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SAMMANFATTNING 
 

Dagens konfektionsmarknad präglas av hård konkurrens och företag kan inte längre enbart 

konkurrera med produkt kvalité och pris. Det hårdra trycket har ökat företagens användning av 

mediala budskap, detta har gjort att det blir allt svårare för budskapen att tränga igenom samtidigt 

som vikten för företagen att verkligen nå fram med sitt ”erbjudande” har ökat.  Detta innebär att 

företagen måste hitta nya vägar att nå kunden och nya sätt att förhålla sig till kunden.  

Genom att skapa en relation till kunden kan företagen knyta kunden till sig och på så sätt skapa 

förståelse för kundens behov och utveckling.  

 

Denna uppsats behandlar de faktorer som är viktiga för företag när de vill skapa en långsiktig 

relation till kunden för att överleva. Överlevnadsmått i denna uppsats är kundlojalitet.    

Genom att möta kunden kan man uppfylla kundens krav minskar man kundens upplevda kostand 

för köpet och på så sätt kan man binda kunden till sig på längre sikt. För att överleva på dagens 

marknad krävs det att man arbetar för att skaffa lojala kunder. Kunderna kommer endast att bli 

lojal om företaget förhåller sig till kunderna på långsikt, det vill säga att man långsamt bygger en 

känsla av individuell relation mellan kunden och företaget. Ett kortsiktigt vinstdrivande 

perspektiv kommer inte att kunna  skapa lojalitet från kunden, en kund som handlar efter pris 

kommer alltid att söka nya billigare varor, lojaliteten sitter inte i priset.  

  Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera respektive företag 

Fjällrävens och WESC’s förhållningsstrategi gentemot kunden.  Teorier som uppsatsen bygger på 

är; event marketing, media bruset, varumärkesuppbyggnad, engagemang, upplevd risk och dessa 

titta vi på ur ett relations kontra transaktionsperspektiv. Undersökningen visar att det genom att 

förhållas sig till den långsiktiga strategin kan skapas förutsättningar för förtagen att överlevnad.  

 
 
 
Nyckelord: Event Marketing, Mediebrus, Relationsmarknadsföring och Kundlojalitet  
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1 INTRODUKTION 

I bakgrunden beskrivs en kortfattad problemdiskussion, följt av en problemformulering och där 

efter uppsatsens syfte och problemformulering. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Genom den industriella revolutionens uppkomst skedde en förändring på produktmarknaden, 

eftersom de tekniska innovationerna ledde till en ökande tillverkningsmöjligheter.1 

Massproduktionen sänkte kostnaderna vilket ledde till att en större grupp människor blev 

möjliga konsumenter. Under denna tid var kunden beroende av företagen som styrde utbudet. 

 

Detta ledde till att behovet av att kunna informera marknaden om nya produkter ökade.2 Syftet 

med företagens reklam var under denna tidpunkt att informera kunden om produkten.3 Denna 

informationsspridning blev allt mer effektiv genom den fortlöpande kommunikationstekniska 

utvecklingen. 4 Produktkommunikationen var av informativt slag under denna tid.  

 

Under mitten av 70-talet började man kunna se att marknaden mättades och förutsättningarna 

att sälja varor förändrades. Tidigare såldes produkter enskilt, men nu börjar det dyka upp 

produktgrupper under varumärken.5 Istället för att informera kunden ville man nu kommunicera 

ett ”värde”, för att särskilja sina produkter i mängden av likartade varor.6  Det ökade utbudet av 

varor möjliggjorde det för köparen att göra ett aktivt val.7 Detta ledde till en sakta förflyttning 

av makten från förtagen till köparen8. Behovet av att locka kunden blev viktigare och reklamen 

över gick från att var informativ till att basars på känslor. 

 

I och med att makten flyttats till kunden måste företagen hitta nya vägar för överlevnad. 

Företagen kan inte längre förlita sig på marknaden hunger utan måste aktivt locka kunder med 

olika medel för att kunna sälja sina produkter. Under de senaste åren har därför den ökade 

betydelsen av starka och långsiktiga relationer mellan företag och deras kunder observerats 

                                                 
1 Woddham, Jonathan M.  (1997), Twentieth-Century Design, Oxford University press, s.11 

2 Khodabandehloo, Akbar ( 1995), Marknadsföring  som utbyte, Akademitryck AB, s.18  

3 Telefonintervju med Bertil Åström från reklambyrån Red Cell /Stenström 22/5-2006   

4 Khodabandehloo, Akbar (1995), s.18 

5 Jansson, Carl  (2002), Profilkläder som konkurrensmedel, Sjölin, New Wave Group AB (publ), s.17  

6 Bertil Åström  (2006) intervju    

7 Jansson, Carl  (2002),s .17 

8 Khodabandehloo, Akbar (1995), s.19  
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alltmer inom marknadsföringen, inte minst eftersom det identifierats att det är en högre kostnad 

för företagen att värva nya kunder en att behålla företagets befintliga.9 

Kundlojalitets studier visar att de mentala dimensionerna är viktiga i 

lojalitetsskapandeprocessen, det vill säga saker som känsla, förtroende och ömsesidighet.10  

  Det effektivaste sättet att skapa lojalitet på längre sikt är att bygga en relation till kunden på 

just känsla förtroende och ömsesidighet. Relationer byggda på ekonomiska grunder brukar i 

regel vara svaga.11 

Att behålla sina kunder blir nyckeln till överlevnad. 

 

När marknaden började mättas ledde detta till ett hårdare marknadsklimat för företagen. Det 

ökade utbudet av varor gjorde det svårare att differentiera sig mot konkurrenter och behovet av 

reklam växte för att kunna förmedla budskap till konsumenten. Konkurrens om 

medialutrymmet ökar och detta gör det svårare för företagen att nå fram med sina budskap, 

kommunikationen ”störs” av den ökade konkurrensen om kundens medvetande.12. Man börjar 

se att reklamen tappar en del av sin anslagskraft13.  Detta har lett till att företag idag mer och 

mer börjar se reklam som en mindre viktig strategisk resurs14 och istället ökar investeringar i 

bland annat PR. 15  

Reklamen har tappat sin viktigaste uppgift att differentiera produkterna och synliggöra 

varumärke . 

 

Genom att tekniken utvecklats har möjligheter skapats som bidragit till en större integrering 

mellan olika länder och dess marknader. Förbättringar i kommunikation och transport, 

nedbrytningen av tullar och har underlättat för handel över gränser.16 Tidigare kunde en 

beställning och betalning ta veckor eller månader att genomföra mellan länder. Med dagens 

teknik kan man handla och beställa varor över hela världen och det integrerade bankväsendet 

gör att transaktioner kan genomföras på några sekunder.  Denna nya teknik gör att gränser 

ytterligare suddas ut. Vilket möjliggör för ett lågprisföretag att konkurrera på en avlägsen 

marknad, utan att ens behöva ha representanter fysiskt närvarande.  17 Detta har lett till att man 

                                                 
9 Hill, (1996) Handbook of Customer Satisfaction Measurment. Gower Publishing Limeted. Hampshire, England. 

10 Humphrey, E. (1999) The Customer Loyalty Report. SJB Research for Centaur Newsletter and Report, Customer Loyalty Today. 

11 Butsher, S.A. (2000), Kundklubbar och lojalitetsprogram. Liber Ekonomi, Liber AB. Boston, Massachusetts, USA. 

12 Khodabandehloo, Akbar (1995) s.19 

13 ibid.s.19  

14 Integrerad kommunikation- sanningen bakom, En undersökning av Rewir och Research (Sifo). ” (2004) 

15 Olsson, Karin  http://www.resume.se/pub/nyhet.asp?art_id=52214  ( 2006-04-15) 

16 Melin, Frans, (1999) Varumärkesstrategi, om konsten att utveckla starka varumärken., Liber AB sid 27  

17 Jansson, Carl ( 2002),  s.16 
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inte längre kan förlita sig på att konkurrera genom priset, eftersom det alltid finns någon som 

kan producera lite billigare. 

Detta har lett till att bland de funktionellt likvärdiga produkterna ökar kravet på alternativa 

konkurrensfördelar, då den fysiska produkten inte längre kan göra kunden lojal.    

 

I och med att konkurrensen och totalmarknaden blir större, ökar vikten av att kunna erbjuda ett 

mervärde. Att kunna binda kunder till sig och skapa relationer som gör kunderna trogna blir av 

allt större vikt för företagen. 18  Möjligheten att erbjuda ett fysiskt mervärde är nu svårare och 

företagen måste hitta sätt att bygga psykologiska mervärden kring sina produkter. På Berghs 

School of Communication, menar man att värderingarna och den image som ett företag har 

numera nästan är viktigare än de produkter eller tjänster det tillhandahåller.19  

Detta har lett till att företagens viktigaste konkurrens medel är deras image, eftersom det 

spelar på kundens känslor och på så vis stärker relationen.  

 

Av ovan framgår att konkurrensen hårdna på marknaden och företagen får allt svårare att 

särskilja sina produkter från konkurrenternas. Vikten för företagen att kommunicera ut ett 

psykologsikt mervärde ökar, men kommunikationstrycket är hårt. Det är svårt att skapa ett 

mervärde av betydelse om företaget inte skapar en relation byggd på interaktion. Detta har 

resulterat i att man måste hitta alternativa för att nå kunden och skapa lojalitet.  

 

                                                 
18 Tollhagen-Åkerhielm, Renate ( 2002), Skräddare utan tråd - en illusion av fyra företag i klädbranschen, Intellecta DocuSys AB, s35   

19 http://www.berghs.se/publicrelations 2006-04-18 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Vi har i dag fått en ökad integrering mellan olika länder, mycket tack vare den tekniska 

utvecklingen. Informationsflödet är snabbt och mycket lättåtkomligt, marknader öppnas upp 

och konkurrensen ökar. Denna globalisering innebär att företag får hela världen som marknad, 

men samtidigt med detta uppkommer en ökad konkurrens  om kunderna. Den globala 

marknadskonkurrensen tvingar företagen att flytta fokus mot konsumenten20. 

 

Den snabba teknologiska utvecklingstakten och den ökade hastigheten med vilken imitationer 

dyker upp på marknaden har på ett dramatiskt sätt förkortat produktlivscykeln. Detta har fått 

tillföljd att produktrelaterade konkurrensfördelar numera snabbt kan riskerar att förvandlas till 

konkurrensförutsättningar. 21 

Utbudet breddas, priserna pressas och det ställs ett allt högre krav från konsumenterna, vilket 

har gjort att företagens inställning gentemot kunden har kommit att få en allt mer avgörande 

karaktär för ett företags överlevnad. Det har uppkommit ett behov av starka relationer eftersom 

det blivit allt svårare att behålla sina kunder, vilket resulterat i att traditionella konkurrensmedel 

har minskat i betydelse och istället har behovet ökat av interaktivitet med kunderna för att 

binda dem till sig.   

När klimatet hårdnar ökar samtidigt masskommunikationen i form av reklam22 Idag används 

inte bara marknadsföring till varor och tjänster utan även för idéer, personer, platser, 

organisationer etc.23 Detta har lett till ett mediebrus  som blivit allt svårare att forcera.  

   Detta ständigt ökande mediala budskap i kombination med ett ökat utbud av varor har 

förändrat konsumentens köpbeslutsprocess.  Konsumenten beaktar inte längre bara produktens 

funktion utan ser nu mycket mer till dess varumärke och företagets profil när man gör sitt val.   

Det psykologiska mervärdet blir således allt mer avgörande för konsumentens val, eftersom 

de fysiska behoven inte längre står i centrum utan tagits över av värden så som självuppfyllnad 

och sociala behov.  

 

Som ovan visar befinner sig företagen sig således numera i en situation där det är svårt att med 

traditionell marknadsföring involvera konsumenten i varumärket. Utan engagemang kan 

företagen inte nå konsumenten psykologiska behov och skapar således inget 

                                                 
20 Tollhagen-Åkerhielm, Renate  (2002),, s32 

21 Melin, Frans, (1999) s. 19  

22 ibid., s. 24  

23 Khodabandehloo, Akbar  (1995), s.14 
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psykologisktmervärde. Dessa faktorer har ökat vikten av nya marknadsföringsmedel där 

kunderna blir interagerande med företagen. Interaktionen skapar lojalitet som är förutsättning 

för företagens att överlevnad.  

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Vilka faktorer är viktiga för företagen att nå ut till kunden med sina budskap och på så sätt 

skapa lojalitet (överlevnad)? 

 

1.4 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera tekoföretagens 

förhållningsstrategi gentemot sina kunder.  

  

1.5 PERSPEKTIV 
I denna uppsats kommer att titta utifrån ett kanalperspektiv eftersom det är relation skapande 

kommunikationskanalerna vi avser att analysera. För att kunna analysera kommunikationens 

resultat kommer vi även att utgå ifrån ett kundperspektiv.  

  

1.6 BEGREPPSDISKUSSION 

1.6.1 Tekoindustrin 

Teko är det gemensamma namnet för svensk textil- och konfektionsindustri24. 

                                                 
24 http://www.teko.se (2006-04-15) 
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2 METOD 

Metodkapitlet presenterar här de olika sätt som finns för att samla in information samt vilket 

metodval som gjorts för uppsatsen, med en utgångspunkt från vår problemformulering. 

 

2.1 VETENSKAPLIGANSATS 

2.1.1 Förståelseansats 

Förståelseansatsen för denna undersökning är av deduktiv karaktär. Utgångspunkten är teorier 

som förklarar vilka faktorer som är viktiga för att lyckas förmedla sina budskap via event 

marketing, dessa kommer sedan att ligga till grund för de intervjufrågor som kommer att 

användas som hjälpmedel för att kunna dra slutsatser. 

 

Det finns två olika sätt att förhålla sig till för att avgöra vad som är sant eller falskt då 

förståelse skapas så att slutsatser kan dras. Förståelseansatserna är induktiv  och deduktiv 

metod. 

 

Vid ett deduktivt angreppssätt ställs frågor och byggs empiri utifrån existerande teorier och 

perspektiv som är relevanta, det vill säga besvarar uppsatsens problem och syfte.25 

 

Induktiv metod innebär att en teori utvecklas för att förklara det undersökta fenomenet 

(induktion). Induktion innebär att slutsatser dras utifrån empiriska fakta.26  

 

2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ 

Tillvägagångssättet för denna uppsats är att via en kvalitativ undersökning få en 

verklighetsförankring byggd på detaljer och data från djupintervjuer, med personer med djup 

övergripande kunskap om företaget. En kvantitativ enkätundersökning kommer även att göras 

för varje företag, för att fastställa kundernas lojalitet. 

