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Sammanfattning  

 
Uppsatsens titel:  Kommunikationens roll för långsiktig överlevnad 

- En studie om små och medelstora företag i den svenska 

modebranschen. 
 

 

Kurs:     Företagsekonomi C, kandidatuppsats, Service 

Management 
 

Författare:                         Helena Wasberg & Alina Bendikova 
 

Handledare:   Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm  
 

Nyckelord: Kommunikation, relationsmarknadsföring, involvering, 

modebranschen, interaktion  
 

Bakgrund: Den svenska modeindustrin växer stadigt och består till 

stor del av många små och medelstora företag. Genom de 

stora klädkedjornas stordrift riskerar små företag att bli 

utkonkurrerade. Mindre företag kan ha svårt att nå ut 

genom klassisk reklam då deras budget ofta är mindre och 

de riskerar att drunkna i bruset. Därför är det viktigare för 

de mindre företagen att skapa lojala kunder med nya 

metoder. Om de mindre aktörerna inom modebranschen 

inte följer den snabba utvecklingen i samhället och 

satsar på att bygga starkt varumärke kommer de att få 

överlevnadsproblem i det långa loppet.  

 

Problem: Vilka kommunikativa faktorer är viktiga vid val av 

varumärkesstrategi för långsiktig överlevnad för små 

och medelstora företag i modeindustrin? 

 

Syfte: Syftet är att analysera och utvärdera varumärket som 

kommunikationsmedel för att bygga företagets image.  

 

Arbetsmetod: Data insamlas via intervjuer med företag samt enkäter 

av respektive företags befintliga samt potentiella 

kunder. 

  

Teoretiskt perspektiv  Relationsmarknadsföringsperspektiv samt 

Transaktionsmarknadsföringsperspektiv  

 

Teorier: Varumärkesstrategier, Totalkommunikation, Brand 

Equity, Involveringsteorin, Service Value Profit Chain.  
 

Empiri: Empirin består av primärdata som inhämtats via intervjuer 

med representant för respektive företag samt från de 

enkäter som delats ut till kunder.  



5 
 

 

Analys: Analysen är en tolkning av det empiriska materialet som 

är hämtad från intervjuerna med företagen och 

enkätsvaren från kunderna. Varje företag analyseras 

utefter de variabler som tagits fram i teorikapitlet.  
 

Resultat: Resultatet av undersökningen visar på att de undersökta 

företagen använder sig av kommunikationsmedel både i 

form av envägs- och tvåvägskommunikation. Resultatet 

visar även på att kunden i stor utsträckning är 

höginvolverad och därmed är det viktigt för företagen att 

ha ett relationsperspektiv. 
 

Slutsats: För att kunna nå en långsiktig överlevnad är det viktigt att 

de mindre företagen jobbar utifrån ett relationssynsätt. På 

detta sätt kan företagen skapa lojala och återkommande 

kunder som bidrar till att företaget får en god Word-Of -

Mouth. Detta kan i sin tur generera i nya kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Abstract  

 

Title: The role of communication for long-term survival 

- A study of small and medium sized companies in the 

Swedish fashion industry  

 

Course:  Business Administration, Bachelor Essay, Service 

Management 

 

Authors:          Helena Wasberg & Alina Bendikova 

 

Tutors:          Hans Zimmerlund and Renate Åkerhielm  

 

Keywords:   

Communication, relationship marketing, involvement, fash

ion industry, interaction 

 

Background: The Swedish fashion industry grows steadily, today it’s 

populated by many small and medium sized companies.  

Due to the big clothing chains dominant position 

small businesses risks to be ousted out of the fashion 

industry. 

Smaller companies may find it difficult to reach out to the 

customer by traditional advertising because their budgets 

are often smaller. It is therefore important for smaller 

companies to create loyal customers. If the smaller sized 

businesses in the fashion industry do not follow the rapid 

developments in society and focus on building strong bran

ds and relationships, they will have problems with 

surviving in the long run. 

 

Problem definition: Which communicative factors are important in 

the choice of brand strategy to create a long-

term survival for small and medium-sized companies in 

the fashion industry? 

 

Purpose: The purpose of the essay is to analyse and evaluate the 

brand as a communications tool for building a brand 

image. 

 

 

Method: The data which is being used in the essay is 

collected from interviews with companies and  

survey of each company's existing and potential customers.

  

 

Theoretical perspective:  Relationship Marketing Perspective and Transaction 
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Marketing Perspective    

 

Theories: Brand Strategies, Total Communication, 

Brand Equity, Involvement Theory, Service Value Profit 

Chain. 

 

Empiric: The empirical data is primary data gathered 

from interviews with a representative for each  

company and from the questionnaires distributed to the 

customers of each company. 

 

Analysis: The analysis is an interpretation of the empirical material  

collected from interviews with each 

company and customers survey. Each company is being 

analysed along the characteristics that emerges in 

the theory chapter. 

 

 

Results: The results of the study show that the companies use a 

mixture communication form consisting of one-and two 

way communication. The results from survey show that the 

customer is highly involved and therefore it 

is important for companies to 

maintain a relationship perspective. 

 

 

Conclusions/ 

Discussion: In order to achieve a long-term survival, it is important that 

smaller companies work from a relational consumers 

approach. In that way companies can create loyal 

consumers which can later on contribute to good Word-Of-

Mouth. In its turn this can generate new consumers.  
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1. Inledning 

_____________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras en generell bakgrund av modebranschen som följs av en 

problemdiskussion som slutligen leder till uppsatsens problemformulering. Därefter 

presenteras uppsatsens syfte samt avgränsningar. 

 
 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Företag– utbyte– ökad konkurrens  

Modeindustrin växer i allt högre fart och blir allt viktigare för Sverige och dess 

näringsliv skriver PWC i en av sina riksrapporter.
1
 Vidare berättar samma källa att 

modeindustrin står för ca 5 % av vår BNP och växer ständigt. Den svenska 

modebranschen består till största del av små och medelstora företag och för att klara 

av denna konkurrensutsatta marknad krävs goda kunskaper om de förutsättningar som 

råder på en viss marknad samt goda möjligheter för att ta sig in på marknaden.  

 

I sin rapport skriver PWC att en stor del av företagen som är verksamma inom 

textilbranschen har planer eller vill expandera både lokalt och internationellt. Därmed 

måste företagen möta de nya kraven som den ökade globaliseringen och hårdare 

konkurrens med allt fler aktörer på marknaden ställer. Vidare skriver källan att viljan 

hos företaget att utveckla sig och deras förmåga att utveckla sig inte stämmer överens. 

Det har resulterat i att små och medelstora företag har den svagaste utvecklingen i 

Sverige. 

 

1.2.2 Reklamens traditionella roll 

Ett viktigt medel för företag att nå ut till sina kunder har varit genom reklam.
2 

Reklam började användas redan i tidernas begynnelse. Den bestod då mestadels av 

ryktesspridning
 
.
3
 Enligt samma källa har sättet att göra reklam på förändrats på 

många olika sätt, bland annat tack vare internet och de sociala mediers genombrott. 

 

                                                        
1 http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/riksrapport_sma.pdf 
2 http://www.internetstatistik.se/content/2047-internetannonseringen-okade-under-2009.html 
3 http://www.graficareklam.se/index.php/reklam/reklamhistoria 

http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/riksrapport_sma.pdf
http://www.internetstatistik.se/content/2047-internetannonseringen-okade-under-2009.html
http://www.graficareklam.se/index.php/reklam/reklamhistoria
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Företaget IRM Media annonserade i ett pressmeddelande att företagens efterfråga på 

reklam är större än någonsin. 
4
IRM berättar även att efter finanskrisen 2010 har tv-

reklam, morgon- och kvällspress, utomhusreklam, gratistidningar, fackpress, reklam i 

radio, butiksmedier, internet och mobilreklam visat på en stor tillväxt. 

 

1.2.3 Konsuments reaktion på reklam 

Samtidigt som reklamen har ökat, har betydelsen av reklambudskap minskat skriver 

Peter Englund i en krönika. 
5
 I samma krönika skriver Englund att dagens reklam 

tenderar att liknas vid propaganda som sänds ut för att påverka konsumenten till ett 

köp och reklamfilmer kan bli uttjatade och leda till negativa associeringar hos kund.   

Han menar att det så kallade bruset av hundratals liknande reklambudskap ökar och 

därmed tvingas företagen att antingen finna en ny plattform för hur reklam används 

eller bygga upp sitt företag genom andra vägar. Med bruset avser i enligt med Fiske 

den störning som förekommer mellan sändare och mottagare.
6
 Att bryta igenom 

bruset genom annorlunda reklam anser Peter Englund kan få konsumenternas 

uppmärksamhet, men leder nödvändigtvis inte till köp. Han menar vidare att idag 

påverkas inte individer lika starkt av reklam trots att de utsätts för ett starkt 

informationstryck. 

 

1.2.4 Traditionell marknadsföring förändras  

De mindre företagen kan inte längre förlita sig endast på produkten de säljer då 

konsumenternas valmöjligheter har ökat och den traditionella marknadsföringen har 

förändrats menar Doyle och Stern. 
7
 

Utvecklingen på marknaden har tvingat företag att bli allt mer aggressiva för att kunna 

lyckas profilera sig och stärka sitt varumärke skriver ovanstående källa. Källan menar 

att ett behov av att skilja sig från mängden har uppstått på grund av den ökade 

konkurrensen och företag gör allt för att synas och inte drunkna i bruset.  

 

 

 

                                                        
4 http://www.irm-media.se/pdf_public/pressmeddelande_q4-10.pdf 
5 http://www.peterenglund.com/textarkiv/reklam.htm 
6 Kommunikationsteorier - En introduktion  John fiske 1997 Borås  sid 19-21 
7 Doyle, Peter & Stern, Phil (2006). Marketing management and strategy.  4:e upplagan. Essex:  
Pearson Education Limited 

http://www.irm-media.se/pdf_public/pressmeddelande_q4-10.pdf
http://www.peterenglund.com/textarkiv/reklam.htm
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1.2.5 Små och medelstora företag – små resurser  

Idag satsar svenska företag miljardbelopp på marknadskommunikation och utgifterna 

för kommunikation kan uppgå till så mycket som 50 procent av de totala utgifterna för 

ett företag. 
8 

Många företag ägnar sig åt varumärkesbyggande reklam där fokus inte ligger på att 

framhäva produkten utan på att ladda varumärket med olika attribut.
9
 Den typen av 

marknadsföring kan vara långsiktig och väldigt kostsam. I en artikel på regeringens 

hemsida diskuteras det om små och medelstora företags och att marknadsföringen kan 

vara ett problem för företag som har begränsade resurser.
10 

 

De etablerade reklambyråerna erbjuder kvalitet till väldigt höga priser vilket gör det 

svårt eller nästan omöjligt att klara av för små och medelstora företag.
11

 Tillgång till 

finansiering och ökande hård konkurrens är bland de största utmaningar små och 

medelstora företag ställs inför skriver Europeiska kommissionen.
12 

 

1.2.6 Varumärkesbyggande ökar i betydelse 

Konsumenterna har blivit trötta på den enkelriktade reklamen som de exponeras för 

dagligen via medier och på att vara en passiv mottagare och vill istället vara delaktig 

den kommunikativa processen skriver reklambyrån Hummingbirds.
13

 Vidare skriver 

källan att reklamen har förlorat sin betydelse, effektivitet och genomslagskraft vilket 

har resulterat i att företagen måste hitta andra sätt att bygga varumärke.  

