de svarar på kundernas frågor och 

funderingar. Hur aktiva företagen är när det gäller att kommunicera med kunderna på de sociala 

medierna varierar dock. Vissa menar att de alltid svarar och har en daglig kontakt med sina 

kunder, en tredje respondents kommunikation med kunderna sker mer sporadiskt.  

 

Keller (2009) påstår att interaktiv marknadsföring kan bidra till att skapa en personlighet för 

varumärket med hjälp av tonen. Det kan också uppmuntra attitydbildning, forma effektfulla 

erfarenheter och bestående känslor hos kunden. Jones, Borgman och Ulusoy (2015) menar därtill 

att den dagliga kontakten med kunderna på sociala medier har medfört att företagen gått från 
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envägskommunikation till att låta konsumenterna engagera sig och interagera med innehållet. 

Den empiriska undersökningen har, som tidigare nämnt, visat att samtliga företag erbjuder 

marknadsföring på sociala medier samt att de kommunicerar med kunderna genom dessa. Ett av 

de tillfrågade företagen menar att det har med service att göra, att servicen ska vara lika bra i 

butik såväl som på de sociala medierna. En annan respondent pekar på det faktum att de strävar 

efter att deras kunder ska vara aktiva inom varumärket, vilket kan ses som ett exempel på 

interaktion. Vidare talar flera av de undersökta företagen om hur deras relation med kunderna ser 

ut, att de försöker vara personliga och gärna blir vänner med sina kunder. En respondent berättar 

att de försöker hålla tonen avslappnad på sina sociala medier genom att lägga upp lättsamma 

bilder. En av de andra tillfrågade menar att det känns som att de har en närmare relation med sina 

kunder på grund av att de är ett mindre företag.  

 

Enligt Keller (2009) är interaktiv marknadsföring mest användbar när det gäller att skapa respons 

hos kunderna. Den dagliga kontakten med kunderna ger företagen möjlighet att få feedback 

samtidigt som samverkan mellan företag och kund kan stärka varumärkesförankringen. 

Interaktionen medför också tillfälle för båda parter att skapa relationer dem emellan, där 

kunderna kan uttrycka sitt intresse för företaget. Mitchell et al. (2015) menar också att det är den 

dagliga kontakten mellan företag och kund som är avgörande för hur varumärket bedöms. Den 

utförda undersökningen har visat att samtliga respondenter kommunicerar med sina kunder via 

sociala medier. De försöker även utföra aktiviteter online med syfte att skapa respons och få 

feedback från kunderna. Dessutom konstaterar flertalet av de undersökta företagen att 

marknadsföring på sociala medier genererar bra respons och en av respondenterna menar vidare 

att denna typ av kommunikation är relationsbyggande.   
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6. Slutdiskussion 
 

I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor utifrån den insamlade empirin. 

Här läggs även författarnas egna åsikter och slutsatser fram tillsammans med förslag på vad som 

kan studeras vidare inom ämnet. 

 

Den här uppsatsen har fokuserat på att undersöka hur mindre, oberoende företag som erbjuder 

kläder arbetar med varumärkesstrategi i sociala medier och detta syfte anser vi har uppnåtts. Med 

hjälp av intervjuer med ett antal mindre, oberoende företag som erbjuder kläder har 

undersökningen gått på djupet när det gäller att ta reda på hur dessa företag arbetar med 

varumärkesstrategi i sociala medier. Som ett komplement till de intervjuer som gjorts har även 

observationer av företagens konton på sociala medier utförts, där resultaten har kunnat användas 

vid jämförelse med respondenternas svar i intervjuerna  

 

Då de sociala medierna idag anses som högaktuella, bland annat ur marknadsföringssynpunkt, 

ansågs ämnet i fråga vara av hög relevans. Frågorna vi haft för avsikt att besvara har i enkel 

mening ansetts ligga rätt i tiden och lockade därför till intresse. Vi har vidare under 

undersökningens gång valt att utgå från några specifika områden vilka har haft en tydlig koppling 

till huvudämnet. Vi har berört aspekter såsom innebörden av ett varumärke, vad som menas med 

en varumärkesstrategi, betydelsen av kommunikation och sedan har en djupgående analys av 

sociala medier gjorts. Vidare följer ett avsnitt gällande den så kallade interaktionen, som syftar på 

kommunikationen mellan företag och konsument.  