 

                                                 
25 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapporter en undersökning. S.23 

26 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo ( 1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s40 



 

  11 

Kvalitativ forskning bygger på att omvandla det som observeras till skrivna ord och inte 

siffror. Orden är den central analysenheten. 27 Kvalitativ forsknings signum är 

tillvägagångssättet vid insamling och analys av data som används. Forskarens jag har en 

viktig roll i produktionen och tolkningen av data. Därav kan forskarens identitet, värderingar 

och övertygelser inte bortses från analysprocessen.  28 

 

Den kvalitativa forskningen är förknippad med data förankrad i verkligheten och data 

materialet är rikhaltigt och detaljerat. I kvalitativ forskning finns utrymme för tvetydighet och 

motsägelser och en möjlighet till alternativa förklaringar eftersom den bygger på forskarens 

tolkningsskicklighet. Dock kan kvalitativ analys anses vara mindre representativ än andra 

tillvägagångssätt då bland annat forskarens jag är nära kopplat till analystolkningen. 29 

 

Kvantitativ forskning förknippas med storskaliga studier, analys med siffror som den centrala 

analysenheten. Det kvantitativa tillvägagångssättet stävar efter att omvandla det som 

observeras till kvantifierbara enheter. 30 

Kvantitativ data anses vara vetenskaplig och analysen förefaller snarare vara baserad på 

objektiva lagar än forskarens värderingar. Tolkningar och resultat baseras snarare på 

uppmätta kvantiteter än på intryck och kan i princip kontrolleras av andra vilket ökar tillit till 

datan och analysen. 31   

 

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI 

2.2.1 Fallstudie 

Målsättning med denna uppsats är att kunna belysa det generella genom att titta på det 

enskilda. Vi har därför valt att göra en jämförande fallstudie eftersom vi sökt djupgående 

kunskap om relationer och skeenden mellan företagen och dess kunder. Då en fallstudie 

framförallt används för att beskriva relationer och processer i sin naturliga miljö har vi 

inriktat oss på några få undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för 

                                                 
27 Denscombe, Martyn (2002). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. s. 204-207  

28 ibid. s. 244 -245 

29 ibid. s. 260 -261 

30 ibid. s. 204 -207 

31 ibid. s. 240  



 

  12 

händelser, relationer och erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella 

undersökning i tekoindustrin.32  

 

Beslutet att använda en fallstudie som tillvägagångssätt är ett strategiskt beslut som står i 

relation till undersökningens skala och omfattning, och det bestämmer inte vilken eller vilka 

metoder som ska användas. Detta är en av fallstudiens starka sidor, att den kan användas till 

fler metoder beroende på omständigheter och de speciella krav som situationen ställer.33 

 

Motsatsen till fallstudie är surveyundersökningar som har en tendens att eftersträva många 

undersökningsenheter och har till syfte att var bred med en omfattande täckning som gör att 

den lämpar sig bäst för kvantitativ data34. Medan fallstudien ställer sig att undersöka ett litet 

antal enheter på djupet.35   

 
En jämförande fallstudie är forskningsstrategin för denna uppsats, som tidigare nämnt är 

syftet med uppsatsen en djupdykning av det enskilda (2 företag i tekoindustrin) att kunna 

belysa det generella. 

 

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

2.3.1 Urval 

Vi har valt att undersöka de två svenska konfektionsföretagen; WESC & Fjällräven, företagen 

är slumpmässigt utvalda utifrån företag som vi identifierat var väl förknippade med 

eventmarketing. Val av respondenter för djupintervjuerna bygger på marknadskunniga 

anställda som kan ge en rättvisande bild av företaget, dess struktur samt de värderingar som 

de vill förmedla. 

  För enkätundersökningen kommer ett urval av 25 respondenter i form av kunder till 

företagen att slumpas fram. 

 

                                                 
32 ibid. s. 43 

33 Densombe, Martyn, (2002) s.43 

34 ibid. s.12-38 

35 ibid. 44 
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Urval handlar om vem, vilka eller vad som ska intervjuas eller observeras. Det urval som blir 

gjort är ett resultat av vad som är praktiskt möjligt och tillgängligt. Görs urvalet på ett bra sätt 

ger den stöd till den valda hypotesen.  36  

 

2.3.2 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som vi valt att förhålla oss till i denna uppsatts är kvalitativa 

semistrukturerade djupintervjuer va rs syfte är att kunna tillhanda ge information från öppna 

svar med respondenterna på respektive företag. Samt en kvantitativ del som är baserad på en 

enkätundersökning, vars syfte är att inhämta information från företagens kunder och ställa 

svaren mot den inhämtade informationen från djupintervjuerna. 

 

Det finns flera metoder för forskaren att utföra en datainsamling, dessa sammanfattas som 

följande; observation, intervjuer, skriftliga källor och frågeformulär. Därigenom har både 

primär och sekundär data har samlats in för denna undersökning, i form av litterära studier 

och intervjuerna. De frågor som ingår i djupintervjuerna grundar sig på faktorer från de 

teorier som valts ut för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Medan enkäterna är uppbyggda 

för att svara på hur kunderna uppfattar företagen i fråga samt deras lojalitet till dem. 

 

2.4 SAMMANFATTNING 

Metodansats för denna uppsats blir alltså en fallstudie av kvalitativ karaktär. Vi har valt dessa 

ansatser eftersom statistisk generalisering inte söks, utan en djupare förståelse för 

komplexiteten i företagens förhållningsstrategier gentemot sina kunder. Som urval har vi valt 

två svenska konfektionsföretag, med vilka vi kommer att göra djupgående intervjuer med 

respondenter som besitter en gedigen kunskap i företagets struktur samt de värderingar 

varumärket står för. 

I samband med detta kommer vi även att utföra två enkätundersökningar på ett slumpat urval av 

respektive företags kunder, för att fånga upp ifall kunderna uppfattar det signaler företaget 

försöker att förmedla. 

                                                 
36 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo ( 1999)  s40  
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3 TEORI 

Här nedan följer en teoridiskussion följt av en presentation och genomgång av väsentliga teorier 

för denna uppsats.  

3.1 TEORIDISKUSSION 

Avsikten med denna studie är att identifiera viktiga faktorer för nå ut till kunden och skapa 

lojalitet. 

Uppsatsen utgår från ett kanalperspektiv därav är det relevant att välja teorier utifrån de två 

olika förhållningsperspektiven transaktionsmarknadsföring , (kortsiktigt perspektiv) och 

relationsmarknadsföring  (långsiktigt perspektiv). Dessa två förhållningssätt ligger i sin tur 

som grund för de utvalda teorierna nedan.  

  Ett av huvudfenomenen som identifierats i denna uppsats är det ökande antal mediala budskap 

på marknaden. I teorin om mediebruset påvisas svårigheten för företag att nå fram med sina 

erbjudande. Det svår genomträngliga mediebruset har resulterat i att förtagen måste finna nya 

alternativa kommunikationskanaler för att göra sig hörda. Genom åtgärder som exempelvis 

Event Marketing kan man väcka kundens uppmärksamhet och skapa engagemang kring sitt 

erbjudande.  

  Som tidigare påvisats i bakgrunden har globaliseringen och den tekniska utvecklingen ökat 

konkurrensen. Det har blivit allt svårare att hålla sina produkter fysiktunika och detta har i sin 

tur lett till att psykologiska mervärden blivit viktigare för att sticka ut på marknaden. Teorin om 

varumärkes uppbyggande  påvisar hur företag kan förstärka de emotionella värdena kring sin 

produkt och där med skapar ett psykologisktmervärde.   

    För att hålla kvar kunden idag krävs det mer än att bara fånga kundens interesse, förståelse 

för kunden och dennes behov ökar därmed i vikt. Genom involverings teorin (involvement 

theory) kan förståelse skapas för kundens köpbeslutsprocess, där högt eller lågt engagemang är 

två viktiga faktorer. Information vid ett köp är en viktig faktor därför presentar även teorin om 

kundes upplevda risk för att öka förståelse för de olika typer av riskkostnader ett köp har.  

 

Målvariabel i denna uppsats är överlevnad som vi i detta fall identifierat som kundlojalitet. 

Denna teori visar kundrelationens lönsamhet och hur kundens tillfredställelse leder till förnyade 

köp.   
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3.2 BEGREPPS DISKUSSION 

3.2.1 Event Marketing 

Begreppet Event marketing finns i flera olika definitioner men beskrivs av de flesta författare 

som en aktivitet med syfte att organisera och planera event. Genomgående för de flesta av 

författarna är att alla talar om vikten av att marknadsföra eventet och att 

marknadsföringsmixen är verktyget för att genomföra detta på bästa sätt. På Berghs School of 

Communication definierar man Event Marketing som: 

Eventmarketing inbjuder till ett fysiskt möte mellan konsument och produkt/tjänst, och blir 

därmed allt viktigare i marknadsföringsmixen.37 

Den definition av Event marketing som vi har som utgångspunkt i detta arbete är hämtad från 

Behrer & Larsson (1998) och lyder: 

”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget  skapat eller 

ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras.” 

I sin bok menar Behrer & Larsson även att begreppet event marketing är  

”ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang.” 

Definitionen talar dock inte om vilka fenomen som faktiskt ingår begreppet och därigenom 

lämnas ett stort utrymme för personliga tolkningar, men sammanfattningsvis rör det sig om 

”upplevelsemarknadsföring i en kreativ och aktiv miljö”. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 http://www.berghs.se/eventmarketing  (2006-04-18)  
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3.2.1.1 Event Marketing teori   

Olika former av event marketing38  

 

 

 
 

Relationsskapande event marketing  

När eventmarknadsföring (EM) används för att stärka företagets eller varumärkets image, 

kallas det relationsskapande EM.  Evenemangen kan se olika ut men alla har syfte till att 

stärka företagets relationer till målgruppen. En relation i detta fall definieras som en 

etablerad kontakt mellan två parter som leder till ömsesidigt engagemang. Realtionen är 

naturligtvis beroende av hur målgruppen uppfattar avsändarens image, men det handlar 

också om att knyta mer direkta band. Evenemanget med betoning på mötet, utformas här till 

en reell plattform för relationsmarknadsföring. Evenemangen i denna kategori är mer 

emotionella, och involverar deltagarna mer påtagligt än i t.ex. trafik skapande EM.  

 

Enligt uppsatsens bakgrund framgår att eventmarketing är ett medel som kan användas för 

att nå igenom mediebruset. För den här uppsatsens syfte är relationsskapande event 

marketing relevant, eftersom man på detta sätt kan skapa en plattform för ett möte och där 

igenom få en interaktion med kunden.  

 

 

 

 

                                                 
38 Behrer, Mattias, Larsson, Åsa ( 1998) Event marketing- att använda evenemang som strategisk resurs i marknadsföringen. S 107-114  

   STIMULERA FÖRSÄLJNING 

Trafikskapande 
Event Marketing 

 EVENEMANG         HÄNDELSE 

Action  
Marketing 

Relationsskapande 
Event Marketing 
 

3-dimentionell 
annonsering 

BYGGA VARUMÄRKE / IMAGE 



 

  17 

 

3.3 TEORIPRESENTATION 

3.3.1 Perspektiv 

Relationer utgör grunden för all marknadsföring. 39 Denna uppsats kommer att behandla 

företagets relationer till kund utifrån två olika perspektiv; relations- och 

transaktionsperspektivet. 

 

3.3.1.1 Relationsmarknadsföringsperspektivet   

Relationsmarknadsföring (RM) definieras ofta som ett sätt att skapa, bevara och utveckla 

relationer till kunder och andra aktörer så att målen för alla involverade parter uppnås och 

en långsiktig samarbetssituation uppstår. Kunden är ett subjekt och RM riktar sig till 

individen, där varje kund blir ett eget segment.40 RM perspektivet bygger på att skapa en 

dialog och en långsiktig relation till kunder och sin omgivning. För att skapa en god relation 

menar Gummeson att det är viktigt att förstå att alla människor i ett företag påverkar 

kundrelationerna, antingen på heltid eller deltid. I RM perspektivet är samarbete en viktig 

faktor som ska ligga till grund för plussummespel där värdet ökar i relationen till skillnad 

från nollsummespel där värdet alltid är konstant. Långs iktighet är prioriterat i skapandet av 

relationer. Att öka relationens duration är viktigast och Gummeson menar att tidigare lade 

för stor vikt på anskaffning av nya kunder istället för att vårda de relationer man redan har. I 

RM stimulerar kundretentionen och kunddefektionen skall hållas nere. 41 .  

 

Relationsmarknadsföring har som mål att skapa interaktiva och långsiktiga kundrelationer 

och där med ökar möjligheten att skapa förutsättningar för lojala kunder. Vi söker efter 

relationsuppbyggande faktorer som skapar tvåvägskommunikation och interaktion med 

kund. 

 

                                                 
39 Gummesson, Evert, (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R  Liber AB; S 23 

40 ibid. 23 

41 ibid.. 29-30 
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Informationskälla Sändare Mottagare Slutdestination 

Brus 

Signal 

3.3.1.2 Transaktionsmarknadsföring. 

Transaktionsmarknadsföring är ett perspektiv för att marknadsföra produkter för en enskild 

transaktion mellan köpare och säljare. Perspektivet är produktinriktat och transaktionerna 

saknar minne och sentimentalitet. Själva transaktionen kan pågå under en lång tid, men det 

finns inga ambitioner att klättra upp för lojalitetsstegen eller ska en djupare relation till 

kunden. 42 Detta perspektiv lägger stor vikt marknadsföringsmixens fyra P:en; produkt, pris, 

plats samt påverkan.  43.  

 

Transaktionsmarknadsförning blir viktigt för denna uppsats eftersom det är den alternativa 

vägen, med sina mål i kortsiktiga vinstdrivande möjligheter, så som fysiska mervärden, 

envägskommunikation och låg involverade kunder. 

 

3.4 TEORIER 

3.4.1 Shannon and Weaver (kommunikationsteori) 

Kommunikationsteorins föregångare var Shannon and Weaver som utarbetade en sätt för att 

kunna använda kommunikationskanalerna så effektivt som möjligt. Detta ledde till 

utvecklandet av en processmodell som i dag har kommit att bli den traditionella synen på hur 

kommunikation överförs.44  

 

 

 

Kommunikationen sker genom en linjär process där informationskällan sänder en kodad 

signal/budskap via en sändare till mottagaren, som avkodar meddelandet och vidarebefordrar 

signalen/budskapet till slutdestination. Under budskapets färd utsätts det dock för ett ”brus” 

som kan leda till att budskapet förvrängs och därigenom blir svårare att avkoda. Detta brus 

kan bero på alla mottagna signaler som inte sänts av avsändaren eller mängden signaler som 

sänds samtidigt. 