Enligt marknadskommunikatören Karl Forsberg säkrar ett starkt varumärke företagets 

överlevnad och framgång.
14

 Samma källa säger att ett vanligt problem som små och 

medelstora företag har är låg kännedom kring dess varumärke. Då all typ av 

annonsering kan bli dyrt för de mindre företagen måste dessa främst förlita sig på 

muntlig reklam genom Word-of-mouth.
15

 

 

 

                                                        
8 http://www.reklamtips.se/reklam-ur-ett-studieperspektiv-vad-ar-reklam/ 
9 http://www.spinell.se/vad-gor-du-reklam-for/ 
10 http://www.regeringen.se/sb/d/9622/a/96709 
11 http://www.perfekteffekt.se/ 
12 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4566 
13 http://www.hummingbirds.se/om/ 
14 http://www.karlforsberg.se 
15  http://www.nimade.info/foretag/2011/0205/Vad-ar-Word-of-Mouth-reklam.html 

http://www.reklamtips.se/reklam-ur-ett-studieperspektiv-vad-ar-reklam/
http://www.spinell.se/vad-gor-du-reklam-for/
http://www.regeringen.se/sb/d/9622/a/96709
http://www.perfekteffekt.se/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4566
http://www.hummingbirds.se/om/
http://www.karlforsberg.se/
http://www.nimade.info/foretag/2011/0205/Vad-ar-Word-of-Mouth-reklam.html
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1.2.7 Aktörer inom modebranschen 

Modebranschen är en hårt utsatt bransch för aktören som karaktäriseras av hög 

prispress skriver Nordås i en artikel.
 16

 Vidare berättar Nordås att de dominerande 

aktörerna inom låg och mellanprissegment är de multinationella företagen. Dessa 

multinationella företagen har störst köpkraft och störst inflytande på 

konsumentmarknaden. Detta ställer i sin tur till problem för de mindre företagen i 

frågan om överlevnad.  

 

Enligt Melin har det blivit allt svårare för företagen att skapa långvariga och lojala 

relationer till kunder vilket har resulterat i att aktörerna mist sina positioner på 

marknaden på grund av det hårda klimatet som orsakades av den ökade 

globaliseringen.
17

 Strategier för expansion blir alltså en allt viktigare drivkraft för 

företagens framgång och överlevnad. Doyle menar att vid omständigheter då ett 

företag är utsatt för hårt press är det enda tänkbara alternativet för överlevnad att satsa 

på att bygga ett starkt varumärke.
18 

 

1.2.8 Varumärkesbyggande genom kommunikation – en överlevnadsstrategi  

Ett starkt varumärke skapas genom bland annat konsekvent uttryck och effektiv 

kommunikation skriver Tns-info.
19

 Kommunikation är ett medel för att befästa ett 

företags varumärkesstrategi samt att fånga konsumenten berättar samma källa. Källan 

säger även att vägen till en perfekt kommunikation är komplex, ett företag behöver 

navigera mellan många medier och kommunikationskanaler samt ta till en stor mängd 

kreativa lösningar då det är en marknad med många konkurrenter som tävlar om 

kundens uppmärksamhet.  

 

                                                        
16http://www.tno.it/tecno_it/fashion4_2_05/documenti/WTO%20Discussion%20Paper%20TExtile%20

and%20Clothing%20after%202005.pdf) 
17 http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/rapporter/2007/handel-

direktinvesteringar-och-tillvaxt-trender-och-tendenser-07.pdf) 
 
18 Doyle, P 1989 Building successful brands: the strategic options. Journal of marketing management 

77-95) 
19 http://www.tns-sifo.se/var-expertis/varumarken-och-kommunikation 

http://www.tno.it/tecno_it/fashion4_2_05/documenti/WTO%20Discussion%20Paper%20TExtile%20and%20Clothing%20after%202005.pdf
http://www.tno.it/tecno_it/fashion4_2_05/documenti/WTO%20Discussion%20Paper%20TExtile%20and%20Clothing%20after%202005.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/rapporter/2007/handel-direktinvesteringar-och-tillvax
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/rapporter/2007/handel-direktinvesteringar-och-tillvax
http://www.tns-sifo.se/var-expertis/varumarken-och-kommunikation
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Alla förekommande aktiviteter innehållande kommunikation ska planeras väl.
20

 

Samma källa skriver även att en genomarbetat kommunikationsplan är till stor hjälp 

för ett företag att kommunicera ett konsekvent budskap. 

 

Om företa inte jobbar aktivt med varumärkesbyggande resulterar detta ofta i att 

varumärket uppfattas som diffust och spretigt. Samma källa skriver att nyttan som 

företag kan dra av varumärkesbyggande arbete är en ökad försäljning och god 

lönsamhet, växande kundkrets samt en bättre kommunikation.
21

  

 

1.3 Problemdiskussion 

Modeindustrin växer stadigt och står idag för ca 5% av Sveriges BNP. Branschen 

består av många små och medelstora företag som ställs inför höga krav för att kunna 

klara av den konkurrensutsatta marknaden. Om företag inte klarar av att nå upp till 

dessa höga krav riskerar de att gå under.  

 

Ett klassiskt medel för företag att nå ut till konsumenten är genom reklam och 

efterfrågan på reklam har aldrig varit större än den är idag. Den ökade konkurrensen 

har förändrat den traditionella marknadsföringen och företag tvingas ta till allt mer 

aggressiva metoder för att inte drunkna i bruset. På grund av bruset har det blivit 

svårare för företag att nå ut till konsumenten. Effektiv marknadsföring kan bli väldigt 

lönsamt för företagen. För att kunna fånga konsumentens uppmärksamhet och inte 

drunkna i bruset måste företagen använda sig av nya knep.  

 

Reklamen har förlorat sin traditionella betydelse, effektivitet och genomslagskraft. 

Konsekvenserna av detta har blivit att företag måste hitta andra sätt att bygga sitt 

varumärke. 

 

För många företag utgör utgifterna för kommunikation så mycket som 50% av de 

totala utgifterna. Kommunikation är något som små företag ofta inte har råd med. 

Samtidigt som reklamen ökar, ökar även bruset som resulterar i att konsumenterna 

                                                        
20 http://www.zealconsulting.se/erbjudande/design/ 

21 http://www.kreafonbloggen.se/2008/08/19/varumarke-forvirring-del-1/ 

http://www.zealconsulting.se/erbjudande/design/
http://www.kreafonbloggen.se/2008/08/19/varumarke-forvirring-del-1/
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inte längre påverkas av reklamen i samma utsträckning. De stora företagen kan skölja 

över konsumenten med reklam och olika budskap, detta gör att små företag har 

svårare att synas och måste hitta andra sätt att genom vilka de kan synas och 

uppmärksammas.  

 

Ett företags varumärke är dess identitet och bidrar till associationer och förväntningar 

som konsumenten har på företaget. En förutsättning för företag att överleva på den 

hårt konkurrensutsatta marknaden är att satsa på att bygga ett starkt varumärke. Detta 

är något som kan uppnås genom en god och välplanerad kommunikationsplan. Som 

ovan framgått om aktörer inom modebranschen inte följer den snabba utvecklingen i 

samhället och satsar på att bygga starkt varumärke kommer de att få 

överlevnadsproblem i det stora loppet.  

 

Ett starkt varumärke kan befästas genom ett konsekvent uttryck och en effektiv 

kommunikation. Vägen till den perfekta kommunikationen kan vara komplex och det 

finns många olika vägar för ett företag att välja mellan. Om företag inte satsar på att 

bygga upp ett starkt varumärke resulterar detta ofta i att varumärket kommer uppfattas 

som diffust och spretigt. Detta kan i sin tur skada varumärket och göra det svårt att 

överleva på en hårt utsatt marknad.  

 

1.4 Problemformulering 

Vilka kommunikativa faktorer är viktiga vid val av varumärkesstrategi för långsiktig 

överlevnad för små och medelstora företag i modeindustrin? 

1.5 Syfte 

Syftet är att analysera och utvärdera varumärket som kommunikationsmedel för att 

bygga företagets image.  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen har fokus på företaget då det är varumärkesstrategier som ska undersökas. 

Men vi har även preciserat denna fokus till ett kommunikationsperspektiv.  
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2. Metod 

_____________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssätt som författarna använt sig av under 

uppsatsarbetet. Inledningsvis presenteras val av metod som redogör hur insamling av 

data har skett. Detta följs av källkritik. 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Metoddiskussion  

I sin bok ”Uppsatsarbete - En kreativ process” skriver Lindblad att metodkapitlet 

syftar till att redovisa hur datainsamlingen och analysen av data har gått till.
 22

 

Beskrivning av den insamlade materialet kräver hög noggrannhet och utförlighet. 

Vidare skriver Lindblad att en motivering av både praktisk och vetenskaplig art skall 

redovisas i metodkapitlet då resonemanget kring material- och metodval är bland det 

viktigaste som skall tas upp i uppsatsen. Författaren menar även att metod handlar om 

det vetenskapliga sätt uppsatsskrivarna närmar sig ämnet.  

 

2.2 Val av metod 

Författarna av denna uppsats har valt att göra studier av både den kvalitativa och den 

kvantitativa naturen. Med kvalitativa studier menas att forskaren söker efter att 

studera mjuk verklighet och gå in på djupet för att få en helhetsförståelse av 

fenomenet.
23

 Johannessen & Tufte skriver att en undersökning av kvalitativ natur är 

mer hermeneutiskt tolkande då man oftast använder sig av ett mindre urval. Samma 

källa menar att ansatsen ger möjlighet till att få fram mer detaljerad och nyanserad 

information där syftet är att få fram fyllig information om fenomenet som 

undersöks.
24

 Med kvantitativa studier menas att forskaren systematiskt samlar in 

empirin som sammanfattas i en statistisk form.
25

 Johannessen & Tufte skriver att en 

kvantitativ ansats innebär att man räknar fenomen och kartlägger deras bredd. En 

                                                        
22 Uppsatsarbete.En kreativ process, I-B Lindblad, s 22-25 
23 Johannessen & Tufte introduktion till samhällsvetenskaplig metod s 74 
24Johannessen & Tufte introduktion till samhällsvetenskaplig metod s, 21 
25 http://www.ne.se/kvantitativ-metod, kl 12.00, 28/04 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod
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kvantitativ metod kräver ett stort statistiskt representativt urval där det empiriska 

resultatet används för generaliseringar
26 

Då syftet med studien är att analysera och utvärdera varumärket som 

kommunikationsmedel för att bygga företagets image är en kombination av båda 

ansatserna mest lämplig. Författarna av denna uppsats anser att resultatet från 

undersökningen kan ge ny och fördjupad kunskap samt insikt inom ämnesområdet, 

och även ge möjlighet att göra generaliseringar.  