 

När det handlar om den insamlade datans tillförlitlighet finns här aspekter som är väl värda att ha 

i åtanke. Då somliga av intervjuerna har genomförts via mail har responsen inte varit av den 

bredd som önskats. Vidare har därav möjligheterna att ställa eventuella följdfrågor varit 

begränsade. Dock har de resterande, närmare bestämt majoriteten av intervjuerna, varit 

personliga vilket i sin tur har erbjudit en mer genuin och detaljrik inblick i företagens arbete. 

 

De frågeställningar vi utgått efter i undersökningen har varit: 

 

1. Använder mindre, oberoende företag sig av en varumärkesstrategi och hur ser den i så fall 

ut? 

2. Vilka sociala medier använder mindre, oberoende företag sig av för att kommunicera sitt 

varumärke? 

3. Hur kommunicerar och interagerar mindre, oberoende företag sitt varumärke i sina olika 

sociala medier? 

 

Dessa frågor har vi fått svar på i varierande grad, genom de intervjuer och observationer som 

utförts. Vad gäller den första frågan har det varit tydligt att små företag till viss mån arbetar med 

en strategi för sina varumärken, dock har denna strategi inte funnits varken uttalad eller 

nedtecknad som stadga för företaget i fråga. En spekulation kring anledningen bakom detta 

tillvägagångssätt kan vara företagets storlek. I enkel mening finns en möjlighet att mindre företag 

inte känner behovet av att ha en officiell strategi nedskriven då antalet anställda inte är tillräckligt 

stort. Ännu en spekulation är att det möjligtvis beror på att det inte existerar en uttalad position i 

företaget med sådana ansvarsområden. Värt att ha med i åtanke är möjligheten att företaget 

dessutom eventuellt inte besitter de resurser gällande tid, kapital och kunskap som krävs för att 

uppföra en varumärkesstrategi.  
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Hur ser då strategin ut för ett mindre, oberoende företag? Denna del av frågan har krävt en del 

tolkning, utifrån det resultat som erhållits från intervjuer och observationer. Undersökningen har 

visat att samtliga av de företag vi haft kontakt med har haft snarlika strategier för sina 

varumärken. Resultatet har även visat att det som tidigare forskning sagt inom området stämmer. 

Som en sammanfattning kan det sägas att de undersökta företagen vill synas så mycket som 

möjligt och försöker kommunicera sitt varumärke och budskap till stor del i sociala medier. 

Emellanåt gör de även annonser i modemagasin samt dagstidningar. Marknadsföring via sociala 

medier verkar bli allt vanligare och vi tror att det är ett måste att kommunicera genom dessa 

medier idag då vi upplever att många spenderar mycket tid på exempelvis Facebook och 

Instagram. Vi tror att det är särskilt viktigt om det är ett litet, eventuellt nystartat, företag som 

troligtvis inte har några större resurser att lägga på marknadsföring. Kommunikation via sociala 

medier är inte så dyrt och krävande som andra, mer kunskapsfordrande marknadsföringsmedel.  

 

Fråga nummer två har varit enklast att besvara och svaren framgick tydligt vid både intervju- 

samt observationstillfällen. Samtliga respondenter använder sig av de sociala medierna Facebook 

och Instagram men även Snapchat, Twitter och bloggar angavs som svar på denna fråga. Då 

Facebook och Instagram tycks vara de största och mest använda sociala medierna känns dessa 

som ett klokt val när ett företag väljer vilka kanaler de ska marknadsföra sig i. Vi ifrågasätter 

dock företagens användande av flera olika kanaler, då det kan vara svårt att producera material 

för och hålla alla medier aktiva. Kanske är det bättre att hålla sig till några få och säkerställa att 

dessa uppdateras ofta med relevant material samt tydliga inriktningar.  

 

Gällande forskningsfråga nummer tre har även denna krävt en del tolkning. Till viss del har 

frågan besvarats genom de intervjuer som gjorts men vi har också gjort egna antaganden utifrån 

observationerna på företagens sociala medier. Även vad gäller denna fråga har de undersökta 

företagen agerat på likartade sätt. De använder som tidigare nämnt sig av sociala medier för att 

kommunicera sitt varumärke. På dessa kanaler publicerar de material som ska agera både 

säljfrämjande och imageskapande. Även skyltning i butikerna och packningsmaterial med 

logotyper nämns av företagen som kommunikationsmedel. Detta finner vi intressant, då inga av 

de frågor vi ställde handlade om butikens utformning eller hur de paketerar sina produkter till 

kunden. Frågan är om dessa företag finner detta material viktigt för att visa upp sig för 

konsumenten. Det är något som hade varit spännande att forska vidare på. 