 

                                                 
42 Gummesson, Evert, (2002)  s. 31-33 

43 Grape, Göran Zimmerlund, Hans, föreläsning i relationsmarknadsföring, Södertörns högskola den (2006-01-27) 

44 Fiske John, (2000), Kommunikationsteorier – en introdu ktion.  Wahlström &Widstrand; s.17 
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Shannon and Weavers kommunikationsteori tar upp problematiken med att det blir allt 

svårare att nå fram med sina budskap ju fler budskap som sänds samtidigt. Detta är ett viktigt 

fenomen i vår uppsats på grund av den kraftigt ökande användningen av marknadsföring, 

vilket gjort att mediebruset är väldigt svårforcerat på dagens marknad. 

 

 

Kommunikationens syfte för företagen är att skapa långsiktiga relationer till sina kunder. 

För att nå ut krävs dock att företagen bryta igenom det solida mediebruset och når kunder 

med sina mediala budskap. Detta kan göras genom användning av Event Marketing eftersom 

evenemangen involverar mottagaren och skapar ett engagemang. 

 

 

 

3.4.2 Varumärkes uppbyggande processen 

Starkt varumärke är ofta ett företags värdefullaste tillgång.45 Varumärkesuppbyggande kan ses 

från två olika perspektiv, det interna företagsperspektivet och det externa kundperspektivet.  

Målsättning för märkesinnehavaren är att sluta avtal med så många konsumenter som möjligt 

under så lång tid som möjligt. Detta avtal grundar sig på att märkesinnehavaren erbjuder 

                                                 
45 Melin, Frans (1999). s. 9  
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produkter av en viss typ och kvalitet, som på bästa sätt tillfredställer ett specifikt behov hos 

konsumenten. Denna behovstillfredsställelse kan resultera i köptrohet från konsumentens 

sida, vilket manifesterar sig i märkeslojalitet .46 

Konsumenternas beteende i samband med valet av märkesprodukt styrs av individuella 

faktorer och av själva beslutsprocessen. Oavsätt vilken målgrupp ett företag riktar sig till är 

det viktigt att förstå kundens beslutsprocess.47  

Melin menar att skillnaden mellan en produkt och ett varumärke uttrycks i följande 

karakteristik, ”a product is something that is made in a factory, a brand is something that is 

bought by a customer. A product can be copied by a competitor, a brand is unique. A product 

can be quickly outdated, a successful brand is timeless ”.48 Utmaningen för 

märkesinnehavaren är att erbjuda en märkesprodukt med ett unikt, attraktivt och beständigt 

mervärde, som på bästa sätt tillfredställer konsumentens behov och önskningar. 49 

 

Märkeslojalitet och vikten av förståelse för kundens beslutsprocess vid ett köp är viktig i 

denna uppsats eftersom det kan leda till ett ökat psykologiskt mervärde, vilket i sin tur leder 

mot en lojalare kund. 

 

3.4.2.1 Viktiga faktorer i den varumärkesuppbyggande processen i konsumentens 

medvetande (externt). 

 

Engagemang  

Märkesinnehavarens viktigaste uppgift är att väcka konsumentens engagemang för den 

egna produkten. Lågt engagemang ansens inte till skillnad från högt engagemang kunna ge 

upphov till stark och varaktig märkeslojalitet. Graden av engagemang påverkar individens 

mottaglighet för information och i förlängningen där med även beslutprocessens 

omfattning.50 Variationsgraden av engagemang har därför lett till en uppdelning av låg- 

respektive hög- engagerade produkter. Vid marknadsföring av låg engagerande produkter 

anses konsumenten vara passiva mottagare av information och därför svåra att nå ut till. Vid 

hög engagemangs produkter anses kunderna däremot vara aktiva och sökande efter 

information i en process som karakteriseras av ett komplext beslutsfattande. Genom att 

                                                 
46 Melin, Frans (1999)., s. 37 
47 ibid. s. 49 
48 ibid. s. 49 
49 ibid. s. 51 
50 ibid. s. 52. 
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påverka kundernas personliga intresse, njutningsvärde och upplevd risk kan 

märkesinnehavaren öka graden av engagemang.51  

 

Engagemang är en viktig faktor i denna uppsats då den hos kunden skapar ett psykologiskt 

mervärde, ett värde som på dagens marknad krävs för en lång relation mellan företag och 

kund. 

 

Märkeslojalitet 

Begreppet märkeslojalitet skapar vissa problem då det saknas en vedertagen teoretisk 

definition. Det finns olika garder av märkeslojalitet, den är sällan absolut utan kan variera i 

styrka. Märkeslojalitets variabler bör sträcka sig från fritt märkesväxlande till fullständig 

lojalitet. För märkesinnehavaren är hög märkeslojalitet eftersträvansvärt då den skapar 

förutsättningar för en stabil marknadsandel, god lönsamhet samt långsiktigt positivt 

kassaflöde.52 

 

Märkeslojalitet är en viktig faktor i denna studie för att hjälpa till att utläsa graden av 

psykologiska mervärden, vilka är viktiga för en långsiktig relation mellan företag och kund. 

 

3.4.2.2 Viktiga faktorer i den varumärkesuppbyggande processen ur 

märkesinnehavarens perspektiv (internt). 

 

Kärnvärde 

En märkesprodukts primära konkurrensfördel är kärnvärdet, som representerar utvecklingen 

av ett differentierat mervärde. Stor omsorg bör läggas vid att identifiera ett unikt kärnvärde, 

eftersom detta även ska ligga till grund för positioneringen och marknadskommunikationen 

av ett varumärke. 53. 

 

Kärnvärde är en viktig  faktor då den hjälper till att skapa en långsiktig relation genom att 

det kan förmedla en uppfattning om varumärket hos kunden vilket resulterar i ett 

psykologiskt mervärde. 

 

                                                 
51 Melin, Frans (1999) s. 52 
52 ibid. s. 57-58 
53 ibid. s. 127 
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Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är av stor vikt i byggandet av ett starkt varumärke och handlar 

om att förmedla ett kommunikativt mervärde. Genom kommunikation önskar 

varumärkesinnehavaren att informera, övertyga och påminna konsumenterna om 

märkesproduktens konkurrensfördelar. Att satsa på utveckling av kommunikation med 

individuell särprägel bör ges hös prioritet för att man på ett uthålligt sätt ska kunna bygga 

upp ett starkt varumärke.54 

 

Marknadskommunikation som faktor är relevant då det är ett mått på huruvida budskapen 

når fram till konsumenten och därigenom om möjlighet finns till att bygga en långsiktig 

relation. Företagens val av kommunikationsmedel visar även på om avsikten är lång eller 

kortsiktig.  

 

Intern märkeslojalitet. 

För att lyckas med att skapa lojalitet bland konsumenterna (externt) krävs även lojalitet från 

märkesinnehavarens sida (interna). Intern märkeslojalitet kräver kontinuitet och konsekvens 

i den varumärkesuppbyggande processen. Detta kräver att märkesinnehavaren vet vad det 

egna varumärket står för och hur det ska utvecklas. 55  

 

Intern marknadsföring är viktig som faktor som visar om företagen har en ambition att 

skapa förutsättningar för sina medarbetare att på bästa sätt skapa mervärde för kunden.  

 

3.4.3 Involvement theory (teorin om engagemang) 

Denna teori är ett ramverk för förståelse om en kunds köpbeslutsbeteende och 

kommunikationen förknippa med detta.  En faktor som är nyckeln till varumärkesval är grad 

av engagemang som en kund har för produkten eller köpprocessen. 56 

 

 

 

 

 
                                                 
54 ibid. s. 128  

55 Melin, Frans (1999). s. 105 

56 Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, contents and strategies. Third edition, s. 96  



 

  23 

Medvetande 

Omfattande 
Informationssökning 

 

Attityd/ 
Syfte 

 

Test/ experiment 
 

Långsiktigt beteende 
 

fig. 4.4 sid 101 

Tre faser av individuellt engagemang och utveckling av attityd.  

 
3.4.3.1 Högt engagemang 

Uppträder när en kund uppfattar ett förväntat köp var hög personlig relevans och inneha 

hög grad av upplevd risk.  Risken kan vara finansiell som vid köp av hus vilket skapar en 

hög grad av engagemang. Även kläder kan representera högt engagemang med en social 

risk som påverkar köpbeslutet.  För att reducera graden av risk blir 

graden av information viktig för att understödja köpbeslutet. 57  

 

Beslutsfattande process för högt engagemang 

Om en individen är högt engagerad i köpet av en produkt sker 

beslutet i följande ordning. Informationssökning ett viktigt moment 

i kedjan, individen här högt engagerad och söker information från 

flera olika media källor. Massmedia, word-of-mouth kommunikation 

och point-of-sale kommunikation analyseras av konsumenten. 

Attityd utvecklas före beslut och där efter testas produkten. 

Trovärdig informationskälla är av stor betydelse i attitydstadiet 

                                                 
57 Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, contents and strategies. Third edition, s.  99 
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fig. 4.4 sid 103 

Medvetande 

vilket gör personlig försäljning till ett viktigt verktyg eftersom det kan föra individen 

närmare produkten skapa en interaktion. 58  

 

Hedonic consumption  

Hedonic consumption refererar till produkter och tjänster som kan väcka högt 

engagemang baserat på den emotionella betydelse konsumtionen ger köparen. Syftet är att 

väcka känslor, fantasier och emotionell betydelse av en individs möte med en produkt. 

Konsumenten föreställer sig en verklighet, i vilken de frambringar känslomässig njutning. 

Imagen hos en produkt, eller vad den representerar, är viktigare än själva produkten enligt 

detta synsätt.59 

 

3.4.3.2 Lågt engagemang 

Lågt engagemang kring produkter återfinns i produktkategorier som tvättmedel och 

frukostflingor. Dessa varor köps ofta och kunden har erfarenhet kring produktklasserna 

och varumärkena vilket innebär en liten informationssökning. 60  Här spelar Kottler’s  4-p 

en viktig roll i köpbeslutet. 
 

Beslutsfattande process för lågt engagemang  

När en individ har ett lågt engagemang gentemot en produkt, är 

informationssökningen mer passiv, då produkten har låg personlig 

betydelse och låg risk är förknippad med produkten. Valen bygger 

på de märkesassociationer som kunden har. 

Marknadskommunikation kan skapa kännedom om produkten, 

men då individer har en passiv problemlösande roll, måste 

budskapen vara kortare och innehålla mindre information än vid i 

hög engage mangs varor. Upprepning är ett måste eftersom 

mottagaren har lite eller ingen motivation till att behålla 

information och oviktig information filtreras lätt bort. 

Kunden testar produkten och skapar där efter en attityd.  Genom 

att utvärdera kvalitén av upplevelsen formas en attityd som fungerar 

som bas för framtida beslut, detta skapar kunden långsiktiga beteende. 61 

                                                 
58 ibid..s. 100-101 

59  ibid. s. 99, quotes: Hirschman & Holbrook (1982).Postmodern consumer research. 

60 Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, contents and strategies. Third edition, s.99 

61  ibids. 102-103 
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Hur engagerad kunden är i sitt beslut är en mycket viktig faktor i denna undersökning 
eftersom det påvisar om köpet är förknippat med ett högt engagemang, vilket är en av 
nycklarna till att skapa en lojal kund. Därför är Involvement theory en relevant teori i 
denna uppsats. 
 

3.4.4 Upplevd risk 

En viktig faktor i köpbeslutsprocessen är den upplevda risken. Risken talar om vilken grad 

av osäkerhet eller vilken behovsnivå individen känner för en produkt.  Risk upplevs om 

köparen har liten information eller ingen erfarenhet av produkten. 

Settle och Alrec (1989) menar att upplevd risk kan delas in i fem olika kategorier. 

1. Kvalité : håller produkten måttet  

2. Finansiell: har jag råd 

3. Fysisk: kan den på något sätt skada 

4. Social: kommer jag att imponera   

5. Ego: kommer mina emotionella krav att uppfyllas när jag använder produkten 

 

Genom att ge information och service på olika sätt kan kundens upplevade risk minska och 

underlättar köpbeslutet. Information genom massmedia, word-of-mouth och personlig 

försäljning är sätt att reducera graden av risk. Genom varumärkeslojalitet kan företagen 

effektivt reducera risk när nya produkter ska lanseras. Användning av 

garantier, prover, och öppet köp är andra sätt att minska den upplevda risken. 62 

 

Upplevd risk beskriver vad som är viktigt för en konsuments beslut kring ett köp, företagets 
kunskap om detta är av stor vikt eftersom man då kan minimera risken för konsumenten och 
därmed göra dem tryggare i sina köp. Detta är viktigt i vår undersökning och denna 
uppsats eftersom en minskad upplevd risk genom information leder till ett högt engagemang 
och därigenom mot en lojalare kund. 
 

 

                                                 
62 Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, contents and strategies. Third edition, s 94  
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3.4.5 Kundlojalitet 

Marknadsföring började användas som ett sätt att skaffa kunder och komma ut på 

marknaden. Idag räcker inte det för att överleva utan företagen måste arbeta hårt med att 

bibehålla kunderna.63 

 

Den upplevda kvalitén är en grundförutsättning för företag att bibehålla sina kunder. 

Kvalitet är vad kunden upplever att det är. Kvalitet är mycket större begrepp för kunden än 

den tekniska funktion en vara har, en allt för avancerad teknisk funktion kan stället för att 

höja kvalitet öka den upplevda risken för kunden. Den upplevda kvaliteten innefattar till 

stor del psykologiska dimensioner. Genom att skapa kundinriktade system och utbilda 

personalen skapas förutsättningar för att på bästa sätt möta kundens behov och där med öka 

den upplevda kvalitén. 64 

 

Om kunden är tillfredsställd leder det till förnyade  köp.  

Det finns alltid en möjlighet att öka kundens värde och förstärka relationen till kund om 

man förstår de kostnadseffekter som god eller dålig service har för kunden. Man måste ha 

klart för sig att dålig service ökar kundens kostnader och att god service får dessa kostnader 

att sjunka eller försvinna.  Det vanligaste problemet är att marknadsförare, säljare och 

inköpare är inriktade på kortsiktiga transaktioner och därför endast tittar på kundens 

kortsiktiga uppoffringar, det vill säga priset som ska betalas. Både leverantör och kund får 

onödiga kostnader av dålig service och gör kostnadsbesparingar på godservice.  På lång sikt 

är priset bara en del av kostnaderna av att vara kund hos en viss leverantör.  Inberäknat 

rabatter och betalningsvillkor är pris en kostnadskomponent som beaktas på kort sikt, 

medan andra kostnadskomponenter blir aktuella i takt med att relationen utvecklas. 

Kundens totala uppoffring består av priset plus de extra kostande som relationen medför, så 

kallade relationskostnaderna. Man måste således göra skillnader mellan kortsiktiga och 

långsiktiga uppoffringar:65 

§ Kortsiktig uppoffring för kund= pris  

§ Total långsiktig uppoffring för kund = relationskostnader 

 

 
                                                 
63 Grönroos, Christina 2002, Service management och marknadsföring – en crm ansats, Liber ekonomi. S.11  

64 Grönroos, Christina 2002, Service management och marknadsföring – en crm ansats, Liber ekonomi. S.175 
65ibid. s. 144-149 
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Kundrelationens lönsamhet.  