Tillvägagångssättet kommer att bestå av intervjuer samt enkätundersökningar. De 

kvalitativa data kommer att erhållas från intervjuer med personer som är verksamma 

inom företagen och innehar kunskaper kring ämnesområdet. Det kommer finnas 

möjlighet till följdfrågor och öppen dialog i syftet att få fram en fyllig information 

kring fenomenet som undersöks.  

Eftersom studien skall utvärdera kommunikation anser författarna att det är av stor 

vikt att genomföra en undersökning på både befintliga och potentiella kunder till 

respektive företag för att utvärdera hur väl företagets totala kommunikation fungerar. 

Denna undersökning kommer att anta den kvantitativa ansatsen där respondenterna 

kommer att besvara en enkät i syftet att kartlägga fenomenens bredd för att kunna 

generalisera.  

 

2.3 Urval 

2.3.1 Företag 

Undersökningsobjekten har valts utifrån storlek på företaget samt ursprungslandet. 

Antalet anställda samt omsättning och balansomslutning har varit av vikt då studien 

belyser små och medelstora företag. Enligt Europeiska Kommissionen definieras 

företagen som sysselsätter fler än 250 anställda samt har en omsättning som överstiger 

50 miljoner euro som stora företag.
27

 Dessa företag har därför inte varit relevanta 

undersökningsobjekt för denna studie. Endast företag som definieras som små eller 

medelstora kommer att kontaktas för genomförande av intervju. Att företagen är 

                                                        
26 Johannessen & Tufte, introduktion till samhällsvetenskaplig metod  s.21 
27 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm, kl. 

13.52 30/05) 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
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svenska är avgörande för studien då det är viktigt att kunna genomföra intervjuer med 

personer på ledningsnivå.  

 

2.3.2 Val av intervjudeltagare inom respektive företag 

Urvalet av intervjudeltagarna kommer att ske genom ett typiskt urval. Vid ett typiskt 

urval väljer man på ett subjektivt sätt de individer som man anser är typiska för den 

populationen man vill uttala sig om.
28

 Vid kvalitativa studier gör man ett medvetet val 

av informanter.
29 

Författarna vill säkerhetsställa att den insamlade data kommer att vara av relevans för 

studien och har därför valt att använda sig av ett typiskt urval vid val av deltagare. Det 

typiska urvalet är lämpligt för denna studie då den är representativt för den 

populationen forskarna avser att uttala sig om.
30 

För att kunna genomföra ett typiskt urval kommer författarna att kontakta individer 

som är verksamma inom företagen och är insatta i ämnesområdet uppsatsen avser att 

belysa. 

 

2.3.3 Respondenter 

Urvalet av intervjuade individerna på respektive företag kommer att ske via ett typiskt 

urval. Deltagarna väljs ut utifrån de kvalifikationer de har. Det är av vikt för studien 

att de tillfrågade har lämpliga kunskaper och erfarenheter kring ämnesområdet och 

forskningsfrågan. Författarna av denna uppsats kommer att välja ut deltagare som har 

stort intresse för ämnet studien avser att belysa samt har kännedom kring 

undersökningsobjekten.  

 

2.3.4 Val av befintliga kunder för respektive företag 

Valet av befintliga kunder som deltar i enkätundersökningen kommer att ske via ett 

sannolikhetsurval. När ett sådant urval görs väljs deltagarna ut på ett slumpmässigt 

sätt. Detta innebär att alla individer har samma chans att bli valda skriver Ronny 

Gunnarsson på Infovoice.
31 

                                                        
28 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml kl 14.54, 28/04 
29https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/programinformation/maskinteknik/kandidatarbete/Docume

nts/Kval%20kvant%20lekt%202.pdf 
30  http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml, kl 11.45, 2/05 
31 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml, kl 15.01, 28/04 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml
https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/programinformation/maskinteknik/kandidatarbete/Documents/Kval%20kvant%20lekt%202.pd
https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/programinformation/maskinteknik/kandidatarbete/Documents/Kval%20kvant%20lekt%202.pd
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml
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Författarna för denna uppsats anser att sannolikhetsurvalet är den mest lämpliga 

metoden att använda sig av vid kvantitativa studier. Enligt Lundahl används denna typ 

av undersökning för deskriptiva studier som ger möjlighet att på ett brett och 

omfattande sätt kunna täcka undersökningsområdet.
32 

Sannolikhetsurvalet kommer att genomföras på respektive företagens kunder. Detta 

kommer att ske ute i butikerna i syftet att säkerhetsställa att respondenterna är 

befintliga kunder hos företag som valts som undersökningsobjekt. 

 

2.3.5 Val av potentiella kunder 

Val av potentiella kunder till respektive företag kommer att ske via ett 

bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att individer som deltar i 

undersökningen skall vara så lättillgängliga som möjligt berättar Ronny Gunnarsson 

på Infovoice. 
33 

Enligt Trost är detta urval lämpligt samt kan ge värdefulla resultat vid kvalitativa 

analyser. 
34 

Tillvägagångssättet för detta urval kommer att ske genom att författarna i första hand 

kommer att be sina vänner och bekanta att besvara enkäterna för respektive företag. 

Endast svar från individer som inte har varit kunder hos respektive företag kommer att 

tas i beaktelse då syftet är att genomföra en undersökning på en grupp som skall 

representera potentiella köpare. Enkätundersökningen kommer att äga rum främst 

genom ett personligt möte, om detta inte är möjligt kommer undersökningarna att 

genomföras via e-mail eller per telefon.  

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primär - och sekundär data 

Materialinsamlingen för denna studie består delvis av primärdata men även utav 

sekundärdata. Primärdata avser all data som författarna på egen hand anskaffat genom 

observationer. Den primärt insamlade data kommer att utgöra underlag till uppsatsens 

empirikapitel.   

                                                        
32 Lundahl – Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s.169 
33 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml, kl 01.02 9/5) 
34 Trost, Jan – Enkätboken s. 30-31 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml
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I utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer av Ulf Lundahl och Per-Hugo 

Skärvad skriver de att sekundära data innefattar alla data som sammanställts i annat 

syfte i form av litteratur, tidningsartiklar och internet.
35 

Författarna anser att en kombination av primär och sekundärdata är det lämpligaste 

sättet att angripa ämnet på då primärdata kan resultera i nya insikter och kunskaper. 

Sekundärdata samlas in för vidare analys av de nyfunna kunskaperna inom området.  

Primärdata samlas in genom intervjuer med personer som är verksamma inom 

företagen samt genom enkätundersökningar med befintliga kunder till respektive 

företag. Sekundärdata har samlats in genom litteratursökning efter böcker inom 

varumärkesstrategier och marknadsföring samt tidigare forskning som berör 

ämnesområdet uppsatsen avser att belysa.  

 

2.5 Källkritik 

Eftersom det inte är möjligt att ha full översikt över ämnesområdet som studien 

belyser har respondenterna som deltagit i intervjuer valts ut genom ett strategiskt 

urval för att garantera kännedom kring undersökningsobjekten för att höja datas yttre 

validitet. Detta kan dock resultera i att objektiviteten inte är tillräckligt hög och 

därmed sänka datas reliabilitet. Med reliabilitet menas hur pass tillförlitligtdata är. 

Tillförlitligheten är beroende av vilka data som används, insamlingssättet samt hur 

data bearbetas.
36 

Informationssökning kommer att ske i ursprungskällan vilket ger ett resultat med hög 

validitet då de tillfrågade på företagen innehar hög kunskap kring ämnet som 

uppsatsen avser att belysa. Med validitet menas datas relevans eller dess giltighet.
37 

Intervjufrågor har även utformats på ett öppet sätt för att ge utrymme åt personliga 

åsikter samt för att säkerställa att svaren inte blir styrda. Frågorna ger även möjlighet 

att ställa följdfrågor.  

                                                        
35 Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer / Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad, s 52, 94, 135 
36 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 28. Johannessen & Tufte 

37 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 47. Johannessen & Tufte 
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I syfte att höja datas reliabilitet kommer alla respondenter att erbjudas att ta del av 

uppsatsen för att eliminera eventuella missförstånd  

För att ge ämnet en så bred teoretisk grund som möjligt har författarna används sig 

teorier av både det äldre och mer nytillkomna slaget.  
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3. Teori 

_____________________________________________________________________ 

I teorikapitlet beskrivs teoretiskt perspektiv samt teorier passande för fenomenet som 

skall undersökas. Därefter följer en beskrivnings av teorier samt dess relevans till 

studien. Slutligen avslutas kapitel med en teoretisk syntes följd av en teoretisk 

referensram. 

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Grönroos belyser två olika perspektiv som finns inom marknadsföring: transaktions 

och relationsmarknadsföring.
38

 Han skriver att företagen ställs inför hårda krav för att 

klara av den snabba utvecklingen och globaliseringen. Vidare berättar Grönroos att 

som en överlevnadsstrategi måste företagen ändra sitt sätt att nå ut till konsumenten.  

Med avseende på bakgrunden belyser relations och transaktionsmarknadsföring dessa 

problem och ligger därför i grund för det teoretiska perspektivet för uppsatsen.  

3.1.2 Transaktionsmarknadsföring  

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet utgår från företagets perspektiv och inte 

kundens skriver Grönroos.
39

 Samma författare skriver även att synsättet har inte som 

mål att skapa en långvarig relation med kunden utan de vänder sig till massproduktion 

och snabba resultat. Grönroos skriver vidare att synsättet saknar flexibilitet och 

personlig service. Han menar att huvudfokus hos synsättet är de fyra P: NA pris, plats, 

produkt och påverkan och företagen som arbetar med transaktionsmarknadsföring är 

målstyrda och har oftast en hierarkiskt byggd organisationsstruktur.  

 

 

 

                                                        
38 Christian Grönroos, service management and marketing. Customer management in service 
competition. Third edition 2007 sid  26-29 

39
 Christian Grönroos, service management and marketing. Customer management in service 

competition. Third edition 2007 sid  26-29 
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3.1.3 Relationsmarknadsföring 

Grönroos skriver att relationsmarknadsföringsperspektivet utgår från att utveckla 

djupa och varaktiga relationer med sina kunder.
40

 För att kunna göra det krävs det att 

företaget har en förståelse för kundens behov och önskemål samt att kunna vara 

flexibelt. Han skriver vidare att det är viktigt att alla parter inom företaget är 

medvetna om kundens betydande roll, samt att alla avdelningar inom företaget 

samspelar med varandra och delar information. Grönroos anser även att företag inom 

relationsmarknadssynsättet arbetar processtyrt och har oftast en platt 

organisationsstruktur.  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Perspektiv ligger på att undersöka hur varumärket fungerar som 

kommunikationsmedel för att bygga en stark image hos små och medelstora företag 

inom modebranschen. Fokus ligger på hur företaget kommunicerar med kund och hur 

de arbetar för att bygga en önskad image. Små och medelstora företag ställs idag inför 

stora påtryckningar från jättarna inom branschen och därför blir valet av 

varumärkesstrategier avgörande för företagens långsiktiga överlevnad. Figuren nedan 

visar på detta fenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40

 Christian Grönroos, service management and marketing. Customer management in service 

competition. Third edition 2007 sid 275-277. 26-29 
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3.3 Teoretisk genomgång 

3.3.1 Varumärkesstrategier 

Enligt Melin måste ett företag vid val av varumärkesstrategi alltid göra en avvägning 

mellan flexibilitet och kostnadseffektivitet. Nedan gör Melin gör en enkel indelning i 

fyra generiska varumärkesstrategier där varje strategi är mer eller mindre lämplig 

beroende på kontexten. Indelningen enligt Melin består av modemärke, moder- och 

dottermärke, dotter- och modermärke och individuella varumärken.  Figuren nedan 

beskriver denna indelning.  