 

Något annat som är intressant är att konvergensen gällande det fokus företagen har på sina sociala 

medier är en aning otydlig. Med fokus syftar vi på imageskapande eller säljfrämjande utformning 

av de inlägg som sänds ut i de olika kanalerna. Respondenterna menar att de använder de olika 

sociala medierna till i viss grad olika syften men vi anser att observationsresultaten visar att detta 

inte stämmer fullt ut. De olika kanalerna uppdateras med liknande bilder och fokusen blandas 

ihop. Kanske skulle responsen öka om de olika kanalerna hade varsitt fokus, exempelvis 

säljfrämjande på Facebook och imageskapande på Instagram? Spekulationer från vår sida, men 

väl intressant att undersöka.  

 

6.1. Slutsats 
 

Mindre, oberoende företag använder sig i viss mån av en varumärkesstrategi, dock finns den 

varken uttalad eller nedtecknad. Den sprids istället mellan medarbetarna, något vi tycker kan bli 

problematiskt när nya personer anställs. Varumärkesstrategin går ut på att företagen ska visa upp 

sig och synas så mycket som möjligt, till störst del i sociala medier, något som känns fördelaktigt 

för företagen och rätt i tiden. De mindre, oberoende företagen använder sig av ett antal sociala 

medier för att kommunicera sitt varumärke och budskap, närmare bestämt: Facebook, Instagram, 



- 23 - 

 

Snapchat, Twitter och bloggar. Via dessa kanaler kommunicerar företaget genom att lägga upp 

ömsom säljande material, ömsom imageskapande material, dock med delvis otydliga fokus.  

 

6.2. Vidare forskning 
 

Förslag till fortsatta studier kan vara frågan kring vilken typ av marknadsföringskanal som är 

mest effektiv i avseendet att förmedla ett företags budskap. Baserat på de resultat som 

framkommit av denna studie kan det vara värdefullt och av stort intresse att undersöka varför 

mindre företag inte använder sig av en tydlig och nedskriven strategi vad gäller sitt varumärke. 

Som tidigare nämnt hade det dessutom varit intressant att undersöka om ett mindre företags 

respons på sociala medier förändras om de har tydliga fokus, som säljfrämjande eller 

imageskapande, på sina olika kanaler. Ytterligare ett intressant område att undersöka hade varit 

frågan om hur viktigt det är med ett företags logotyper på shoppingpåsar och annat 

förpackningsmaterial.  
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Bilaga 1 
 

Intervju 
1. Vill du berätta lite om företaget och din roll i det? 

2. Arbetar ni med någon strategi för att kommunicera ut ert varumärke?  

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför inte? 

3. Vilken är er målgrupp? 

4. Hur visar ni upp er för er utvalda målgrupp? 

5. Hur gör ni för att skapa varumärkeskännedom hos er målgrupp?  

6. Hur arbetar ni för att differentiera/utmärka er i kundernas medvetande? 

7. Hur arbetar ni för att skapa ett starkt varumärke?  

8. Tror ni att det finns någon skillnad mellan ert och exempelvis en av de större 

modekedjornas marknadsföringsarbete?  

a. Om ja, på vilket sätt skiljer sig marknadsföringen åt? 

b. Om inte, hur kommer det sig? 

9. Vilka sociala medier använder ni för att kommunicera ert varumärke?  

10. Vad är syftet med er kommunikation på era olika sociala medier? Att kommunicera ut er 

identitet och skapa en image hos konsumenterna eller att sälja? Eller något annat? 

11. Strävar ni efter att ha eller har ni en befintlig interaktion med era kunder via sociala 

medier?  

a. Om ja, hur ser den ut? 

b. Om nej, varför inte? 

12. Kan ni se kommunikationen via era olika sociala medier som en konkurrensfördel?  

a. På vilket sätt? 
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Bilaga 2 
 

Observationsmall 
● Säljfokuserat eller imageskapande? 

● Envägs- eller tvåvägskommunikation? 

● Vilken typ av bild skapar mest interaktion från konsumenter? Negativt och positivt. 

● Hur ser den generella responsen från konsumenterna ut? Konstruktiv, uppskattande? 

● Uppdateringsfrekvens. Hur ofta uppdateras respektive konto? 
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