Det är viktigt att ge kunden ett bra upplevt värde, eftersom ett bra värde har positiv 

inverkan på kundlojalitet, vilket i sin tur genom sänkta relationskostnader och möjligheten 

till ett högre pris ökar kundens bidrag till företagets resultat.   

Längre relationer kan förväntas ha gynnsamma effekter på två faktorer som har stor 

betydelse för kundes bidrag till företagets resultat. I pågående relationer där kunden är nöjd 

och känner starka band till motparten, kan de förväntas köpa mer från företaget. Där med 

får man en högre andel stamkunder.  I pågående relationer lär sig båda parter också hur de 

ska anpassa sig till varandra på ett effektivare och mer personligt sätt. Det sker färre misstag 

och därigenom behövs färre rättelser, det blir mer kostandseffektivt.   

Längden på en relation har positiv effekt på visten, eftersom kostnaderna för 

kundvärvningen kan minimeras och det i många fall finns möjlighet att ta ut högre priser.66 

 

Att skapa en relation till kunden möjliggör för företagen att öka det upplevda värdet och 
minska kundens upplevda kostnader. Detta möjliggör en bas för att skapa stamkunder och 
stärka banden mellan företag och kund vilket gör denna faktor relevant för denna uppsats. 

 

                                                 
66 ibid. s.164- 169 
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3.5 TEORETISK SYNTES 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera företagens marknadsföringsstrategier 

gentemot sina kunder.  Eftersom det problem vi belyser sätter relationen till kunden i fokus, har 

vi valt att se företagens förhållningssätt utifrån ett relations- och transaktionsperspektiv, utifrån 

dessa har vi identifierat två förhållningsstrategier sig till sin kund; Långsiktigt samt Kortsiktigt. 

Denna modell ligger som underlag för analysen och utifrån dessa faktorer plockas mätbara 

variabler.  

 

Huvudsyntes  

 
Kortsiktigt förhållningssätt 

Denna strategi bygger på att företaget förhåller sig till kunden via ett transaktionsperspektiv, 

där viktiga faktorer är; Fysiska mervärden så som Pris och den faktiska produkten. Därigenom 

arbetar man efter ett produktorienterat synsätt. Syftet med denna strategi är att fokusera på 

enskilda transaktioner och inte på duration. 

 

Marknaden 
(Omvärlden) 

Interaktion med Kund 

Psykiska mervärden 

Hög engagemang 

Envägskommunikation 

Fysiska mervärden / Pris 

Låg Engagemang Företaget 

Överlevnad 
(Lojala kunder) 

Förhållningsstrategi mot kund 
Långsiktig Kortsiktig 
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Långsiktigt förhållningssätt 

Denna strategi bygger på att företaget förhåller sig till kunden via ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv där tyngdpunkten ligger på Psykiska mervärden skapat 

genom interaktion och förståelse för kundens. Genom denna kundorientering försöker företagen 

identifiera möjligheter till att skapa unika mervärden. När kundens behov genom interaktion 

blir uppfyllt uppleves en delaktighet och involvering, vilket gör mervärdet unikt för situationen.  

 

Syntesen är inte en teori i sig utan en sammanställning av delar utifrån de valda teorierna, som 

övergripande visar hur vi tänker koppla samman dem. 

 

 

3.6 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen beskrivs vilka variabler ur den teoretiska syntesen som är 

relevanta för att svara på uppsatsens syfte: att analysera och utvärdera företagens 

förhållningssätt gentemot sina kunder, där problemet uppsatsen belyser är de faktorer som är 

viktiga för att skapa långsiktiga relationen mellan företag och kund.  

 

I nedanstående modell har mätbara variabler plockats ut från teorierna som svarar till de 

faktorer som nämns i den teoretiska syntesen. Genom variablerna kan vi undersöka hur 

respektive företag förhåller sig till sina kunder och på så sätt kan modellen visa om företagen 

arbetar för att uppnå kundlojalitet. Denna modell används som underlag för resultat. I resultatet 

redovisas hur respektive företag arbetar med faktorerna i förhållningsstrategi utifrån variablerna 

och hur väl de lyckats i enlighet med optimala  kundlojalitetskriteriet. 



 

  30 

 

 

 

 

Perspektiv/Teori 

 

Variabler 

 

Optimala  

 

  

 

  

 

 
 

 

  

 

 

  

  
  

Utifrån ovanstående figur kommer vi att undersöka steg för steg hur företagen agerar i sitt 

förhållande till kundrelation. 

 

3.6.1 Variabel beskrivning  

Utifrån perspektiven Transaktions- och Relationsmarknadsföring ställs frågor gentemot 

företagen rörande dess kommunikation. Beroende på företagens val och syfte av 

kommunikation kommer här att kunna utläsas vilken grund företaget bygger sin verksamhet 

på, långsikt eller kortsikt. Viktiga variabler blir här tvåvägskommunikation och 

relationsbyggande  aktiviteter i motsats till envägskommunikation och transaktions 

främjande aktiviteter.   

 

Utifrån teorin om Varumärkesuppbyggnad ställs frågor till respektive företag om hur de 

arbetar med varumärkesuppbyggnad internt i företaget och externt i kundens medvetande. 

Alla de variabler vi visar i modellen smälter lätt samman och svarar på flera olika faktorer. 

Huvudsyftet är att identifiera vilket värde/mervärde företaget avser att sälja. Kärnvärde är en 

viktig variable som direkt svara till företagens ansats att sälja fysiska eller psykiska 

Involvement Theory 

Tvåvägskommunikation 

Relationsbyggande 
Långsiktigrelation 

Upplevd Kostnad För köp Överlevnad 

Individuellt engagemang 

Upplevd Risk 
Hög engagemang 

Marknadskommunikation 
Internmarknadsföring 
Internmarknadsföring 

Engagemang  

Märkeslojalitet 

Psykologisktmervärde 

Kundlojalitet 

RM/TM 

Kärnvärde Varumärkesuppbyggnad 
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mervärden. Genom att titta på företaget arbete med marknadskommunikation och 

internmärkeslojalitet kan vi få svar dels på vilket mervärde de vill förmedla och beroende 

på hur kommunikationen ser ut kan man även få svar på om förtagen har en relations eller 

transaktions ansats i kommunikationen. Frågor rörande företagets arbete med engagemang 

och märkeslojaliteten, svarar även dessa på typ av mervärde och vilket perspektiv förtaget 

har.  

 

Ur Involvement theory ställs frågor utifrån variabler som högt/lågt engagemang och 

upplevd risk. Dessa variabler svar på om företagen arbetar för att involvera kunden i 

varumärket och minskar risk upplevelsen, vilket ökar återköpsfrekvensen.   

 

Teorin om kundlojalitet används i denna uppsats för att identifiera målvariabel. Frågor 

rörande köp och upplevd relation kommer att ställas till respektive företags slutkunder.  

 

3.6.2 Den optimala kedjan för företag att uppnå kundlojalitet.  

Långsiktsstrategin är det optimala för att nå överlevnad i form av kundlojalitet.  

Den långsiktiga strategin i form av relationsmarknadsföring optimerar mojligheten att skapa 

en interaktion med kunden. Relationsperspektivet belyser vikten av att samtliga funktioner i 

ett företag ska arbeta med marknadsföring och vara kundfokuserade, inte bara en extern 

marknadsföringsavdelning. Relationsmarknadsföring har som mål att skapa långsiktiga 

kundrelationer och därmed kundlojalitet. Att skapa en relation till kunden möjliggör för 

förtagen att öka det upplevda värdet och minska kundens kostnader. 

 

Genom Event Marketing kan företagen skapa denna plattfrom som krävs för att maximera 

interaktionsmöjligheterna. Varumärkesbyggandeprocessen är grunden för att företagen ska 

kunna forma ett budskap som är möjligt att förmedla till kunden. Att skapa engagemang är en 

av de viktigare posterna i varumärkesuppbyggande, därför behand las denna faktor i en egen 

teori. Om företagets produkter är utlösare till högt engagemangs, ökar kundens behov av 

information, informationen hjälper sedan kunden att göra ett aktivt val.   

Det optimal för kundlojalitets byggande är högt engagemang. Högt engagemang innebär även 

hög risk, där för är det viktig att informationen säkrar kunden i sitt beslut. Företagen kan 

genom olika säljfrämjande åtgärder och därmed reducera graden av upplevd risk. Olika typer 

av risk kräver olika typer av åtgärd, den sociala risken kan reduceras genom att placera 
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produkten på en image profil (känd person), den funktionella risken kan reduceras genom att 

utbilda gediget utbildad personal. Dessa åtgärder tryggar kunden i sitt köp eftersom det 

påverkar kundens upplevda kostnad och kvalitet såväl fysisk som psykiskt. Vilket i enlighet 

med lojalitetsteori leder till en tillfredsställd kund och förnyade köp.  

 

 

4 EMPIRI 

I detta kapitel framförs en beskrivning av Fjällräven utifrån sekundärdata, som sedan följs av en 

redovisning av den fakta som samlats in genom en  intervju med företagets PR och Event 

ansvarige Jonas Hellentin. Vidarepresenteras företaget WESC som följs av en redovisning av den 

fakta som bland annat erhållits genom intervju med Greger Hagelin, Stefan Ernst och David 

Hedman 2004 (grunder av WESC). Intervjuerna kommer inte att redovisas i samma ordning som 

frågorna ställdes utan svaren kommer att samlas in under respektive teori område. 

 

4.1 FJÄLLRÄVEN   

Fjällräven startade 1960 i en källare där grundaren Anders Nordin började med att tillverkade 

vandringsryggsäckar. Fjällräven tillverkar skapa utrustning och kläder med funktion och 

kvalitet för människor som vill vistas i natur och friluftsliv.  Nordin menar att han tidigt insåg 

att utvecklingen inte handlade om att han själv tillbringa mycket tid utomhus utan att också 

lyssna på de människor som av olika anledningar befinner sig utom hus, alltifrån samer och 

bergsklättrare till räddningspersonal och äventyrare. Detta är fortfarande det som ger Nordin 

störst inspiration. ”Att prata med alla kunder som använder våra kläder och vår utrustning, 

oavsett om du ska nå Nordpolen eller bara ta en lång vår promenad i en närbelägen skog. 

Kundernas synpunkter blir till tankar och idéer som senare står som inspiration till helt nya 

material och helt ny utrustning”.  

Citatet avslutas med en mailadress där Nordin inbjuder alla att komma med sina synpunkter om 

förslag till förbättringar.67  

Fjällräven har inga egna butiker utan säljer sina produkter via återförsäljare, i Sverige är det i 

huvudsak Naturkompaniet som står för försäljningen och ingår i samma koncern.    

                                                 
67 http://www.fjallraven.se/sv/index.htm [online]. (2006-05-05)Om fjällräven , Författare: Åke Nordin 
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Fjällräven anordnar två stora events, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar. Classic vänder sig 

till slutkunden medan Polar är ett mer media vänligt evenemang68.   

 

Fjällrävens målgrupp kan delas in i tre olika kategorier.  

1. Man, 40+, högutbildad, familjefar, kvalitetsmedveten och en aktivfritid  

2. Kvinna, 30+, början av sin karriär, ny startad familj, kvalitetsmedveten, frilufsbakgrund 

3. Ungdom, 15-30 en målgrupp som finns men ej satts på, deras val går ej att styra. .69 

 

Event Marketing 

Polar var utgångspunkten för en intensifierad marknadsföring av varumärket Fjällräven. Man 

ville profilera sitt varumärke tydligare, eftersom den kvalitet som tidigare varit företagets 

främsta produktfördel, inte längre utgör någon differentieringsvariabel i förhållande till 

konkurrenterna. Denna insikt föranledde ett arbete med att stärka varumärkets image och 

värde. Genom att låta varumärket stå som avsändare för ett unikt evenemang kunden 

Fjällräven tillföra sitt varumärke ett unikt och svårkopierat värde som gör att det står ut i 

bruset.70   

 

 Informationen som följer är hämtad ur intervjun med Fjällräven.71  

 

Relationsmarknadsföring - att bygga en långsiktig relation   

Tvåvägskommunikation   

Fjällräven består av fyra olika koncept, fjäll, resa, vinter och jakt. Dessa kollektioner är starkt 

kopplade till de tillhörande aktiviteterna. Under kollektionens utveckling använder sig 

Fjällräven av referensgrupper inom varje område. Dessa referensgrupper består av aktiva 

yrkesutövare inom respektive koncept, som använder och testar de olika prototyperna. På 

Fjällrävens hemsida kan även privatpersoner med en aktivfritid anmäla sitt intresse för att bli 

en fjällrävenspecialist och ingår i ett nätverk för att stärka p roduktutvecklingen.  

Butikspersonalen är även de en viktig del i kommunikationen, ”genom att tanka av 

personalen kontinuerligt får vi en god uppfattning av marknadens respons”.  Övriga typer 

kundundersökningar har Fjällräven avstå ifrån mycket på grund av en kostnadsfråga, men 

                                                 
68 Djupintervju med Jonas Hellentin, PR- & Event Manager, Fjällräven, Stockholm 2006-05-23 

69 Hellentin, Jonas, Intervju 2006-05-23 

70  Behrer, Larsson  (1998) s.129-131 

71 Hellentin, Jonas, Intervju   2006-05-23 
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även för att man tycker att man får in tillräckligt med information genom referensgrupperna 

och butikerna.  

Det enklaste sättet att för slutkunderna att påverka menar Hellentin är att maila direkt till 

kontoret. ”vi är alltid noga med att svara på alla frågor och vidarebefordrar alltid till rätt 

person och avdelning, vi har inga anonyma standardsvar” 

 

Relationsbyggande 

Hellentin menar att det är viktigt att hålla en nära relation till butikspersonalen och arbetar 

med relationsbyggande insatser. ”Genom att ta butikspersonalen på aktiviteter som 

överlevnad kurser får de en direkt erfarenhet av våra produkter i användnings miljön och 

förhoppning får vi en positiv bild av företaget, vilket gör att fjällräven blir bättre representerat 

i butik”.   

Hellentin försöker alltid att få med så många som möjligt av bolaget anställa när de har event, 

dels för att öka engagemanget hos de anställda, men även för att bättre kunna bemöta 

kunderna. 

 

Varumärkesuppbyggnad - att förmedla ett mervärde 

Kärnvärden 

Fjällrävens kärnvärde enligt Hellentin funktion och kvalité, under 70-talet hade man även 

med ”lättvikt som ger högt pris”. Något man senare tonade ned och tog bort helt. Fjällräven 

använder sig alltid av ekologiska material och medel, dessa ligger till grund för 

kvalitetstänkandet. Vad gället funktion menar Hellentin att det handlar om att hitta bästa 

funktionen för de avsedda användningsområdena. dvs. ” inte göra en jack som tål att utsättas 

för en högtryck dusch även om tekniken finns, eftersom det sannolikt inte finns något tillfälle 

när det skulle kunna behövas”. 