   

       Modermärke  Moder- och  Dotter- och 

 Individuella 

Dottermärke  Modermärke 

 varumärken 

 

 

   Hög kostnadseffektivitet             Låg kostnadseffektivitet 

   Låg flexibilitet              Hög Flexibilitet 

 

 (Figuren är återgiven i enlighet med originalfiguren) 

 

Modermärke 

Kännetecknande för denna strategi är att företaget marknadsför samtliga av dess 

produkter under ett gemensamt varumärke. Vidare skriver Melin kan denna typ av 

varumärke uppträda på olika sätt. Modermärket är i många fall identiskt med 

företagsnamnet. På så sätt används modermärket i alla kontakter med konsument, 

media, leverantörer och andra intressenter menar Melin.  

Moder- och dottermärke 

Utmärkande för denna strategi är den enskilda produkten eller produktlinjer lanseras 

under ett dottermärke. Melin säger att detta ger en självständighet i jämförelse med 

den tidigare nämnda strategin. Vid implementering av en sådan strategi fyller 

modermärket en pådrivande eller ledsagande funktion.  

Dotter och modermärke 

Karaktäristiskt för denna typ av strategi är att dottermärket står i centrum medan 

modermärket har en mer stödjande funktion skriver Melin. Denna strategi ger 
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möjligheten för företag att introducera flera varumärken som innehar olika 

positionering och kan vara löst sammanhållna av ett modermärke.  

Individuella varumärken 

Utmärkande för denna strategi är att varje produkt marknadsförs under ett eget 

varumärke utan att bli kopplad till modermärket.
41

 Melin menar att varje enskilt 

varumärke får därmed en helt fristående roll. 

Relevans för uppsatsen 

Eftersom syftet med denna uppsats är att utvärdera varumärkesstrategier som 

kommunikationsmedel är det relevant att undersöka vilket perspektiv företagen har i 

sitt marknadsföringssätt. När ett företag introducerar sig själv eller en ny produkt på 

marknaden har valet av strategier en betydande roll för företagets framtida image och 

dess överlevnad. Beroende på vilket perspektiv företagen jobbar med, är det relevant 

för denna studie att undersöka de strategier som företagen ansett vara lämpligast för 

respektive perspektiv 

 

3.3.2 Totalkommunikation 

Totalkommunikation avser den sammanlagda kommunikationssatsning ett företag 

använder sig av berättar Christian Grönroos och Dan Rubinstein i 

”Totalkommunikation, analys och planering av företags marknadskommunikation”.
 42

  

Innan företaget går ut med sin externa marknadsföring måste en klar intern 

kommunikation ske inom företaget skriver samma källa.
 43

 Detta för att kunna prestera 

enligt kundens förväntningar. Vidare skriver de att förväntningarna ska stämma 

överens med kundens erfarenheter, för att detta ska uppnås krävs att den tekniska och 

funktionella kvaliteten är god. Desto bättre upplevd kvalité kunden får desto större 

blir dess köpbenägenhet.  

Grönroos och Rubinstein skriver i samma bok att den huvudsakliga funktionen inom 

marknadsföring under en köpprocess är den interaktiva.
 44

 Interaktiv kommunikation 

                                                        
41 Melin Frans, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, s 108-112, Upplaga 

1:4 2008 

42 Totalkommunikation, analys och planering av företags marknadskommunikation. Christian 
Grönroos och Dan rubinstein. Liber sid 5 
43 Totalkommunikation, analys och planering av företags marknadskommunikation. Christian 
Grönroos och Dan rubinstein. Liber sid 8 
44 Totalkommunikation, analys och planering av företags marknadskommunikation. Christian 
Grönroos och Dan rubinstein. Liber sid 9 
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sker mellan de anställda och kunden där målet är att uppfylla löftena genom goda 

erfarenheter hos kunden. De anser att man alltså bör eftersträva att åstadkomma 

mycket goda erfarenheter av interaktionen mellan kund och anställda 

Slutligen skriver samma källa att innan ett företag planerar olika 

kommunikationsaktiviteter måste man försäkra sig om att interaktionerna kommer 

leda till ett gott resultat genom att de erfarenheter kunden får förblir mycket goda.  

 

 

 

(Denna modell är återgiven av 

författarna för uppsatsen i enlighet 

med originalmodellen 

Totalkommunikation av Christian 

Grönroos) 

 

 

Modellen ovan visar på hur det faktum att kunden upplever kavitet är beroende av hur 

dess förväntningar och erfarenheter speglar varandra. Detta är i sin tur beroende på 

hur väl fungerande den interna, externa samt interaktiva marknadsföringen fungerar. 

Hur detta fungerar avspeglar sig till sist i företagets lönsamhet.  

 

Relevans för uppsatsen: 

Då uppsatsen skrivs från både transaktions och relationsmarknadsföringsperspektivet 

är det av vikt för denna uppsats att ställa dessa två perspektiv mot varandra för att se 

hur totalkommunikationen inom respektive perspektiv fungerar. När ett företag 

kommunicerar i ett varumärkesbyggande syfte är det viktigt att vara noggrann med 

vilka strategier man väljer beroende på vilken relation man vill uppnå med kunden 

samt vilken image företaget önskar sig ha. För en lyckad implementering av strategier 

är det avgörande att de olika delar inom den totala kommunikationen som företaget 

har överensstämmer med varandra. Denna teori blir därför relevant för studien då 

författarna avser att analysera och utvärdera företagets kommunikation. 
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3.3.3 Brand Equity 

I Marketing management beskriver Kotler och Keller en modell baserad hur 

konsumenter agerar efter deras tycke samt känslor gentemot varumärket.
45

 Källan 

anser att den avgörande faktorn när man bygger upp ett varumärke är kvalitén på den 

investering som görs och inte kvantitet. Att förstå konsumenternas 

varumärkeskännedom, alltså alla saker som kopplas ihop med varumärket i 

konsumenternas sinnen är av avgörande betydelse eftersom det är grundande för 

varumärkeskapitalet enligt Kotler och Keller.  

 

Brand asset valuator 

Kotler och Keller presenterar en modell som ger jämförande mått för utvärdering av 

varumärkeskapitalet mellan tusentals olika varumärken inom olika kategorier.
46

 Enligt 

BAV finns det fem nyckelkomponenter: inom varumärkeskapital: 

Differentiering: mäter i vilken grad av varumärkets synlighet jämfört med andra 

varumärken. 

Kraft: mäter varumärktes drivkraft 

Relevans: mäter varumärkets bredd och attraktion 

Anseende: mäter hur pass respekterad varumärket är samt hur den betraktas 

Kunskap: mäter hur pass nära och bekanta konsumenterna är med varumärket 

 

Samma källa beskriver de olika elementen där differentiering, kraft och relevans 

anvisar till varumärkets framtida värde medan anseende och kunskap anvisar till 

varumärkets tidigare prestation. Källan anser att relationen mellan dessa komponenter 

kan avslöja mycket om varumärkets nuvarande samt framtida status. Starka nya 

varumärken visar högre nivåer inom differentiering och kraft än inom relevans, 

medan anseende och kunskap ligger på en låg nivå. Samma källa skriver vidare att 

ledande varumärken är starka inom alla fem nyckelelementen, medan varumärken 

som är på nedgång visar höga nivåer av kunskap som ett tecken på tidigare 

prestationer, en lägre nivå av anseende och ännu lägre nivåer av relevans, kraft samt 

differentiering.  

                                                        
45 Kotler&Keller, Marketing Management & Chris Fill, Marketing Communications 

46 Kotler&Keller, Marketing Management & Chris Fill, Marketing Communications 
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Brand Resonance Model 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Denna modell är återgiven av författarna för uppsats i enlighet med 

originalmodellen för Brand Equity av Kotler & Keller
47

) 

 

Modellen ovan innehåller och beskriver följande komponenter:  

 

Salience: hur ofta konsumenter tänker på ett visst varumärke under konsumtion.  

Brand performance: hur väl produkten eller servicen möter de funktionella behoven 

hos konsumenterna 

Brand imagery: hur väl varumärket försöker att möta konsumenternas psykologiska 

behov. 

Brand judgments: fokuserar på konsumenternas personliga åsikter och 

utvärderingar. 

Brand feelings: är konsumenternas emotionella respeons och reaktion gentemot 

varumärket. 

 

Brand resonance: refererar till den relationen konsumenten har med varumärket samt 

i vilken utsträckning konsumenten känner synkroniseringen med varumärket. 
                                                        
47 Kotler&Keller, Marketing Management & Chris Fill, Marketing Communications 
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Relevans för uppsatsen:  

För att förstärka ett varumärke vid varumärkesbyggande är det viktigt att utvärdera 

vad kunden anser om varumärket. Därför är denna teori relevant då den beskriver hur 

konsumenterna agerar baserat på deras tycke samt känslor gentemot varumärket. För 

att kunna få en inblick i konsumenternas tycke kring företaget måste de ha en 

välfungerande totalkommunikation. Det är alltså relevant för uppsatsen att se hur 

respektive företag agerar i sitt kommunikationssätt för att skapa gott 

varumärkeskapital. Det är alltså relevant för uppsatsen att se hur respektive företag 

agerar i sitt kommunikationssätt för att skapa gott varumärkeskapital. 

 

3.3.4 Involvement Theory 

En central stomme i förståelsen av konsumenternas köpbeslutsprocess är involvering 

teori skriver Chris Fill i Marketing Communications.
48

 Teorin beskriver och förklarar 

konsumentens psykologi och beteende samt de olika nivåerna hos konsumenten. Chris 

Fill skriver att konsumenternas köpbeslut varierar konstant och en utav faktorerna 

som tros vara nyckel till valet av varumärket är nivån av involvering. Enligt källan 

kan en konsument vara hög eller låginvolverad i en produkt. 

Vidare skriver Chris Fill att höginvolvering berör oftast dyra produkter där kvalitén 

och service spelar en betydande roll. Medan låginvolvering gäller produkter som 

konsumeras av en vana utan någon större informationssök eller utvärdering av köp.  

Low involvement theory 

Chris Fill beskriver att en typisk låg involveringssituation uppkommer när ett köp 

innebär väldigt lite risk för konsumenten. Budgetvaror som vi konsumerar väldigt ofta 

tillfaller kategorin låginvolverade varor. Pris, paketering, inköpsstället samt 

erbjudande spelar en betydande roll i konsumentens köpbeslut menar Chris Fill. Han 

skriver vidare att informationen som konsumenten mottar bearbetas på ett passivt och 

oavsiktligt sätt. Enligt samma källa förekommer det att individer med låg involvering 

kring en produkt väljer att inte söka upp information eller lägga ner större eftertanke 

vid köpet. Källan skriver även att låginvolverade konsumenter måste stimuleras 

konstant med reklam och olika typer av erbjudande för att hålla medvetandet om ett 

                                                        
48 Marketing Communications, Chris Fill. Sid 103-106 
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visst märke på topp och ett företag som inte upprätthåller engagemanget riskerar att 

förlora sin kund till konkurrenten. 

 

High involvement theory 

I Marketing Communikation beskriver Chris Fill även Hög involvering som uppstår i 

samband med köp som innebär en hög risk samt har en hög personlig relevans. Fill 

skriver vidare att en höginvolverad konsument ägnar en stor tid åt 

informationssökning som spelar en betydande roll i beslutprocessen. Då individen är 

motiverad utvärderas och bearbetas information på ett aktivt sätt. Fill skriver även att 

personlig försäljning och service spelar en viktig roll i sammanförandet av individen 

och produkten.
49

 

 

Relevans för uppsatsen: 

Eftersom denna uppsats syftar till att utvärdera kommunikation som medel att nå 

kunden är det relevant att undersöka vilken nivå av involvering kunderna har till 

respektive företag. En förändring mot ett starkare och långsiktigt varumärke 

förutsätter höginvolvering från inblandade parter. Involveringsteorin säger att för att 

skapa en lojalkund krävs det att den är höginvolverad. För att kunna skapa 

höginvolvering hos kund måste företagen välja rätt strategier samt anpassa sitt 

kommunikationssätt på ett samspelande sätt. Denna teori blir alltså relevant för 

studien då denna uppsats skall undersöka strategier för långsiktig överlevnad. 

 

 

3.3.5 Service value profit chain  

 

I Service Management och marknadsföring beskriver Christian Grönroos denna 

modell som visar hur en interaktion mellan de tre parterna företag, anställd och kund 

sker.
50

 Han beskriver att modellens vänstra sida visar den interna kommunikationen 

mellan företag och dess anställda. Målet med denna kommunikation är att skapa 

mening och erfarenheter anser källan. Vidare skriver samma källa att modellens 

vänstra sida visar hur den externa kommunikationen mellan företaget och kund sker, 

här skapas värde och löften avges. Interaktionen mellan anställda och kund skall 

                                                        
49 Marketing communikation, Chris Fill. Sid 103-106 
50 Grönroos, C (2008) service management och marknadsföring, s 322 
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möjliggöra att de löften som uppstår i den externa kommunikationen uppfylls. 

 

Evert Gummesson skriver i sin bok Relationsmarknadsföring att inom SVC är 

affärsidén och interna marknadsföring de två viktigaste faktorer.
 51

 God intern service 

kvalitet ger nöjd personal vilket leder till att personalen förblir lojal gentemot 

företaget, detta i sin tur leder till god extern service som resulterar i nöjda kunder. 

Gummesson skriver vidare att tack vare den en god extern service återkommer 

kunderna och det i sin tur leder till god lönsamhet. 

 

I enlighet med vad Grönroos skriver i Service management och marknadsföring 

skapar ett företag förväntningar kring sitt varumärke hos kunden genom löften som 

företaget sänder ut.
 52

 Företagets värderingar måste vara välförankrade i hela företaget 

om processen skall förbli positiv. Vidare skriver Grönroos att för att ett företag ska 

uppnå en stark och positiv image krävs det att de löften som kommuniceras till kund 

uppfylls. Han skriver att det krävs en grundlig planering om den interna, externa och 

den interaktiva marknadsföringen skall interagera med varandra på ett lyckat sätt.  

 

 

 

 

 

                                                          

    

 

 

 

 

 

                                                        
51 .  Evert Gummesson, relationsmarknadsföring från 4p till 30r s. 269 
52 Grönroos, C (2008) service management och marknadsföring, s 322 
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(Denna modell är återgiven i enighet med Grönroos originalmodell) 

Modellen beskriver den interna kommunikationen på modellens vänstra sida, denna 

avser kommunikation mellan företag och dess anställda. Botten i modellen visar den 

interaktiva kommunikationen i mötet mellan kunden och de anställda i företaget. Den 

högre sidan beskriver den externa kommunikationen som avser kommunikation 

mellan företaget och dess kunder. Det är främst de två senare som denna uppsats avser 

att belysa.  

 

Relevans för uppsatsen: 

 

För denna studie är det relevant att se hur affärsidén påverkar både arbetssättet inom 

företaget men även se hur kunden upplever den interaktiva kommunikationen mellan 

dem och de anställda. Det är av stor vikt att undersöka hur företagen genom sina 

varumärken ger kunden löften och värdeskapande. Det är även viktigt att se hur 

företaget arbetar för att uppfylla dessa löften. Denna teori är relevant för att se hur 

företaget arbetar för att uppfylla de löften som varumärket bringar till sin kund. 
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3.4 Teoretisk syntes 

 

Vilka kommunikativa faktorer är viktiga vid val av varumärkesstrategi för långsiktig 

överlevnad för små och medelstora företag i modeindustrin? 

 

Nedan visas en översiktlig bild av de teorier och modeller som uppsatsen hänvisar till. 

Modellens vänstra sida avser företaget och dess högra sida avser kunden. 

Med utgång från de teoretiska perspektiven i uppsatsen kan ett litet/medelstort företag 

använda sig av relationsmarknadsföring eller transaktionsmarknadsföring. Företag 

som har ett relationssynsätt söker utbyte och tenderar att ha höginvolverade kunder 

medan de företag som har ett transaktionssynsätt söker utveckling och har 

låginvolverade kunder. En höginvolverad kund vill ha interaktion och god service 

medan en låginvolverad kund är mer känslig för prissättning. Beroende på om kunden 

är hög eller låginvolverad kan företag arbeta på olika sätt med sin kommunikation för 

att nå en långsiktig överlevnad. 
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Involvement Theory 
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     Val av 

       Varumärkesstrategi 
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3.5 Teoretisk Referensram  

 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera varumärket som 

kommunikationsmedel för att bygga företagets image hos tre små/medelstora företag i 

den svenska klädbranschen. Målvariabeln i ämnet som uppsatsen avser att belysa är 

långsiktig överlevnad. Faktorer som är viktiga för att kunna undersöka detta är 

kommunikation, interaktion, involvering och utbyte. För att dessa faktorer ska vara 

mätbara och kunna användas i empirin görs de om till variabler. 

 

Uppsatsen avser att undersöka företagets varumärkesstrategi och då främst 

kommunikationen med upplevelsen som kunden har av företaget. Kommunicerar 

företaget på rätt sätt för att skapa harmoni i sin kundrelation? Utifrån vilket perspektiv 

företaget har skiljer sig sättet att kommunicera med kund.  

 

I ett rutvecklingsperspektiv är det viktigt att ha en fungerande kommunikation. 

Kommunicerar gör man med kunden för att involvera den samt att skapa en relation 

parterna i mellan. I utbytesperspektiv förekommer envägskommunikation från företag 

till kund. Vikten ligger inte på en fungerande kommunikation utan på produkten eller 

tjänsten. Även involvering skiljer sig mellan dessa två perspektiv. Ett företag med 

utvecklingsperspektiv tenderar att ha involverade kunder. Dessa kunder lägger stor 

vikt vid informationssökningsfasen och informationen värderas och bearbetas på ett 

aktivt sätt. De höginvolverade kunderna utvärderar produkten eller tjänsten innan 

köpet skett. Ett företag med utbytesperspektiv har låginvolverade kunder, dessa 

kunder väljer inte att söka upp information om produkten eller tjänsten innan köpet. 

De mottar information på ett passivt sätt exempelvis genom reklam. Pris, plats och 

paketering är något som spelar en betydande roll i val av varumärke. 
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Teoretiskt perspektiv Faktorer Variabler 

Relationsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring 

Kommunikation Utveckling 

Utbyte 

 

Teori Faktorer Variabler 

Varumärkesstrategier Produkt Varumärkesanseende 

Lyx, mellan, budget 

produkt 

Totalkommunikation Kommunikation Intern, extern och 

interaktiv marknadsföring 

Brand Equity Utbyte Differentiering, anseende, 

kraft och kunskap 

Involverings teori Involvering Hög och låg involvering 

Service Value Profit Chain Kommunikation Interaktion:  

Ftg-anställda-kund 
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4. Företagsbeskrivning 

_____________________________________________________________________ 

Detta avsnitt kommer att presentera en beskrivning av företagen. 

_____________________________________________________________________ 

 

4.1 Twist & Tango 

 

Ett svenskt varumärke som grundades 1995 i Göteborg och lyckats etablera sig väl på 

den svenska marknaden.
 53

 Varumärkets filosofi är att erbjuda mode som är roligt, 

simpelt, personligt och feminint, dessa nyckelord genomsyrar hela varumärket.  

 

Twist & Tango anser att de har ett ansvar inför alla som bidrar till deras framgång. 

Bolaget har därför valt att jobba utifrån en miljömedveten profil som ständigt kämpar 

för en utveckling av hållbara relationer till fabriksanställda samt för en hållbar 

miljöstandard i fabrikerna.  

 

Twist & Tango har idag 5 egna konceptbutiker och säljer dessutom till andra 

detaljhandelsföretag. Varumärket säljs idag i 10 olika länder runt o i Europa samt i 

Japan. Omsättningen för bolaget ligger på 51 miljoner kronor som sysselsätter 27 

personer. 
54 

 

4.2 Odd Molly 

Det svenska klädmärket Odd Molly grundades år 2002 av Karin Jimfelt-Ghatan 

tillsammans med Per Holknekt.
 55

 Den centrala idén i företaget är att framföra 

ohämmad design och lyfta fram kvinnligheten. Odd Molly älskas av kvinnor som 

tillhör olika generationer och har olika bakgrund.  Huvudsakligen producerar Odd 

Molly kläder accessoarer men har även lanserat hudvård och make up.  

Idag kan man hitta Odd Molly i totalt 1450 olika butiker belägna i 42 olika länder. 

Odd Molly har en konceptbutik i Stockholm, men varumärket säljs huvudsakligen 

                                                        
53 (http://www.twisttango.com/N/main.htm)  
54(http://www.businessregion.se/download/18.6a9aecf211f64dfc989800011242/Textila+modeindustrin

+en+rapport.pdf) 
55 http://oddmolly.com/Templates/1.0.1-investor_relations_report.aspx?id=8099&epslanguage=en, kl 

15,10 12/05 

http://www.businessregion.se/download/18.6a9aecf211f64dfc989800011242/Textila+modeindustrin+en+rapport.pdf
http://www.businessregion.se/download/18.6a9aecf211f64dfc989800011242/Textila+modeindustrin+en+rapport.pdf
http://oddmolly.com/Templates/1.0.1-investor_relations_report.aspx?id=8099&epslanguage=en
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genom återförsäljare. 
56

Varumärket har blivit väldigt uppskattat och listan på priser 

Odd Molly har vunnit är lång. 
57 

Omsättningen för bolaget ligger på 329,8 miljoner kronor med en otroligt stark 

vinstmarginal.  Antalet anställda för Odd Molly uppgår till 36 personer. 
58 

 

4.3 Monrow 

 

Monrow är ett svenskt varumärke som grundades år 2007 av Johan Fredborg, Anne-

Marie Kryger och Andreas Birkfeldt. Monrows målgrupp är modemedvetna kvinnor i 

ålder 26 och uppåt. 
59

 Företagets har fem anställda och omsättningen för företaget 

ligger på 13,2 miljoner kronor. 
60

  

 

Monrows anda är djupt rotad i en snabb och föränderlig urban kultur med influenser 

från alla möjliga platser och tider. Varumärkets nyckelord är attityd och medvetande. 