Fjällrävens vision och syfte är att var marknadsledande inom segmentet fjällvandring. 

Visionen är att förkorta avståndet mellan vildmarken och storstaden. Detta menar Hellentin 

att man kan åstadkomma genom rätt utrustning och rätt kunskap och att detta är något som 

Fjällräven kan leverera.  Kunskapen är en viktig del i Fjällrävens budskap, köper man ett tält 

ska kunden inte bara få instruktioner om hur man sätter ihop det utan även hur man finner och 

gör i ordning en bra tältplatts. Det är just denna extra kunskap som optimerar produkten i sin 

miljö som fjällräven vill kunna förmedla till kunden. 

 

Psykologisktmervärde 
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Hellentin betonar att Fjällräven inte säljer mode men inte heller en livsstil. ”vi vill inte 

identifieras med en klättrare som hänger på en isvägg”. Hellentin menar att det farligaste de 

skulle kunna börja gör är att skapa en image, en imaginär identitet som kunden blir lockad av,  

”vi vill att kunden ska se sig själv i vårt varumärke”.  Idag följer inte Fjällräven trender, 

Hellentin säger vidare ”en gång gjorde vi det misstaget och lanserade en snowboard 

kollektion, det gör vi inte om”. Detta exkluderar dock inte att man gör vissa mindre 

produktanpassningar som att lägga till exempelvis en populär färg i kollektionen. 

 

Högt/lågt engagemang  

Hellentin menar att deras typ av produkter sällan är ett impulsköp, samtidigt tror han att deras 

kunder ändå inte behöver söka så mycket information, utan litar på varumärket. Man vet att 

kunden till viss del är traditionsbunden och vet att Fjällräven håller vad de lovar. 

 

Märkeslojalitet 

Fjällräven arbetar inte aktivt med att skapa lojalitet, Hellentin menar att kunder inom 

friluftsbranschen generellt är väldig lojala. Lojaliteten till Fjällräven upplever Hellentin har 

stark traditionsbundenhet, ”alla är uppväxta med Fjällräven”. Hellentin menar vidare att man 

kan se en tydlig cykel i köpbeteendet hos sina kunder. ”Man har fjällräven när man är lite, 

sedan är det ett glapp tills man själv bilder familj då återgår man till fjällräven”. Hellentin 

menar att marknads approachen utomland är helt annorlunda och konkurrensen om kunderna 

är mycket tuffare ”i Sverige glider vi som på en räkmacka”.    

 

Marknadskommunikation 

När det gäller annonsering är det alltid produkten som står i centrum, som tidigare nämns vill 

fjällräven inte kommunicera ”image”. Annonseringen sker enligt en färdig produktmall som 

är likadan för alla länder Fjällräven är verksamma i. Även vad gäller ”eventen” är det 

produkten eller kunskapen som är i fokus. Eventen är den post som är störst i 

marknadsföringen, efter det är produktkatalogen och sist kommer små annonsering.  

 

Internmarknadsföring 

Fjällräven har en stark policy om att de anställda ska ha en aktivfritid, oavsett om det är att 

plocka svamp eller klättra i berg. Alla på kontoret får ta en jaktlicens när det börjar och 

kontinuerligt är det små kurser hela tiden för att lyfta kunskapsnivån och höja entusiasmen för 

friluftsliv bland de anställda.  Fjällräven har inga egna butiker och kan därför inte ställa 
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samma krav på sina återförsäljare, men i stället är man noga med att besöka butikerna och 

utbilda personalen i alla produkterna.  

 

Involvement theory – skapa engagemang och minska risken 

Som Hellentin tidigare nämnt är fjällräven traditionsbundet trogna. Kunden måste ha ett högt 

engagemang eftersom man sällan köper vandrings utrustning på må få, ”våra kunder köper en 

funktion” Hellentin menar att kunskapen ska var så hög hos dem som säljer, att kunden 

känner sig trygg i sitt val, utan att behöva läsa på själv. När man ser varumärket fjällräven ska 

man känna sig säker på att det är kvalité. Helletin påpekar att det även finns en till typ av 

kund, som återfinns i ungdomskategorin, dessa kunder är det ingen idé att informera eftersom 

de handlar fjällräven av anledningar som inte företaget kan styra över. ”Trenden med 

fjällräven jackorna är inget vi står för, det är en bonus i kassan så länge det varar, om vi skulle 

försöka spela på den skulle trenden dö med en gång. Dessa kunder köper inte ”vårat” 

varumärke utan ett som är skapat utanför oss.” 

 

4.1.1 Enkätförfrågan med fjällräven kunder 

Samtliga respondenter hade precis avslutat ett köp vid frågetillfället. Kunderna tillfrågades 

om de hade tid och lust att svara på frågor om deras tankar om Fjällräven och om så var 

fallet påbörjades enkäten. Totalt deltog 25 fjällräven kunder, värt att nämna var att 

undersökningen ägde rum strax innan löning och i anslutning till två butiker i centrala 

Stockholm. Detta är relevant att veta eftersom det kan påverka undersökningens resultat. 

 

De exakta resultaten från undersökningen går att finna i bifogad bilaga. 

 

Respondenters allmänna intryck av Fjällräven besöket var mycket bra och av de tillfrågade 

var 60% Män och 40% kvinnor vilket tyder på en ganska jämn könsfördelning. När det gäller 

kundens civila status kunde man även där urskilja en jämn balans mellan personer som var 

gifta och ogifta och kunderna var övergripande höginkomsttagare i en ålder mellan 22-49. 
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Kundlojalitet 

Man kunde se tydligt att Fjällräven har återkommande kunder som är nöjda med sina 

tidigare köp, planerar att köpa märket igen, men som inte tänker göra det inom en snar 

framtid. 92% av kunderna tyckte att produkten motsvarade förväntningarna helt eller delvis.  

Vad gäller anledningen till att kunden var lojal kunde vi identifiera två olika faktorer dels 

att kvalitet men även tradition förknippat med barndom som två viktiga faktorer.  

 

 Mervärde 

En majoritet dock inte överhängande upplevde att personalens återspeglade de värderingar 

som är kopplade till märket. En stor del av kunderna upplevde att personalen besitter 

gedigen kunskap om produkterna. Däremot känner kunden inte samhörighet och 

gemensamma intressen med de övriga besökarna i butiken. 

Runt en tredjedel av kunderna anser att Fjällräven avspeglar en livsstil även om en större 

del hellre förknippar märket med god kvalitet och bra kläder. 

De två viktigaste faktorerna vid val av plagget var plaggets funktion följt av dess 

utformning, varumärket ansågs endast ha 1/5 vara av vikten vid köpbeslutet.  

 

 Engagemang 

Ungefär hälften av kunderna hade själva sökt upp information och bestämt sig för 

produkten de inhandlade innan de anlände till återförsäljaren, resterande kunder hade 

bestämt sig för typen av plagg men inte sökt upp om plagget fanns i sortimentet eller inte 

bestämt sig för vilket märke man skulle inhandla. Här kan även tilläggas att endast 8% av 

de tillfrågade hade besökt hemsidan men av de 8% var alla mycket nöjda med sidans 

utformning. Vad gäller de kommunikativa kanalerna kände hälften av kunderna till något 

event och 30% av dessa hade någon gång besökt eller deltagit i eventet.  
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4.2 WESC (We Superlative Conspiracy) 

Företaget grundades 1999 av Greger Hagelin och Pontus Karlsson, som tillsammans identifierat 

att det på streetwear marknaden saknades ett moderiktigt alternativ. De hade båda erfarenhet av 

modebranschen efter att ha drivit skate affärerna 08 och G-Spot men var trötta på att ständigt 

köras över av de amerikanska storföretagen. Så de bestämde sig för att göra egna kläder. De 

ville skapa ett varumärke fyllt med känsla, solidaritet och engagemang byggt på gemensamma 

idéer och värderingar. Ett varumärke med sina rötter i snowboard och skateboardkulturen, som 

riktar sig till både tjejer och killar. Varumärket och företaget WESC ska representera en grupp, 

en familj av bra och kompetenta människor som arbetar för samma ideal.72 

 

Stor tyngdpunkt läggs vid det man kallar Superlative Conspiracy, det vill säga sammanslutning 

av bra, kompetenta människor. Under denna rubrik ryms ägare, investerare, kunder, 

leverantörer, distributörer och alla andra som har den rätta andan. Detta gör att WESC riktar sig 

till en relativt homogen målgrupp som ser i stort sett likadan världen över. De anser sig ha bra 

koll på denna typ av människor då grundare, medarbetare och distributörer alla är typiska 

”WESC-människor”.  

De som får chans att jobba med varumärket handplockas, ofta rekommenderade av andra 

medarbetare. Det finns en stor lojalitet hos alla inblandade parter.73 

 

Efter en rivstart har tillväxten i Sverige stannar av de senaste tre åren. Vilket resulterat i att det 

nu är utlandet som gäller och WESC har öppnat kontor i LA och egna butiker i Beverly Hills 

och New York. Bolaget omsätter totalt 128 miljoner kronor, var av 84miljoner utanför Sverige. 

WESC finns i 18 länder och distributionen av kläderna sker via streetwarebutiker samt tio egna 

butiker. 74 

 

Den typiska WESC -kunden är enligt företaget: 

15-35 år, intresserad av vilket varumärke han/hon förknippas med och känner att han/hon på 

något plan kan personifiera sig med WESC. 

 

                                                 
72 Från intervju med Greger Hagelin & David Hedan, 2004 -01-21 

73 Från intervju med Stefan Ernst, 2004-01-21 

74 Exlusive export, Näringsliv, Svenskadagbladet, s 8-11, 2006-05-07  
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Event marketing  

WESC jobbar med ”aktivister”, det vill säga konstnärer, skateare, skådespelare eller andra 

folk som blir en del av verksamheten. WESC deltar i allt från artshows till att var med när en 

ny krog öppnas.75 Det primära syftet med det unika nätverket av aktivisterna menar Greger 

Hagelin (vd) att är att skapa en känsla av samhörighet. 76 För tillfället finns 32 aktivister 

representerade på hemsidan, Jason Lee (skateboardproffs), Peter Stormare (skådespelare) och 

Ingmar Backman (snowboardproffs) är tre exempel på aktivister.   Alla aktivister finns med 

en egen länk med bild och intresseinformation på hemsida. 77 

 

Informationen som följer är hämtad ur intervjuerna med WE.78 

 

Relationsmarknadsföring - att bygga en långsiktig relation   

Tvåvägskommunikation/  Relationsbyggande 

Företagets rötter ligger i skate kulturen man har ett nära samarbete med sina ”aktivister” och 

stämmer genom dem regelbundet av marknaden. Man försöker att synas och vara 

representerade på så många happenings som möjligt oavsett om de är ordnade av WESC eller 

bara är ett event som WESC vill kunna relatera sig till.  

WESC har en tydlig uppfattning om att utformningen av butikerna och personalen avspeglar 

deras varumärke och den image man vill förmedla och anser det vara en viktigaste 

kommunikationskanal till kunden. Wesc har en vä larbetad hemsida där kunden kan följa alla 

event och nyheter om företaget.  

 

Varumärkes uppbyggnad - att förmedla ett mervärde 

Kärnvärden  

WESC representerar en grupp, en familj bestående av goda och kompetenta människor som 

tillsamman arbetar mot samma idé. 79 

WESC arbetar under värdeord såsom engagemang, övertygelse, vänskap, tillit och ärlighet, 

men det viktigaste värdet i WESC som de själva definierar är: 

”WESC ska alltid vara oförutsägbara. Ingen ska veta var de har oss. När vi gjort något 

tillräckligt länge så slår vi om. Och du kommer att hitta oss där du minst kan ana det”.  

                                                 
75 Exklusive export s. 8 -11, Näringsliv, SVD (2006)   

76 http://www.wesc.com/about_wesc.php (2006-05-23) 

77 http://www.wesc.com/activists.php (2006-05-23) 

78 Intervju med David Hedman & Greger Hagelin, (2004-01-21) 

79 http://www.wesc.com/about_wesc.php (2006-05-23) 



 

  40 

 

 

Psykologiskt mervärde 

Wesc anser sig arbeta med kvalitativa produkter, men det de säljer är en livsstil.   

”Våra kunder vill vara snygga och ha sköna kläder som håller, men framför allt vill de känna 

en samhörighet med WESC”. 

Företagets starkaste konkurrensmedel är den Image man lyckats skapa omkring sitt 

varumärke. 

 

Högt/lågt engagemang  

WESC arbetar inte så mycket med traditionell reklam utan vill ha vakna kunder som själva 

söker upp information om produkterna. Dessa kunders intresse fångas genom 

produktplaceringar främst i de miljöer där varumärket har sina rötter; i skateboard- och 

snowboardkulturen. 

 

Märkeslojlitet  

WESC anser att de förmedlar en livsstil och ett sätt att vara genom sitt varumärke och sina 

produkter mer än att de skulle på något sätt vara barnbrytare inom mode eller design. Detta 

gör att de kunder man har automatiskt blir lojala eftersom de vill personifiera sig med märket 

och gärna vill visa ”till vilken grupp/familj man tillhör”. 

  När det gäller företagets kunder som inte vill förknippa sig med subkulturerna är man väl 

medvetna om att trendiga märken varierar och man är bara glad att kunna rida på popularitets 

vågen så länge som möjligt. Man hoppas även med sin oförutsägbarhet och sina ”annorlunda” 

event kunna skapa en mystik och gillande över märket som kan locka till sig ett bredare 

segment. 

 

Marknadskommunikation 

Wesc vill kommunicera och sälja en ”WESC –känsla”, med grunderna i skateboard, 

snowboard och det är inom dessa områden WESC finner den mest lojala kundgruppen.  

Denna kommunikation förstärks genom att marknadsföring främst sker i sammanhang där 

deras lojala kunder redan befinner sig, till exempel är WESC ofta närvarande på snowboard 

tävlingar eller hiphopkonserter. Företagets effektivaste marknadskommunikation är Wesc’s 

regelbundna sponsring av utvalda personer som är speciellt kunniga på dessa områden eller 

som bara kan förmedla en WESC känsla, de såkallade aktivisterna. Den traditionella 
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annonsering som används är även den imagen skapande, företagets annonsering är inte 

fokuserad på de enskilda produkterna.  