Kläder gjorda för och av människor, för arbete, fritid och nöje.  

 

Monrow säljs via noga utvalda återförsäljare över hela Sverige och nordliga Europa.
61

 

Varumärket säljs i ett 80-tal butiker i landet. Skåne och Västsverige har gett störst 

framgång åt varumärket. I valet av återförsäljare inriktar sig företaget på mindre 

butiker istället för stora kedjor. 
62 

 

 

 

 

 

 

                                                        
56 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/odd-molly-oeppnar-butik-238107, 12/05 kl 15.03 
57  http://oddmolly.com/about/story, 12/05 kl 14.37 
58 http://oddmolly.com/Templates/1.0.1-investor_relations_report.aspx?id=8099&epslanguage=en, kl 

15,10 12/05 
59 http://www.miashopping.com/brands/monrow.html 21.55 9/5 
60 http://www.121.nu/onetoone/foretag/idbi-ab 00.02 9/5 
61 http://monrow.se/en/about-us,31,p,57, kl 22.09  9/5 
62 http://hd.se/noje/2009/01/30/en-underdog-i-modebranschen/ kl 23.49 9/5 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/odd-molly-oeppnar-butik-238107
http://oddmolly.com/about/story
http://oddmolly.com/Templates/1.0.1-investor_relations_report.aspx?id=8099&epslanguage=en
http://www.miashopping.com/brands/monrow.html
http://www.121.nu/onetoone/foretag/idbi-ab
http://monrow.se/en/about-us,31,p,57
http://hd.se/noje/2009/01/30/en-underdog-i-modebranschen/
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5.Empiri 

___________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras det insamlade data som erhållits genom 

intervjuer och enkäter. 

___________________________________________________________ 

 

5.1 Intervjuer/ Presentation av respondenterna 

Författarna har genomfört intervjuer med personer inom respektive företag som är 

sysselsatta med uppgifter som anknyter till varumärkesbyggande och marknadsföring.  

Nedan presenteras det empiriska resultatet i form av intervjuer. För att få en homogen 

presentation av empiri har vi även valt att presentera företagsintervjuerna på samma 

vis som enkätundersökningarna presenterats, med andra ord oredigerat. Rådata från 

enkätundersökningarna presenteras i form av diagram och tabeller. Eftersom 

författarna av denna uppsats har presenterat det kvantitativa data på ett oredigerat sätt 

kommer även intervjuer att presenteras på samma sätt.  

 Detta görs även i syfte att höja studiens trovärdighet och för att undvika 

misstolkningar publiceras hela intervjun i dess originalform. Personliga åsikter som 

har framkommit under enkätundersökningen kommer även att publiceras i dess 

originalform. 

Intervjufrågorna är baserade på de variabler som tagits fram i den teoretiska 

referensramen. Från varje variabel har författarna utformat minst en fråga till 

intervjun samt enkätundersökningen.  
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5.1.1 Intervju Tina Foghammar, VD på Twist & Tango 

Tina Foghammar är VD på Twist & Tango sedan juni 2009. Hon har jobbat på 

företaget sen 2008.  

1. Vilken position anser ni er ha på marknaden? (erbjuder ni lyx, mellan eller 

budgetprodukt) 

Vi har en position i mellansegmentet 

 

2. Hur viktigt anser ni att priset är som konkurrensverktyg? 

Det är jätteviktigt, men det absolut viktigaste för oss är att hålla en kvalité  

 

3. Vilka strategier använder ni er av för långsiktig överlevnad? 

(differentiering genom t.ex :produkt, design, reklam, etc)  

Vi har en långsiktig strategi och ambition. Vi har en tydlig affärsplan. För att 

svara rätt konkret på denna fråga är en utav våra strategier att hålla ett 

konkurrenskraftigt prisläge till en mångsidig stil och alltid hålla en kvalité. 

Vi är extremt noga med just kvalitéfrågan. Och det är för oss långsiktig 

överlevnad idag, då kunderna är extremt noga med vad de köper och vad de 

lägger sina pengar på.  

 

4. Hur arbetar ni med marknadsföring? (annonser, internet, PR etc.) 

Vi lägger nästintill hela vår marknadsbudget på nätet. Vi jobbar med Google. 

Vi gör om våra butiker och uppdaterar vårt butikskoncept. Vi jobbar med en 

PR-byrå i Stockholm som har hand om alla våra pressreleaser, 

pressmeddelanden, skriver reportage och har all kontakt med journalister. Så 

vi satsar en hel del där. Dock så gör vi inte annonser och helsidor i magasin 

och liknande. Det lägger vi inte pengar på.  
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Finns det någon speciell anledning till varför ni inte gör det? 

Vi vill bygga vårt varumärke utifrån vår grafiska profil, vår logga och våra 

butikskoncept. De bitarna för att skapa ett snyggare varumärke är viktigare 

för oss i det här läget. Vi lägger krut på att fixa till helheten innan vi lägger 

pengar på annonser. En utav våra största prioriteringar är att få folk att veta 

vilka vi är.  

 

5. Utöver marknadsföring, hur arbetar ni internt och externt för att bygga 

upp varumärket?  

Det är på så många olika sätt, men vi har våra kärnvärden som vi jobbar med 

och våra långsiktiga mål om att skapa och vara en attraktiv arbetsplats. Det 

är väldigt viktigt för oss när vi anställer ny personal att det finns rätt attityd 

och inställning. Att man har engagerade människor som brinner för sin sak 

och tycker att det här är roligt. Så det är väldigt viktigt för oss att skapa en 

attraktiv arbetsplats med bra team, betydligt viktigare än att vara ett 

prestigefyllt varumärke.  

 

Har du något exempel på hur ni engagerar era medarbetare och skapar 

entusiasm? 

Ja, ett exempel är att vi har utvecklingsplaner för alla anställda. En del av 

vår marknadsföring är även att lägga ner tid på de mjuka värdera i form av 

utbildning och kunskap.  

 

Och externt? 

Det var lite det jag var inne på innan om att vi har gjort om vår grafiska 

profil, och vi har gjort om vår hemsida som lanseras imorgon. Just för att 

ännu tydligare visa vad vi står för och vilka vi är som är en jätteviktig del i 

uppbyggandet av varumärket. 

 

6. Upplever ni att kunden är en del av företagets marknadsföring?  
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Ja absolut! Bara genom att kolla på våra skyltfönster kan folk börja prata om 

hur det ser ut. Ser det fint ut eller ser det för jävligt ut. Service är också en 

sådan sak som man pratar om. Vi tycker service är extremt viktigt idag! Det 

står i var och varannan artikel idag att butikerna snålar med sina leenden. 

Och det är något vi har svårt att förstå överhuvudtaget i dessa tider. Där 

lägger vi ner mycket tid på service och butikspersonal. Att säljarna i butik 

ska känna sig glada över att bemöta kunden och tycka det är roligt att ge 

kunden den unika upplevelsen.  

 

7. Vad anser ni att er profil är?  

Hur vi vill eller hur vi anser hur vår profil är? Det tycker vi är två olika saker. 

Hur vi anser att vår profil är skulle jag nog vilja säga att vi är ett varumärke 

med konkurrenskraftig pris med mångsidig stil men ändå att vi håller en hög 

modegrad och en hög kvalité. Det är ju en del av vår profil.   

 

Är det så ni vill uppfattas, som ett företag som erbjuder en mångsidig 

produkt? 

Jag kan tänka mig att det är så, vi har inte gjort någon 

marknadsundersökning men vi har jobbat i 3 år med att just jobba upp 

profilen hos varumärket. Detta är något vi har jobbat hårt med, vilket har 

även inkluderat att vi har anställt vissa nyckelpersoner som en ny designer, 

en ny marknadsperson etc. Vilket har lett till en förändring och jag tror att 

folk har börjat fatta det nu. Men det har också tagit 3 år för att få folk att se 

den nya profilen. Innan var ju Twist & Tango ett mer produktoplacerat 

varumärke. Det fanns på väldigt många ställen, vi har rensat extremt bland 

våra distributörer. Nu finns vi på utvalda platser där vi har utvalda kunder. 

Vi finns till exempel på Åhléns som är en utav våra återförsäljare, vi kan inte 

vara i en butik där vi är ett dyrt varumärke. Då är man lite farligt ute om man 

ligger i just vår prisklass.  
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Några av era kunder uppfattar er som ett varumärke med miljöprofil. Är 

det något ni känner att ni vill sända ut till kunderna eller är det bara en 

liten del av helheten? 

Absolut, fast jag kan inte säga att vi är där än. Vi jobbar på det och har en 

heltidsanställd som jobbar med miljö och kvalitets frågor. Men där har en 

lång bit kvar skulle jag ärligt säga men det är vårt mål. Det är lite känsligt hur 

man uttalar sig i en sådan fråga för att det är inte många företag som är helt 

där. För att det finns inte möjligheter idag, det finns till exempel inte 

tillräckligt mycket ekologisk bomull producerat. Men det är självklart målet 

att nå dit. Bara hur man väljer att frakta, vi fraktar så klart med båt och vi har 

en miljöpolicy på företaget.  

 

8. Beskriv en typisk kund hos er! 

En typisk kund hos oss är en kvinna som är medelinkomsttagare, hon är 

modemedveten men absolut inte extrem. Hon vill vara med på det senaste 

men inte så att hon sticker ut för mycket. Extremt mån om passform och 

kvalité. Hon är mellan 20 och 40 år. 

 

9. Hur sker kommunikationen till era kunder? Anser ni er ha en envägs- 

eller tvåvägskommunikation? Känner ni att ni har en dialog med kunden 

och tar i bemärkelse deras åsikter? 

Ja det gör vi verkligen! Det är både till konsument och till våra återförsäljare. 

Vi är väldigt, väldigt öppna för kommentarer. Och det gäller det här 

kommunikationen med trender som Facebook och Twitter. Där tar vi verkligen 

till oss av kommentarer, så länge det är konkret. Det kan ju även vara kritik 

men så länge det är konkret kritik som man kan ta till. Det tar vi verkligen i 

beaktning, sen är det inte alltid man kan möta det men vi försöker ju självklart 

göra det.  

När vi till exempel skriver våra nyhetsbrev då får vi ofta kommentarer. Även 

när man har handlat online vill vi ha kommentarer på köpet.  

Men det är främst sociala medier som ni kollar på? 
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Ja 

 

10. Lägger ni mest tid på att de etablerade kunderna eller på att skapa nya 

kunder? 

Just nu har vi väldigt mycket stammisar, som är etablerade. Det är extremt 

viktigt att förvalta och hålla kvar stamkunder. I och med den nya 

förändringen vi har gjort har vi lagt extremt mycket tid på att få nya kunder 

och får dem att hitta till oss. Vi lägger väldigt mycket tid på hur exempelvisst 

utskicken ser ut för att anamma den som inte är kund hos oss idag.   

 

11. Vad gör ni för att stärka relationen till befintliga kunder? 

Nu pratar vi om våra kunder i butiken. Vi skickar ut VIP inbjudningar två 

gånger per år till våra stammisar, vi ger bra erbjudande, happenings, give-

aways och lite allt möjligt.  Vi har även idag skilda nyhetsbrev. Vi jobbar just 

nu på att starta en kundklubb och det är stort för oss. På det sättet vill vi 

bevara våra stammisar och ta and om dem.  Göra det lite enklare och lite 

trevligare för dem.  

 

12. Hur har ni tänkt i valet placering av butik samt återförsäljare? 

Om det är återförsäljare så är det extremt vikigt att den här butiken har 

varumärken som inte ligger i för låg prisklass. Sen vill vi inte ha för många 

kunder/återförsäljare i en och samma stad och vi har ett väldigt noga urval 

av varje kund.  

Sen vid val av butikernas placering så har vi väldigt bra adresser på samtliga 

av våra butiker. Nu innan påsk öppnade vi en butik på Frölundatorg, vilket är 

första gången vi öppnar en butik i ett köpcentrum. Många kunder väljer att 

handla på internet idag och därför har det blivit jätteviktigt att vara 

lättillgänglig för kunden. Och det är köpcentrum idag, lättillgängliga. Jag 

reser väldigt mycket och det är många high fashion butiker som ligger i 

köpcentrum, det är mångas mål att finnas där. Det har blivit mer och mer så 

även i Skandinavien, det får man tycka och tänka vad man vill om men 
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kunderna gillar det. Självklart måste vi vara med och se hur det kan bli bra för 

oss.  

 

13. Vad är företagets framtidsmål? 

Vi har sedan ett och ett halvt år sedan gått in på exporten och har börjat 

jobba med olika marknader. Vi har en strategi på fem år och då är målet att 

vi SKA vara etablerade över hela Europa, alltså även Sydeuropa, Norr 

Europa överallt.  Vi är inne i Asien i Japan och vi kommer gå in i Kina nu. 

Och även öppna 3 stycken retailbutiker ytterligare.  

Sen finns det många andra delmål, som vi har varit inne på tidigare som att 

jobba med miljöpolicyn. Och att få till rätta personer på rätt plats, stärka 

teamen och liknande.  

De stora målen är gå in på exporten, etablera butiker och öka omsättning.  
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5.1.2 Intervju med Per Holknekt, grundaren för Odd Molly.  

Prisbelönad delägare och grundare för företaget Odd Molly. Per Holknek är en 

svensk modedesigner, föreläsare och entreprenör. 

 

1. Till vilket prissegment anser ni er tillhöra?  

Vi kallar vårt prissegment för inom räckhåll.  

 

2. Hur viktigt anser ni att priset är som konkurrensverktyg? 

Otroligt viktigt, men lika viktigt som resten av Kotlers 4 P:n. Men samtidigt kan 

det även ha en påverkan åt andra hållet. 

 

3. Vilka strategier använder ni er av för långsiktig överlevnad?  

Framförallt handlar det om att aldrig bli ifatt sprungen. Att alltid hålla sin 

konsument i bakhasorna genom att hålla dess intresse vid liv. Att vara dynamisk 

och inte statisk.  

 

4. Hur arbetar ni med marknadsföring? (annonser, internet, PR etc.) 

Vi lägger stor del av vår budget på PR samt en stor del på point of sale eller 

point of purchase. Sen fördela vi en del på social medier samt mycket 

produktplacering och mässor.  

 

5. Utöver marknadsföring, hur arbetar ni internt och externt för att bygga 

upp varumärket? 

Tre gånger per år går vi igenom alla anställda vilket är 110 personer världen 

över. Då ser vi till att allas klockor visar samma tid och att vi alla talar samma 

språk. Sedan jobbar vi kontinuerligt med intern marknadsföring, det är väldigt 

viktigt för oss.  

Den interna marknadsföringen kan vara allt från att vi bjuder vår personal på 

massage en gång i veckan till att de får springa på luncherna eller att vi bjuder 



44 
 

på champagne varje fredag. En simpel intern marknadsföring som fungerar över 

lag.  

 

6. Upplever ni att kunden är en del av företagets marknadsföring? (Word of 

Mouth) 

Absolut, mer idag än någonsin. Historiskt var kommunikationen envägs, men 

idag ligger inte makten enbart i avsändarens händer. Exempelvis har bloggare 

en stor inverkan. 

 

7. Vad anser ni att er profil är? (hur ni vill uppfattas av kunden) 

Vi vill uppfattas så som att vi har väldigt mycket gemensamt med vår kund. Vi 

vill skapa igenkänning.  

 

8. Beskriv en typisk kund hos er! 

En kvinna som har ett eget liv, fattar egna beslut, har flyttat hemifrån och har 

en egen ekonomi. Hon har en stor livsaptit, tar livet på största allvar men sig 

själv med en klackspark. 

 

9. Hur sker kommunikationen till era kunder? (anser ni er ha en envägs- 

eller tvåvägskommunikation) 

Tvåvägskommunikation då vi arbetar med att alltid inhämta information. Vi är 

väldigt beroende av returnerad information. 

 

10. Lägger ni mest tid på att de etablerade kunderna eller på att skapa nya 

kunder? 

Vi har varit väldigt bortskämda med framgång och haft en stor tillväxt av nya 

kunder. Idag har vi förstått att man ska lägga mer energi än vad vi har gjort på 

att bevara det man har och inte enbart skaffa nytt. Så att behålla befintliga 

kunder är idag för oss viktigare än nyrekrytering 
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11. Vad gör ni för att stärka relationen till befintliga kunder? 

Skapa höga förväntningar och sen överträffa dessa. Vi bygger databaser som 

alla andra så att kunden får information om oss och vad vi gör innan tidningar 

får det. 

 

12. Hur har ni tänkt i valet placering av butik samt återförsäljare? 

Vi har tre egna butiker av ordinarie karaktär och två outlets. Outlets är till för att 

göra sig av med inkurans utan att påfresta befintligt nätverk av butiker. 

De tre ordinarie butikerna finns i Stockholm, Köpenhamn och Los Angeles. 

Butiken i Stockholm har vi för att den är nära till vår hemmamarknad. 

Köpenhamn för att det är navet ut till Europa. Butiken i Los Angeles för att vi 

anser att vårt varumärke har sin linda där. 

Vid val av återförsäljare utgår vi från vår produkt mix. Vi passar bara i en viss 

sorts butik. Under förutsättning till att den butiksägaren/inköparen tycker om oss 

så kan det vara vilken butik som helst men gärna av högre nivå så att vi ligger i 

en varumärkesgynnande miljö. 

 

13. Vad är företagets framtidsmål? 

Behålla befintlig konsument och samtidigt arbeta för att skapa ny. Sen kan vad 

som helst hända, vi kan arbeta med produktdiversifiering som att lansera 

trädgårdsredskap eller skapa resor för kvinnor, vem vet.   
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5.1.3 Intervju med VD på Monrow, Johan Fredborg 

Johan Fredborg är VD på företaget Monrow och var även en utav grundarna till 

företaget som startade 2007. Monrow har sitt fäste i Helsingborg där de även har en 

showroom. 

1. Vilken position anser ni er ha på marknaden?  

Vi erbjuder vår kund en produkt i mellanprissegmentet. 

 

2. Hur viktigt anser ni att priset är som konkurrensverktyg? 

Ganska viktigt. 

 

3. Vilka strategier använder ni er av för långsiktig överlevnad?  

Vi ligger långt framme när det gäller att följa rådande trender inom modet, 

detta gör att kunderna fortsätter att jobba med oss. 

 

4. Hur arbetar ni med marknadsföring?  

Vi jobbar nästan inte alls med marknadsföring, utan jobbar med våra gamla 

relationer och ligga i rätt butik med rätt varumärken. Dock använder vi oss av 

en PR-byrå samt olika sociala medier men detta är en ringa kostnad. 

 

5. Utöver marknadsföring, hur arbetar ni internt och externt för att bygga 

upp varumärket?  

Internt genom att ständigt följa olika medier om rådande trender, externt genom 

att producera så bra och kommersiella produkter som möjligt så att kunderna 

ständigt skall välja MONROW som ett alternativ för deras butik. 

 

6. Upplever ni att kunden är en del av företagets marknadsföring? (Word of 

Mouth)  

Mer och mer och då mest genom olika sociala medier. 
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7. Vad anser ni att er profil är? (hur ni vill uppfattas av kunden) 

Ett varumärke som gör bra, snygga och kommersiella plagg utan att ruinera 

kunderna. 

 

8. Beskriv en typisk kund hos er! 

Ca 30 år, mitt i livet, vill gå snyggt klädd utan att det skall kosta en 

förmögenhet, läser en del om mode och har koll på olika sociala medier. 

 

9. Hur sker kommunikationen till era kunder? (anser ni er ha en envägs- 

eller tvåvägskommunikation) 

Som ett litet varumärke har vi uteslutande envägskommunikation, tyvärr. Vi 

försöker genom vår hemsida och facebooksida att aktivera kunderna. 

 

10. Lägger ni mest tid på att de etablerade kunderna eller på att skapa nya 

kunder? 

 Både och, men det finns en gräns på hur många kunder vi vill ha i respektive 

land. 

 

11. Vad gör ni för att stärka relationen till befintliga kunder? 

Olika aktiviteter. 

 

12. Hur har ni tänkt i valet av återförsäljare? 

I 95 % av fallen vilka varumärken de har i sin butik. 

 

13. Vad är företagets framtidsmål? 

Att bli en stabil leverantör i Skandinavien och Tyskland. Dessutom är det vill inte 

fel om man tjänar en slant också! 
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5.2 Enkätundersökning 

Den kvantitativa undersökningen har bestått av totalt 60 enkäter. Enkäterna fördelades 

på 20 respondenter för varje undersökningsobjekt. De 20 respondenterna har delats in 

i två grupper; de befintliga kunderna till respektive företag och potentiella kunder. 

Varje grupp har bestått av 10 respondenter. Kryssvar från enkäterna redovisas i form 

av tabeller och diagram medan de skriftliga svaren redovisas som citat. 

 

5.2.1  Befintliga kunder Twist & Tango 

Är du en återkommande kund? 

 

Av de tillfrågade var det 50 % som var återkommande kunder och 50 % som var 

förstagångskunder eller enbart hade handlat en gång.  

Varför väljer du handla hos Twist & Tango? 

 

-Fina kläder i lagom prisklass 

-Originella kläder 

-Fina kläder 

-Enkla, bra kläder, bra passform 

-Snygga kläder, trevlig butik 

-Sortimentet passar mig 

-Snygga plagg 

-Bra kvalité lagom pris 

-Bra kvalitet 

 

 

Vad anser du att varumärket står för? 

Ja

Nej
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- Fina kläder, något för alla 

- Lite finare kvalité på vardagskläder till ett överkomligt pris. 