 

Internmarknadsföring 

Hagelin menar att det är viktigt att ha bra relationer till distributörer och besökare i butikerna 

och att man ständigt förmedlar WESC känslan. Det är just denna starka samhörighet och 

gemensamhet som vill låta genomsyra hela företaget och därför anställer man bara folk som 

helhjärtat kan förknippa sig med det WESC står för och mycket rekrytering sker via egna 

uppbyggda nätverk. Dock poängterar man att det även självklart fruktansvärt viktigt att ha de 

bästa av de bästa som jobbar inom företaget exempelvis inom logistiken, eftersom man jobbar 

med stora volymer och internationellt.  

 

Involvement theory – skapa engagemang och minska risken 

Företaget arbetar aktivt med att engagera kunden, men kräver även att kunden visar ett 

engagemang tillbaka. Genom att involvera kunden i olika event skapar förteget en naturlig 

länk till engagemanget, men även . Kundens upplevda risk förebygger man genom att hela 

tiden tydligt visa vad varumärket står för. 

 

4.2.1 Enkätförfrågan med WESC kunder 

Samtliga respondenter hade precis avslutat ett köp vid frågetillfället. Kunderna tillfrågades 

om de hade tid och lust att svara på frågor om deras tankar WESC och om så var fallet 

påbörjades enkäten. Totalt deltog 25 WESC kunder, värt att nämna är att denna 

undersökning ägde rum innan löning och i anslutning till WESC båda butiker i centrala 

Stockholm. Detta är relevant att veta eftersom det kan påverka undersökningens resultat.80 

 

Kundernas intryck av WESC besöken var mycket bra och av de tillfrågade var den 

genomgående åldern 16-35 år, med en liten övergripande mängd män (64%). När det gäller 

kundens civila status kunde man här urskilja att den största delen hela 92% av de tillfrågade 

var ogifta och medel eller låginkomsttagare. 

 

                                                 
80 Exakta resultaten från denna undersökning går att finna i bifogad bilaga. 
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Kundlojalitet 

Enkätundersökningen kunde tydligt urskilja att WESC har regelbundna kunder som är 

mycket nöjda med sina tidigare köp och tänker inhandla märket igen och ungefär hälften 

har för avsikt att besöka butiken igen inom tre månader.  

 

Mervärde 

Kunderna hade en mycket positiv upplevelse av köpet och ansåg att personalen var mycket 

trevlig och tillmötesgående och tydligt utstrålar och genomsyras av WESC känslan. 

Hela 80% av de tillfrågade ansåg att WESC representerar och avspeglar en livsstil snarare 

än ett modemärke eller bra kläder. Hälften ansåg även att märket avspeglade de själva 

medan den resterande hälften ansåg att märket var rätt i tiden 

De två viktigaste faktorerna vid val av plagget var med övergripande marginal Plaggets 

utformning (40%) följt av varumärket som stod för 26% av vikten vid köpbeslutet. 

 

Engagemang 

Över 64% av de tillfrågade hade besökt hemsidan varav 16% besökte den regelbundet, av 

dessa var alla (100%) mycket nöjda med sidans innehåll och utformning. 

De flesta av köpen var dock impulsköp som inte resulterat i att kunden sökt information 

om plagget innan köptillfället, däremot kan en tendens ses att kan har ett engagemang för 

att återbesöka butiken för att därigenom inhämta kunskap om nyheter. 
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5 ANALYS 

I analysen kommer empirin granskas med hjälp av de utvalda teorierna som i sin tur leder till 

slutsatser kring undersökningens syfte.  I detta avsnitt granskas resultatet av insamlad data från 

de utvalda företagen och deras kunder. Varje steg kommer att behandlas separat genom 

jämförelse av de utvalda måtten för företaget respektive de tillfrågade i enkäten.  

 

 

5.1 ANALYS 

5.1.1 Relationsmarknadsföring -att bygga en långsiktig relation    

Tvåvägskommunikation -Fjällräven 

Fjällräven har sedan starten alltid arbetat med att konsultera ”kunden”. Dels genom de 

professionella referensgrupperna men även privatpersoner som anmäler sitt intresse. Detta 

tyder på att man har en ambition att kommunicera med användaren, ett ytterligare tecken är 

det kontinuerliga av tankandet av butikspersonalens erfarenhet som står i direkt kontakt med 

kunden och på så vis besitter kunskap som är svår för företaget att ta till sig på annat vis. För 

den vanliga kunden menar Fjällräven att maila är det effektivaste sättet att gör sig hörd.  

De flera olika kommunikationskanalerna tyder på att fjällräven har en ambition att 

kommunicera med kunden. Dock ligger relationsbyggandet inte främst till slutkunden. 

 

Tvåvägskommunikation  -wesc 

WESC har sedan starten verkat i den livsstil som man vill förmedla till sina konsumenter och 

har genom sina aktivister både bearbetat marknaden och ständigt sökt av den på information. 

Genom sina event skapar företaget en naturlig plattform för att skapa relationer till kunden 

som ligger utanför produkten och närmre individen.  

 Det visar på att företaget att företaget lägger stor vikt vid att skapa en relation och personlig 

kommunikationen till kunden. 
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Relationsbyggande -Fjällräven 

Fjällrävens främsta relations byggande insats är riktar sig till återförsäljarna. Fjällräven har en 

tydlig uppfattning om vikten av att butikspersonalen avspeglar deras varumärke. Den störts 

insatsen mot kund är Eventet Fjällräven classic där företaget får chansen att mota kunden i 

”verkligheten”.  Att svara på alla mail individuellt och inte med färdiga mallar är även de ett 

sätt att bygga en ”äkta” kommunikation som är riktad till individen.  

Detta tyder på att fjällräven har en ambition att genom de olika kanalerna nå slutkund, dock 

har de ingen ambition att skapa en direkt relation till slutkunden.   

 

Relationsbyggande -wesc 

WESC har en tydlig uppfattning om att utformningen av butikerna och personalen avspeglar 

deras varumärke och den image man vill förmedla. Just denna image som är kärnan i WESC 

koncept gör att företagets främsta relationsbyggande insatser riktar sig till deras aktivister och 

att finnas närvarande vid allt som positivt kan förknippas med WESC.  Events gör det möjligt 

för företaget att skapa en plattform för dialog med slutkunden, men används främst som ett 

image skapande koncept.  

 

Fjällrävens Kund om - Tvåvägskommunikation/ Relationsbyggande 

Fjällräven vill kommunicera och skapa en relation med slutkund genom: 

 

Butikspersonalen  

63 % av kunderna kände att personalen representerade fjällräven som varumärke, detta 

tyder på att företaget delvis lyckats med att skapa en god relation till butikspersonalen. Men 

det var dock en stor del 38% som inte tycket att varumärket blev korrekt representerat 

genom personalen. Informationen om att personalen inte speglar varumärket kan var svårt 

för företaget att få reda på eftersom man inte använder sig av traditionella 

kundundersökningar utan bara tankar av personalens uppfattning.  Det är högst osannolikt 

att butikspersonalen kan ha en uppfattning om hur de speglas hos kunderna.  Däremot är av 

tankning ett effektivt medel vad gäller kundens uppfattning om själva produkterna.  Detta 

tyder på att fjällräven inte riktigt lyckats förmedla sitt budskap till butikspersonalen. Vilket 

leder till att kunden inte känner att den kommunicerar med fjällräven vid sina köp, utan 

relaterar köpet till butiken.   
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Mail 

Vad gäller kundens möjlighet att direkt påverka menade Fjällräven att mail är det 

effektivaste medlet. Studien visar att endast 8% besökt hemsidan och då endast någon gång, 

inga utav dessa hade mailat en åsikt varken positiv eller negativ.  Detta kan bero på flera 

orsaker dels att man inte känner till hemsidan men även att man inte känner ett behov av att 

påverka. 75% av de tillfrågade hade inte ett intresse att påverka produkterna, resterande 

25% som var intresserade av att påverka hade ingen direkt uppfattning om vart de skulle 

vända sig.  

Utifrån detta kan man tyda att fjällräven inte har en riktigt god uppfattning om hur 

kunderna vill kommunicera med företaget, och kan därför inte bygga en interaktion med 

slutkund.  

 

Event  

Denna största relations byggande kommunikationen mot slutkund fjällräven säger sig 

använda är e vent; av de personer vi frågat kände 50% till någon utav evenemangen och av 

dessa var det ca30% som besök eller deltagit.  Detta visar att en stor del av deras kunder 

missar att få en relationsuppbyggande kontakt, trotts att det är företaget störta direkt kanal 

utåt.  

 

Som vi ovan visar har fjällräven mindre god direktkontakt med slutkund, däremot arbetar 

på ett vis aktivt med att utgår ifrån kundens behov via referens grupperna. I sin 

kommunikation utgår fjällräven ifrån att kunden har ett högt engagemang och själv söker 

sig till dem.  Om man som kund är engagerad finns det goda kommunikationskanaler där 

information tas tillvara.  

 

WESC Kunden om - Tvåvägskommunikation/Relationsbyggande 

WESC vill skapa en relation med slutkunden genom; 

 

Butikspersonalen  

Hela 92% av de tillfrågade kunderna kände att butikspersonalen symboliserade och kändes 

WESC, vilket tyder på en mycket lyckad integrering av de anställda på återförsäljningsnivå. 

Det tyder även på att man har lyckats skapa en bra relation med de anställda. 

Detta leder till att kunden starkt känner att man kommunicerar med WESC under sina köp 

och därigenom även relaterar upplevelsen till butiken och varumärket. 
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Hemsidan 

Hemsidan är ett mycket starkt medel för WESC att kunna kommunicera med sina kunder då 

50% av kunderna besökt hemsidan varav 16% besöker den regelbundet, av alla besökare 

var samtliga mycket nöjda med sidans utformning och informationen som låg utlagd. 

Detta visar att kunden har ett starkt intresse att kommunicera med företaget, dock är 

hemsidan mer informativ än relationsbyggande.  Då det inte finns någon form av 

interaktion med företaget.  

 

Event  

Ett av de största kommunikationsmedel mot slutkund en för WESC är olika sorters egna  

event eller marknadsföring via andra event som företaget medverkar i; av de personer vi 

frågade kände ca 30% till något av de event WESC har anordnat, men endast 14% av de 

som kände till eventen hade deltagit i något av dem. Detta påvisar att en stor del av 

WESC´s kunder missar den relationsbyggande kontakten som företaget förmedlar via sina 

event.  

 

Som vi ovan påvisar har WESC en mindre god direktkontakt med sin slutkund. Företagets 

höga inställning till att kunden själv ska vara en informations sökare kanske hämmat en 

kontinuerlig tvåvägskommunikation. Det kan även vara så att företaget inte vill skapa en allt 

för när relation till slutkund eftersom man då tappar mystiken kring varumärket.  

 

 

Både Fjällräven och WESC kommunikationen mot kunden utgår i från att deras kunder 

aktivt  själva söker upp informationen. Kundens aktivitet är en förutsättning för företagets  

möjlighet att skapa skapar en goda kommunikationskanaler där information kan utbytas. I 

fallet WESC har informationsflödet undertryckts och kunderna upplever inte en lika stark 

tvåvägskommunikation, medan i Fjällrävens fall ligger fokus på kundernas tyckande och 

företaget sätter kundens åsikter mer i fokus.  Dock kan man i båda fallen enligt 

undersökningen påvisa att kommunikationsmöjligheterna är mycket större än vad företagen 

tar till vara på och det föreligger inte en optimerad tvåvägskommunikation. Företagen 

skapar på två olika sätt en relation till kunden fjällräven skapar en relation genom att ta 

tillvara på kundens åsikter, medan WESC skapar en relation via de olika eventen.  
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5.1.2 Varumärkesuppbyggnad - att förmedla ett mervärde 

Kärnvärden 

Kärnvärden -Fjällräven 

Fjällrävens anser att deras kärna värde är kvalité och funktion.  

Under frågorna rörande kärnvärde tas kunskap upp som ett kärnvärde. Vi skulle heller se 

det som ett psykologsiktmervärde (åter kommer till detta nedan). 

 

Kund -Fjällräven 

Vad gäller kärnvärde kan man se en stark korrelation med kundens uppfattning, 92% 

förknippar varumärket med kvalité. Funktion och kvalitets relaterade associationer är 

återkommande under enkät undersökningen.  

Detta tyder på att företaget har ett välinarbetat kärnvärde hos kunden 

 

Kärnvärden –WESC 

WESC anser att deras kärnvärde är en livsstil, kunden köper en image. Denna livsstil har 

sitt ursprung i snowboard och skate kulturen. 

 

Kund -WESC 

Kunden är väl medveten om de kärnvärden som är förknippade med märket och hela 88% 

anser att WESC är en livsstil.  På frågan om vad de associerar med varumärket svarade en 

majoritet, street, skate och snowboard, dessa tre nyckelord stämmer väl överens med den 

livsstil företaget vill förmedla.  

Detta tyder på att företaget har ett välinarbetat kärnvärde hos kunden.  

 

Undersökningen visar tydligt att företagen lyckats förmedla sina kärnvärden till kunderna, 

som är väl medvetna om vad företagen vill förmedla och står för. Genom företagens olika 

aktiviteter skapas en förståelse gör varumärkets kärnvärden.  
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Mervärde  

Mervärde -Fjällräven 

Fjällräven vill absolut inte sälja ett mervärde baserat på image och livsstil. Företaget vill 

inte sälja på icke konkreta värde utan påpekar gång på gång att det är produkten som är i 

centrum. Ett psykologsikt mervärde vi identifierat är den kunskap fjällräven är noga med att 

förmedla vid sina köp. Som tidigare nämnts ska man som kund ska man inte bara få råd om 

produkten utan om allt som hör där till runt om kring.  

 

Kunden om mervärde -Fjällräven 

Av de tillfrågade kunderna upplever 29% att fjällräven står för en livsstil. En analys av detta 

är att fjällrävens inställning till imageprodukter upplevs som en typ av livsstil, ett 

ställningstagande av kunden. Vad gäller kunskap upplever kunderna personalen som väldigt 

kunnig.   

Fjällrävens inställning att inte sälja en livsstil, blir ”omedvetet” deras image hos kunden. 

Vad gäller kunskap som psykologsikt mervärde blir det extra stark eftersom fjällräven 

menar att det ingår i deras kärnvärde och där med arbetar aktivt att förmedla detta.  

 

Mervärde -WESC 

WESC’s starkaste mervärde är den skapade imagen och de värderingar varumärket står för, 

ett värde som genomsyra hela organisationen och därigenom skapat en ”skön” atmosfär i 

vilken kunderna kan personifiera varumärket med sig själva.  

 

Kunden om mervärde -WESC 

Hälften av kunderna tyckte att märket avspeglade de själva och därigenom ansåg sig till 

någon grad förknippade med WESC’s förmedlade livsstil. Den andra halvan ansåg att 

WESC var rätt i tiden och endast 4% förknippade märket i första hand med kvalitet.  

Detta visar att kunden inte betalar för kvalitén utan för den tillhörighet man får genom 

varumärket. Det förmedlade psykologiska mervärdet är företagets konkurrens medel.  

 

Generellt uppfattar kunden att de båda varumärkena (om än i olika utsträckning) förmedla 

en livsstil, vilket i detta fall stärker varumärkets uppfattade värde hos kunden. Värt att 

notera är att ena förtaget aktivt arbetar med att sälja en livsstil medan det andra aktivt tar 

avstånd från livsstilsförsäljning, trotts detta säljer båda på uppfattas båda varumärken att 
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livsstil.  Vilket betyder att företag på två helt olika sätt kan skapa ett mervärde byggt på 

livsstil.  

  

Högt / Lågt engagemang 

Högt/lågt engagemang -Fjällräven 

Fjällräven mera att kunden sällan köper på impuls, vilket tyder på ett visst mått av 

engagemang från kunden sida. Fjällräven arbetar inte aktivt för att höja kundens 

engagemang, utan menar att det faller sig naturlig att söka kunskapa när handlar om denhär 

typen av produkter. 

 

Kund om Högt/Lågt engagemang -Fjällräven 

Undersökningen visar att endast 4% handlade på impuls, vilket stärker fjällrävens 

uppfattning. 44% säger att det var ett plagg de sett tidigare vilket tyder på att de sökt 

information om plagget före köp. 

Detta visar att fjällräven räknar med en viss gard av engagemang från kundens sida, vilket 

tyder på att man inte är intresserad av att sälja enstaka transaktioner.     

 

Högt/lågt engagemang –WESC 

WESC menar att företagets kund är en hög involverad kund som lägger ner mycket energi 

och engagemang på att söka information om produkterna. 

 

Kund om Högt/Lågt engagemang –WESC 

En stor del av kunderna besökte regelbundet hemsidan och även om hela 44% av köpen var 

på impuls så besöker kunderna regelbundet butikerna inte alltid för produkternas skull men 

för den trevliga personalen och atmosfären. 

 

Detta visar att WESC räknar med en viss gard av engagemang från kundens sida, kundens 

engagemang i det här fallet leder dock inte alltid till köp, då man är mest intresserad i 

WESC som livsstil och händelser förknippade med dessa.     

  

Båda företagen arbetar mot hög involverade köp där kunderna själva aktivt söker 

information om produkten. Det går dock urskilja en skillnad mellan företagen då WESC 

kunder inte tenderar att ha samma lojalitet till produkten (plaggen) som Fjällrävens 

kunder har.  WESC kunder tenderar att ha en lägre återköpsfrekvens men samtidigt har 



 

  50 

man fler återbesök i butik. Detta ger WESC en större möjlighet att använda sin personal 

och sina butiker som informationsspridare samtidigt som kraven på att upprätthålla 

kvaliteten ökar. Fjällräven å sin sida kan inte på samma sätt använda sin personal som 

reklam spridare, utan måste aktivt arbeta med en produktkatalog eftersom Fjällräven 

kunden tenderar att bestämma sitt köp innan man kommer till butiken. Personalen blir 

mervärdet kunden får till den redan utvalda produkten.   

 

Märkeslojalitet 

 Märkeslojlitet -Fjällräven 

Fjällräven arbetar inte aktivt med att skapa lojala kunder. Dess starka koppling till 

Svenskarns uppväxt kan vara en bidragande faktor till att fjällräven inte aktivt behöver 

arbeta för lojaliteten. Kunderna är lojala av tradition dels kopplat till barndom men även 

kopplingen till friluftsbransch där kunder sällan byter märke. Eftersom kunden sällan byter 

märke är det av stor vikt att företaget mottsvar kundens förväntningar. Om kunden blir 

besviken så är risken stor att man tappra kund för alltid.  

 

Kunden om märkeslojalitet -Fjällräven 

Märkeslojalitet är starkt kopplat till högt engagemang och som tidigare visat är köpen inte 

något kunden gör på impuls. Lojalitet bygger på att kunden känner sig nöjd 92% tyckte att 

plagen motsvarade förväntningarna helt eller delvis. 100% av kunderna var nöjda med sina 

tidigare köp trots att det inte helt motsvarade förväntningarna och alla kunde tänka sig att 

handla igen.  

Analysen visar att även om företaget inte säger sig arbeta med lojalitet, så är kunderna 

mycket lojala. Riskförebyggandefaktorer och tradition kan vara några utav orsakerna till 

den höga lojaliteten. (denna diskussion återkommer under involvement theory) 

 

Märkeslojalitet -WESC 

WESC jobbar mycket aktivt med att skapa lojala kunder, mycket genom sina aktivister och 

genom möjligheten att kunna följa alla happenings och händelser förknippade med WESC 

via deras hemsida. Har man liknande värderingar som WESC blir det naturligt att följa och 

bli medverkande i ”familjens” utveckling 
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Kunden om märkeslojalitet -WESC 

Ungefär hälften av kunderna tenderar att köpa och förknippa sig med livsstilen när man 

köper produkterna, medan den andra hälften är lojala av andra anledningar. Samtidigt visar 

undersökningen att plaggets utformning är dubbelt så viktigt som själva märket vid köp 

beslutet. En något oroväckande faktor är att en stor del av kunderna förknippade märke som 

något som ligger rätt i tiden vilket kan betyda att man ser det som en trend grej, dessa 

kunder är så kanske inte lojala för framtiden. 

Detta visar att en stor del av kunderna är lojala, dock är det svårt att urskilja vilken grad 

av lojalitet det handlar om.  

 

När man tittar på båda företagen kan man se att båda har en ganska hög grad av lojalitet 

bland sina kunder. Dock anser ingen av företagens kunder att ”märket” är den viktigaste 

faktorn vid ett köp utan att det är värdet förknippat med märket; kvaliteten i Fjällrävens 

fall och livsstilen i WESC´s fall som kunderna associerar till.  

 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation -Fjällräven 

Event, annonsering och produktkatalog är de kommunikationskanaler som fjällrävens kan 

styra över. Den först är kunskaps styrd och bygger på interaktion vilket gör den 

relationsbaserad, medan de två sista är produktcentrerade och bygger på 

transaktionsperspektivet.  

 

Kunden om marknadskommunikation -Fjällräven 

Den marknadskommunikation som kunden troligast oftast kommer i kontakt med är den 

transaktionsbaserade, denna analys eftersom endast var 50% av deras kunder kände till 

något eventen och utav dessa 50% endast 30% av dessa hade besökt ett event. 

Detta visar att marknadskommunikationen upplevs av kunden som transaktionsbaserad 

trotts att största investeringen från fjällrävens sida är på eventen.  

 

Marknadskommunikation –WESC 

Företaget främst kommunikationsmedel butiken, aktivister och event är i hög grad 

relationsbaserad. Företaget vill kommunicera en livsstil där kunden ska känna samhörighet.  

Även den traditionella annonsering som återfinns är livsstils baserad och är sällan eller 

aldrig produktrelaterad.  



 

  52 

 

Kunden om marknadskommunikation -WESC 

88% av kunderna relaterade varumärket till en livsstil och 72% kände samhörighet med 

övriga besökare i butiken.  

Detta tyder på att företaget lyckat nå sina kunder med varumärkets budskap. När företagets 

och kundens uppfattning om varumärket är samstämmigt t förstärks det psykologiska 

mervärdet 

 

Hos båda företagen ligger eventen i fokus för kommunikationen med kund, dock tenderar 

det att inte riktigt lyckas nå ut till kunderna, eftersom knappt hälften ens hört talas om 

något event företagen medverkat i eller anordnat. WESC kommunikation via bland annat 

sin hemsida är en mycket bra relationsskapare medan Fjällrävens reklamtidningar 

tenderar att dra mot en transaktionsbaserad kommunikation. 

 

 

Internmarknadföring 

Internmarknadföring -Fjällräven 

Som empirin visar arbetar företaget aktivt med att stärka sitt eget varumärke internt genom 

utbildning, och även ut till återförsäljarna.  Fjällräven tycks ha en god uppfattning om att 

personalens inställning lyser igen till kunde.   

 

Kunden om internmarknadsföring -Fjällräven 

Som tidigare närmst når inte riktigt den interna marknadsföringen ända ut i spetsen av 

butikspersonal. Slutkunden upplever inte alltid att personalen representerar varumärket vid 

köp av en fjällräven produkt. 40% tycket inte att personalen representerade fjällräven, där 

emot upplevde 68% att personalen hade djup kunskap om produkten. Detta tyder på att 

butikens varumärke stärks snarare än fjällrävens gentemot kunden.  

 

Det visar att Fjällräven har en förståelse för vikten av att integrera all personal i 

marknadskommunikationen. Butikspersonalen är den lättåtkomligaste och naturligaste 

länken att nå kunden, det är dock svårt för fjällräven att stärk det egna varumärket via 

butikspersonalen när man inte har egna butiken.  

 

Internmarknadföring –WESC 
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Wesc arbetar aktivt med att all personal ska avspegla varumärket, detta är extra vitigt 

eftersom man vill representera en livsstil. Rekryteringen via nätverket gör att det är lättare 

att knyta anställda till sig som redan från början avspeglar varumärket. 

 

Kunden om internmarknadsföring –WESC 

En stor majoritet av kunderna upplevd att personalen avspeglade varumärket, endast 8% 

tycket att personalen inte överensstämde.  

Detta tyder på att Wesc’s interna varumärkesarbete når kunden och där med ökar det 

psykologiskamervärdet för kund.  

 

Båda företagen har en mycket stark och väletablerad internmarknadsföring som 

genomsyrar organisationen och skapar en stark samhörighet med märket. Fjällrävens 

ständiga strävan mot kunskapshöjning via exempelvis kurser där produkterna och dess 

miljö integreras stärker kraftigt kunskapsnivån och stärker varumärket. Dock hålls 

kunskapen tillbaka av det faktum att företaget  inte har renodlade egna återförsäljare, vilket 

hämmar vissa delar av internmarknadsföringens fördelar. 

  WESC har emellertid fördelen av sina egna välintegrerade butiker men saknar den tyngd 

som Fjällräven lyckats förmedla i sin internmarknadsföring, WESC räknar med att deras 

personal är engagerade från början.  

 

 

5.1.3 Involvement theory – skapa engagemang och minska risken 

Skapa engagemang och minska risken -Fjällräven 

Som tidigare nämnt arbetar inte fjällräven direkt med att stärka engagemanget från kunderna. 

Däremot minskar de riskerna och på så sätt blir kunderna trognare.  Att utbilda personalen om 

produkterna ger dem en möjlighet förmedla en kunskap till kunden och på så vis minska 

kundens upplevda risk. Genom att alltid arbeta med en jämn kvalité minskar man även risken. 

Kundens socialrisk minskar då fjällräven inte följer trender, utan är konstanta, detta gör att 

kunden känner igen värdena och kan genom tiden återkomma till varumärket och känna sig 

som hemma.  

 



 

  54 

Kunden om skapat engagemang och upplevd risk -Fjällräven 

71% upplevde att personalen hade djup kunskap om produkterna och 92 % förknippar 

varumärket med kvalité. Många av de fria associa tioner kunden kom var starkt kopplade till 

tradition och barndom vilket tyder på att man känner en social trygghet i varumärket.  

Det är en hög korrelation mellan vad företaget vill förmedla men sin information och vad 

kunden upplever.  Risktagandet för kunden upplevs som lågt, eftersom personalen är kunnig 

och detta förstärker kundens trygghet i sitt köp.   

 

Skapa engagemang och minska risken –WESC 

Engagemang skapar Wesc genom att använda sig av event. När förtaget anordnar skateboard 

tävlingar eller likna nde, knyter man till sig kunden till en företeelse som kunden redan är 

engagerade i och på så sätt får man en positiv koppling till varumärket. 

     Engagemang från kunden är wesc starkaste orsak till återköp därför är det även viktigt att 

före bygga kundens riskupplevelse.  Eftersom varumärket förknippas med en livsstil är det 

den sociala risken som är av betydelse. Genom att arbeta med aktivister och på så sätt 

förknippa varumärket med kända personer minskar man kundens socialrisk och kunden ego 

risk. Kunden känner en trygghet i sitt köp.  

Vad gäller den kvalitativa risken kan vi ej finna att Wesc arbetar aktivt med detta.  

 

Kunden om skapat engagemang och upplevd risk –WESC 

Vad enkätundersökningen visar är att livsstil är en av de starkaste associationer kunden 

förknippar med varumärket, 40 % kopplar märket till ”något som avspeglar en själv”. Vilket 

tyder på en hög grad av engagemang, eftersom man naturligtvis är högt engagerad i sig själv.  

 

Båda företagen har lyckats minska riskerna vid köpen och skapat ett engagemang hos sina 

kunder. WESC minskar kundens upplevda risk genom att koppla kläderna till kända 

personer och livsstil, medan Fjällräven i stället använt sig av en hög kunskapsnivå hos 

butikspersonalen och på så vis minskar de kundens upplevda risk.  För att involvera kunden 

spelar båda förtegne medvetet och omedvetet  på kundens redan befintliga engagemang till 

sig själv. Genom att spela på kundens engagemang till sin egen livsstil spelar företagen på ett 

behov som ligger högt i kundens medvetande.  
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet med analysen som utgångspunkt och som relaterar till 
uppsatsens syfte att: genom en fallstudie analysera och utvärdera de olika förtegens 
förhållningssätt mot kunden.  
 

6.1 Resultat  

I analysen jämfördes hur respektive företag arbetade med de olika faktorerna i 
förhållningsstrategin. Positionerings diagrammen visar hur företaget arbetar och hur kunden 
upplever det.  Den streckade rutan är den optimala positionen enligt syntesen.  
 

 

• Envägs eller tvåvägskommunikation - fjällräven 

Som de olika variablerna visade arbetar 

fjällräven aktivt med att stärks sina relationer till 

sin omgivning. Mot slutkund är man inte ännu 

lyckats att få fram en relations givande 

kommunikation. Slutkunden tycks dock ha en 

relation till varumärket som inte uppkommit 

genom företagets kommunikationsansats, utan 

en relation uppkommen genom individens 

omgivning och miljö.  

 

• Envägs eller tvåvägskommunikation -  wesc 

Wesc hela verksamheten bygger på nätverk och 

som analysen visar positioneras produkten som 

en sidoeffekt av relationen. Varumärkets starka 

koppling till events och en livsstil skapar en 

relation på individuell nivå 
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• Fysiska eller psykiska mervärden- fjällräven 

Företaget arbetar aktivt med att stärka sina 

fysiska mervärden, men som undersökningen av 

variablerna visar förmedlar de även ett starkt 

psykologiskt mervärde till kunden.  

  

• Fysiskt eller psykologiska mervärde 

Genom att kommunicera med enskilda individer 

förhöjer företaget det psykologiska mervärdet 

för den enskilde. Analysen visar tydligt att 

WESC kunden inte betalar för den fysiska 

produkten.  

   

 

• Lågt eller högt engagemang/risk- fjällräven 

De psykologiska mervärden fjällräven förmedlar 

gör kunden högt engagerad och risken 

förknippad med detta förebygger företaget 

genom att inte förändra grunden eller 

ompositionera sitt varumärke, vilket kvarhåller 

kundens kvalitetsuppfattning. 

  

• Lågt eller högt engagemang/ risk we 

Wesc kunden köper en livsstil och som teorin 

visar är individen alltid högt engagerad i sig 

själv. Detta ger oss att kunden är högt engagerad 

i varumärket. Kundens upplevda risk är låg i och 

med den väl arbetande produktplaceringen på 

”aktivister” 
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SUMMERING  

Resultatet visar att båda tekoföretagen i stort sett förhåller sig till kunden enligt syntesen om 

långsiktigstrategi. Dock finns det en stark skillnad på de respektive tekoföretagens 

uppfattning jämfört med kundens. Wesc’s strategi hade en stark korrelation med kundernas 

uppfattning, vilket tyder på att de har en god kund och varumärkes uppfattning.   

 

Det psykologiska mervärdet var i båda fallen en viktig faktor i kundens köpbeslut. Dock 

ansåg fjällräven att det inte var något de kunde arbeta på, medan WESC främst arbetande på 

mervärdeförhöjning via det psykologiska. Båda tekoföretagen arbetar med Image skapande 

koncept, skillnaden med fjällrävens Image är att de inte säger sig ha någon Image.  

 

Kundens lojalitet till Wesc bygger på kundens lojalitet till sig själv (livsstil). Analysen av 

fjällräve n tyder på att även där är kund lojalitet kopplad till individen så som barndom och 

tradition. Skillnaden mellan tekoföretagen är att Wesc spelar på individens engagemang till 

sig själv, medan fjällräven inte använder sig av detta aktivt utåt mot kunden. 
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7 SLUTSATS   
I detta kapitel framförs slutsatser som relaterar till uppsatsens problemformulering: vilka 
faktorer är viktiga för att nå ut med sitt budskap och skapa en lojal kund 
 

Som bakgrunden antyder präglas tekoindustrin av ett affärsklimat med hård konkurrens . 

Möjligheten att differentiera sig mot konkurrenterna handlar inte längre om den fysiska 

produkten eller priset. Tekoföretagens marknad är hård då kläder är lätta att plagiera och 

billig produktion är lättillgängligt. Tekoföretagen lägger ned stora pengar på skapandet av nya 

kollektioner och måste hitta nya vägar att få kunderna trogna varumärket.  

 

Genom analysen ovan av två företag inom tekoindustrin har vi identifierat några faktorer som 

är viktiga för att skapa överlevnad, det vill säga en lojalkund.  

 
Faktor 1  

Företagets inställning till kunden och sin omgivning är grunden för att överleva. 

Den långsiktiga strategin i form av Relationsperspektivet, är en faktor som är viktig på flera 

olika plan, dels betonar detta perspektiv att alla i företaget är en del av marknadsföringen.  

Ansvaret för att kunden vid köptillfället ska uppleva servicekvalitet och vilja återkomma, 

ligger hos samtliga i företaget. Den betonar även vikten av att skapa en relation byggd på 

kommunikation och interaktion och inte information. Denna faktor inbegriper även företagets 

inställning till nätverket runtomkring sig, genom att knyta nätverk till sig av både 

professionellt och amatörmässigt slag kan företagen få hjälp med att skapa förståelse för 

kunden och dess behov. Förståelse för kunden är avgörande i skapandet av lojalitet.  

   
 

Faktor 2 

Psykologiska mervärdet är den grund kunden av idag fattar sitt köpbeslut på.  

Genom att förtagen skapar ett psykologiskt mervärde kring sina produkter kan de skapa en 

differentiering från övriga likvärdiga produkter. Psykologiska mervärdet i fo rm av ett 

varumärke stärker produktens attraktionskraft. Genom att identifiera en livsstil runt sitt 

varumärke skapas ett psykologskit mervärde som är svårt för andra företag att kopiera 

tillskillnad från fysiska detaljer som idag är lätt plagierade. Beroende på 

kommunikationsmedel kan förtagen skapa olika förutsättningar för relationsbyggande, medel 

som event marketing under lättar och framkallar en plattform för företaget att kommunicera 

ifrån. Kommunikationen är grunden för företagen att förmedla ett mervärde.  
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Faktor 3 

Kundens engagemang är slutliga nyckeln till lojalitet.  

För att skapa en långsiktigrelation till kunden krävs det att företagen kan fånga kundens 

engagemang. Genom event är individen redan innan engagerad i företeelsen så som 

tillexempel på en skateboard tävling, det gäller för företaget att dra nytta av det befintliga 

engagemanget hos individen för skateboard och på så vis skapa en positiv koppling till 

varumärket.  Genom att placera varumärket på ”rätt” personer i rätt sammanhang kan man 

minska kundens socialt upplevda risk. Med högt engagemang och lågt risktagande kommer 

kunden att bli lojal. Det fins flera olika sätt att förstärka kundens engagemang och minska 

risken och grunder ligger i att genom analys ta reda på vilket behov kunden har och 

identifierar den personliga betydelsen av produkten. Genom detta kan företaget satsa på 

åtgärder som möter dividends behov och tar bort osäkerheten i köpet.  
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8 KRITISKGRANSKNING   
 

I detta kapitel kommer vi att värdera uppsatsens generaliserings grad, dess validitet, reliabilitet 
och göra en källkritisk granskning. 

 

8.1 Generalisering  
Då fallstudier endast genomfördes på två olika företag inom tekoindustrin och dessa företag 

är väldigt olika, måste vi reservera oss med att konstatera att resultatet inte bör tas som 

representativt för hela verksamhetsområdet. Uppsatsens syfte är därför inte att generalisera 

tillståndet i branschen utan snarare att ge en tänkbar bild över hur det skulle kunna se ut, samt 

att påvisa företagens förhållningsstrategier till sina kunder. 

 

8.2 Validitet  

Med validitet menas att man gör en fastställning och undersökning av det man har avsätt att 

mäta samt undersöka, samt att ingen irrelevant information påverkar resultatet. 

Då vi valde att bygga våra intervjufrågor utifrån vår teoretiska referensram, som i sin tur 

skapades med ursprung i syftet finns det en klar förankring mellan bakgrunden och 

undersökningens olika steg. Därigenom kan vi utgå ifrån att validiteten är hög i denna 

uppsats. 

 

8.3 Reliabilitet  

God reliabilitet grundar sig i att undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt och 

trovärdigt sätt, både när det gäller vilka mätinstrument som använts samt den data som 

insamlats och behandlats. 

 

Materialet i denna uppsats anser vi vara trovärdigt eftersom det baserats på en bred bas av 

litterära källor och artiklar, samt att intervju respondenterna för de involverade företagen hade 

högt uppsatta positioner och en bred kunskap i det aktuella ämnet. Detta resulterar i att 

intervjuerna bör tas som trovärdiga och som relevant data, självfallet kan detta dock inte 

garanteras. Då intervjuerna skedde muntligt och öga mot öga i en avslappnad miljö stärker det 

grunden för tillförlitlighet. Dock kan delar av resultatet vara påverkat av det faktum att båda 



 

  61 

intervjuerna inte är baserade på tidsenliga dagsläget, vilket kan resultera i att en av 

intervjuerna inte helt stämmer in på företagets nuläge.  

 

8.4 Källkritik 

Den källkritik som kan presenteras är att djupintervjuerna i detta arbete endast skett med få 

representanter för varje företag, vilket inte leder till full tillförlitlighet. Intervjuer med flera 

representanter från varje företag bör göras för att minimera risken av felaktig information 

eller missförstånd.  

  Vi vill även pointera att enkätundersökningarna på grund av sin ringa omfattning både 

geografiskt och storleksmässigt i form av deltagande respondenter, kan ge en ett vinklat 

resultat. Vilket skulle ha kunnat förebyggas om en större undersökning på ett bredare 

geografiskt område hade varit möjligt. 
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10 BILAG OR 

10.1 Enkätundersökning Fjällräven 

Antal          

Respondenter 25 %      

Man 15 60% Ålder      

kvinna 10 40% 16-21 22-27 28-35 36-49 50+ 

Summa %   100% 4% 28% 40% 24% 4% 

Antal Personer 25   1 7 10 6 1 
     

 Civilstånd    

 Gift Ogift   

Summa % 44% 56%   

Antal Personer 11 14   
 

Inkomst (i 1000kr)       

0-5 6-10´000 11-15´000 16-20´000 21-25´000 26-31´000 31´000+ 
Summa % 8% 12% 16% 36% 24% 4% 

Antal Personer 2 3 4 9 6 1 
 

Kund Lojalitet / Långsiktig relation    

      Ja   Nej   

      Antal % Antal % 

    Var detta ditt första köp? 5 20% 20 80% 
  Motsvarade köpet dina förväntningar  23 92% 2 8% 

    Nöjd med tidigare produkter? 25 100%   0% 

    Tänka dig handla igen? 25 100%   0% 

    Är du deras huvudsakliga målgrupp? 8 32% 17 68% 

    Avsikt att återbesöka inom 3mån?  4 16% 21 84% 

  Känner du till något event företaget anordnat? 12 48% 13 62% 

  -Har du deltagit/närvarat vid något av eventen?  4 30% 8 60% 
       

Psykologiskt mervärde     

      Ja   Nej   
      Antal % Antal % 

    känns personalen "märket"?  15 60% 10 40% 

    Samhörighet med övriga i butiken. 4 16% 21 84% 

    Personal djup kunskap produkt? 17 68% 5 20% 

    Interesse påverka produkterna? 6 24% 19 76% 

    ´-vet du vart du ska vända dig 0 0 6 100% 

    Samhörighet med övriga i butik? 14 56% 11 44% 

   

 Upplevde du personalen mest som: Antal % 

Trevlig 7 28% 

Tillmötesgående 2 8% 
Kunskap om produkterna 16 64% 

Summa 25 100% 
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När du tänker på märket tänker du  Antal % 

Bra kläder 14 56% 
En Livsstil 8 32% 

Ingendera 3 12% 

Summa 25 100% 

   

Vad förknippar du med märket Antal % 

Kvalitet 23 92% 

Rätt i tiden  0% 
Något som avspeglar mig 2 8% 

Summa 25 100% 
 

Högt Engagemang   

Har du besökt företagets hemsida? Antal Personer % 

Nej Aldrig 23 92% 

Någon gång 2 8% 
Regelbundet  0% 

Summa 25 100% 

   

Om du besökte, hur upplevde du sidan Antal Personer % 

Dålig  0% 

Tilltalande 2 100% 

Bra produkt sortiment  0% 

Summa 2 100% 

   

Var köpet Antal Personer % 

Impulsköp 1 4% 

Specifikt plagg du sett innan besöket 11 44% 

Typ av plagg du behövde 13 52% 

Summa 25 100% 

   

Allmänna intrycket av besöket Antal Personer % 

Bra 23 92% 
Dåligt  0% 

Varken bra eller dåligt 2 8% 

Summa 25 100% 
 

Rangordna vad som är viktigast vid köp Poäng % 

Funktionen 94 38% 
Varumärket 47 19% 

Priset 40 16% 
Utseende 69 28% 

Summa 250 100% 

   

Upplevde du personalen mest som: Antal Personer % 

Trevlig 7 28% 

Tillmötesgående 2 8% 

Kunskap om produkterna 16 64% 

Summa 25 100% 
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10.2 Enkätundersökning WESC 

Antal        
Respondenter 25 %      
Man 16 64% Ålder     
kvinna 9 36% 16-21 22-27 28-35 36-49 50+ 
Summa %   100% 24% 48% 24% 4% 0% 
Antal Personer 25   6 12 6 1 0 
     

 Civilstånd    

 Gift Ogift   

Summa % 8% 92%   

Antal Personer 2 23     

Inkomst (i 1000kr)       

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 31+ 

Summa % 24% 28% 16% 8% 20% 4% 

Antal Personer 6 7 4 2 5 1 

Kund Lojalitet / Långsiktig relation    
      Ja   Nej   
      Antal % Antal % 
    Var detta ditt första köp? 6 24% 19 76% 
  Motsvarade köpet dina förväntningar  22 88% 3 12% 

    Nöjd med tidigare produkter? 19 100%   0% 

    Tänka dig handla igen? 25 100%   0% 

    Är du deras huvudsakliga målgrupp? 11 44% 14 56% 
    Avsikt att återbesöka inom 3mån? 16 64% 9 36% 

  Känner du till något event företaget anordnat? 7 30% 18 70% 

  -Har du deltagit/närvarat vid något av eventen? 1 14% 6 86% 
       

Psykologiskt mervärde     
      Ja   Nej   
      Antal % Antal % 
    Personal djup kunskap produkt? 13 52% 12 48% 

    känns personalen "märket"? 23 92% 2 8% 
    Interesse påverka produkterna? 9 36% 16 64% 
    ´-vet du vart du ska vända dig 0 0% 9 100% 

    Samhörighet med övriga i butik? 18 72% 7 28% 
 

Upplevde du personalen mest som: Antal % 

Trevlig 17 68% 

Tillmötesgående 7 28% 

Kunskap om produkterna 1 4% 

Summa 25 100% 
   

När du tänker på märket tänker du på Antal % 

Bra kläder  0% 

En Livsstil 22 88% 
Ingendera 3 12% 

Summa 25 100% 
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Vad förknippar du med märket Antal % 

Kvalitet 1 4% 
Rätt i tiden 14 56% 

Något som avspeglar mig 10 40% 

Summa 25 100% 
 

Högt Engagemang   

Har du besökt företagets hemsida?  Antal Personer % 

Nej Aldrig 9 36% 

Någon gång 12 48% 

Regelbundet 4 16% 

Summa 25 64% 
   

Om du besökte, hur upplevde du sidan Antal Personer % 

Dålig  0% 

Tilltalande 16 100% 

Bra produkt sortiment  0% 

Summa 16 100% 
   

Var köpet Antal Personer % 

Impulsköp 11 44% 

Specifikt plagg du sett innan besöket 6 24% 

Typ av plagg du behövde 8 32% 

Summa 25 100% 
   

Allmänna intrycket av besöket Antal Personer % 

Bra 23 92% 

Dåligt  0% 
Varken bra eller dåligt 2 8% 

Summa 25 100% 
   

Rangordna viktigt vid köp  Poäng % 

Funktionen 51 20% 

Varumärket 64 26% 

Priset 36 14% 
Utseende 99 40% 

Summa 250 100% 
   

Upplevde  du personalen mest som: Antal % 

Trevlig 17 68% 

Tillmötesgående 7 28% 
Kunskap om produkterna 1 4% 

Summa 25 100% 

 