- Enkla, bra kläder, bra passform 

- Färger, trender, service till bra priser 

- Bra och snygga kläder till bra pris 

- Service, snygga kläder, bra pris 

- En helhet, bra material 

- Miljövänliga, schysst produktion 

- Miljövänligt, inget barnarbete och en ärlig produktion 

 

Vad tycker du är viktigast vid val av varumärke? 

 

Variabler Företag 

 Twist & Tango 

Pris 21% 

Design 26% 

Service 14% 

Butiks läge 8% 

Kvalité 19% 

Rekommendationer 12% 

                                                                              

Tot. 100% 

Hur fick ni kännedom om varumärket Twist & Tango? 

Variabler Företag 

 Twist & Tango 

Via rekommendationer 10% 

Annonser 0% 

Evenemang 0% 

Internet 20% 

Övrigt 70% 

                                                                          Tot.                                                                          100% 

 

Hur involverad tycker du att varumärket är i sina kunder? 

- Tycker att personalen på Twist & Tango i Gbg har ett vänligt och bra bemötande 

samt bra öga för vad som passar mig som kund. Har inte blivit utsatt för de övriga. 

- Inte särskilt involverade 

- Hjälpsamma butiksbiträden 

- Vet ej/inte insatt 3x 
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- Mycket involverad 

- Bra personlig service, kundkvällar 

- Bra service 

- Inte alls 

 

Hur upplever du företagets kommunikation? 

Variabler Företag 

 Twist & Tango 

Mycket bra 0% 

Bra 20% 

Okej 20% 

Otillräcklig 20% 

Icke existerande 20% 

Påträngande 0% 

vet ej 20% 

                                                                                

Tot. 100% 
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5.2.2 Potentiella kunder Twist & Tango 

Känner du till varumärket? 

 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna kände till varumärket Twist % Tango 

 

Vad anser du att varumärket står för? 

- Bra passform samt bekvämt så att man kan ”vrida” och ”dansa” i den utan vidare 

problem 

- Känner till namnet. 

- Kvalitets/märkes kläder 

- Välgjorda, lite dyrare 

- Tror de är ganska dyra 

- Har ingen uppfattning  

- Kvalité, kvinnlighet, miljövänligt 

- Roliga kläder, glada, originella 

-Mellanpriskläder  

 

Vad är viktigast vid val av varumärke? 

Variabler Företag 

 Twist & Tango 

Pris                                                                   19.5% 

Design                                                                    26% 

Service                                                                   10.5% 

Butiks Läge                                                                   10.5% 

Kvalité                                                                    13.5% 

Rekommendationer                                                                      10% 

                                                                             tot                                                                    100%  

 

 

ja

nej
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Hur fick du kännedom om varumärket? 

Variabler Företag 

 Twist & Tango 

Via rekommendationer 40% 

Annonser 40% 

Evenemang 0% 

Internet 10% 

Övrigt 10% 

Tot.                                                                                                              100% 

 

 

Hur upplever du företagets kommunikation? 

Variabler Företag 

 Twist & Tango 

Mycket bra 0% 

Bra 20% 

Okej 30% 

Otillräcklig 20% 

Icke existerande 30% 

Påträngande 0% 

                                                                             

Tot. 100% 

 

 

Hur viktigt anser du att det är med personlig service? 

 

På hur viktig personlig service är vid köp i butik är svarade 10% av respondenterna att 

det var oviktig och 10% att det var mycket viktigt. Resterande 80% ansåg att 

personlig service var viktigt.  
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Vad skulle få dig att handla hos varumärket? 

- Ifall jag är ute efter någonting speciellt som bara de har eller om jag ser någonting 

jag verkligen gillar 

- Om det var pris vänligare, passade min smak bättre och kvalitén 

- Lite lägre priser kanske, för att det finns rätt så vanliga vardagliga kläder som man 

skulle kunna betala mindre för. 

- Det är otillgängligt, de borde finnas närmre till hands 

- Bara i syfte att köpa present 

- För kvalités skull 

- Om de var mer välkända och synliga 

- Större kännedom kring sortimentet 

- Bättre tillgänglighet, mer reklam  

- Om de hade varor som tilltalade mig 
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5.2.3  Befintliga kunder Odd Molly 

 

Är du en återkommande kund? 

 

Av de tillfrågade var det 90 % som var återkommande kunder och 10 % som var 

förstagångskunder eller enbart hade handlat en gång.  

 

Varför väljer du att handla hos Odd Molly? 

 

- För att de har fina kläder  

- Fin design på kläderna  

- För att de har kläder som inte liknar andra märken  

- Spännande design  

- Kul, spännande, annorlunda kläder  

- Jättefina kläder  

- Fina kläder & bra kvalité  

- Fina kläder  

- De fantasifulla kläder  

- Bra service och fantastiska kläder   

 

Vad anser du att varumärket står för? 

- Kvinnlighet  

- Vackra, kreativa, kvinnliga, sköna kläder  

- Kvinnligt, busigt  

- Nytänkande  

- Vågar vara annorlunda, kreativitet och nytänkande  
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- Unik design  

- Udda, är inte som alla andra  

- Man känner sig unik och samtidigt bekväm  

- Känsla, individen  

- En kvinnas former och hemligheter, kärlek 

 

Vad tycker du är viktigast vid val av varumärke? 

Variabler Företag 

 Odd Molly 

Pris 20% 

Service 15% 

Kvalitet 22% 

Design 25% 

Läge 10% 

Rekommendationer 8% 

Tot. 100% 

 

 

Hur fick ni kännedom om varumärket Odd Molly? 

Variabler Företag 

 Odd Molly 

Via rekommendationer 50% 

Annonser 20% 

Evenemang 10% 

Internet 0% 

Övrigt 0% 

Tot. 100% 

 

 

Hur involverad tycker du att varumärket är i sina kunder? (ex: personlig 

service, reklamutskick, personliga erbjudande, events etc)  

 

- Har haft ett event för bloggare  

- Inte alls  

- Jag tycker de har kontakt med kunderna och ger bra service  

- Hyfsat involverade  
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- Inte speciellt mycket  

- Har bra service  

- Servicen är bra men personliga erbjudanden har jag nog aldrig sett  

- Odd Molly är mycket involverade!!! de får MVG  

 

Hur upplever du företagets kommunikation? 

Variabler Företag 

 Odd Molly 

Mycket bra 40% 

Bra 20% 

Okej 0% 

Otillräcklig 40% 

Icke existerande 0% 

Påträngande 0% 

Tot. 100% 
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5.2.4 Potentiella kunder Odd Molly 

Känner du till varumärket? 

 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna kände till varumärket Odd Molly 

 

Vad anser du att varumärket står för? 

-Jordnära men dyrt  

-Moderiktighet 

-Naturnära, hög kvalité, dyrt .  

-Bohemiskt, originellt, hög kvalitet 

-Moderna och snygga kläder 

-Söta klänningar och tunikor, mönster, färger och blommor 

-Svenskt och bohemiskt 

-Kulturkvinnor i 30 års åldern och Östermalms mammor 

-Ett annorlunda mode för en annorlunda klädstil  

 

Vad är viktigast vid val av varumärke? 

Variabler Företag 

 Odd Molly 

Pris 24% 

Design 28% 

Service 10% 

Läge 12% 

Kvalitet 22% 

Rekommendationer 9% 

                                                                                                    

Tot. 100% 

 

ja

nej



58 
 

Hur fick du kännedom om varumärket? 

Variabler Företag 

 Odd Molly 

Via Rekommendationer 30% 

Annonser 40% 

Evenemang 0% 

Internet 30% 

Övrigt 0% 

                                                                                                        

Tot. 100% 

 

 

Hur upplever du företagets kommunikation? 

Variabler Företag 

 Odd Molly 

Mycket bra 10% 

Bra 50% 

Okej 0% 

Otillräcklig 20% 

Icke existerande 20% 

Påträngande 0% 

Tot. 100% 

 

 

Hur viktigt anser du att det är med personlig service? 

 

Personlig service anser 30% av respondenterna är oviktigt medan 70% anser att det är 

viktigt. Ingen av de tillfrågade anser att personlig service är något som är mycket 

viktigt.  

 

Mycket 
viktigt

Viktigt

Oviktigt
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Vad skulle få dig att handla hos Odd Molly? 

-Ett lägre pris och om kläderna passade min stil bättre 

-Det beror på, ifall jag gillar deras kläder, ifall de var lite mer synliga alltså fanns 

någonstans i närheten och att de passade in med min egen klädstil...  

-Om jag var 15 år äldre skulle jag nog handla där ( jag är 26 år) 

-Om jag hade ekonomi till det, och om kläderna passade min stil 

-Om jag hade en acceptabel ekonomi! Och kanske mer reklam 

-Billigare kläder 

-Lägre pris och ett större utbud  

-Lägre pris , ett sortiment som passar bättre med min stil 

-Fina kläder som möter mina önskemål 

-Om jag var ute efter ett hållbart plagg som har hållbar design i tiden 
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5.2.5 Befintliga kunder Monrow 

 

Är du en återkommande kund? 

 

 

 Av de tillfrågade var det 70 % som var återkommande kunder och 30 % som var 

förstagångskunder eller enbart hade handlat en gång.  

 

Varför väljer du att handla hos Monrow? 

-Jobbar i butik som säljer märket 

-Råkade köpa ett plagg i butik 

-Snygga kläder som passar min stil 

-bra kvalité till bra pris 

-Kom i kontakt med märket eftersom det säljs i min favoritbutik 

-fina kläder till lagom pris 

-Bra pris och kvalité 

-Kläderna passar min stil 

-Det finns inte så många som bär likadana kläder 

-Skön kvalité och snygga plagg 

 

Vad anser du att varumärket står för? 

 

-Klassiskt, enkelt och snyggt, känns svenskt 

-Bra kvalité, ungdomligt mode 

-Klassiskt, snyggt, svensk design, exklusivt 

-Någonting som är typiskt svenskt 
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-Moderna kläder 

-Enkel och snygg design 

-Lättburna vardagskläder  

-Design som håller genom tiden 

-Ingen aning 

-Budgetkläder med snygg design 

 

Vad tycker du är viktigast vid val av varumärke? 

Variabler Företag 
 Monrow 
Pris 20,8 % 
Design 25,6 % 
Service 11,6 % 
Butiks läge 10,6 % 
Kvalité 22,7 % 
Rekommendationer 8,7 % 
Tot. 100 % 
 

 

Hur fick ni kännedom om varumärket Monrow? 

Variabler Företag 
 Monrow 
Via rekommendationer 40% 
Annonser  

Evenemang  

Internet 20 % 
Övrigt 40% 
Tot 100% 

 

Respondenterna som har svarat ”övrigt” har fått kommentera fritt och svaren har varit 

”genom återförsäljare”, ”varit inne i butiken av en slump och hittat varumärket” och 

”hittat plagg hos återförsäljare och därefter fått upp ögonen för varumärket”. 

 

Hur involverad anser du att företaget är i sina kunder? 

 

-Inte alls 

-Inte involverade alls 

-Mycket involverade, facebook, mejl och hemsida m.m 
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-Vet inte 

-Har haft kontakt med dem via facebook men inte annars 

-Ingenting jag har märkt av 

-Har ingen uppfattning 

-De har tävlingar via en blogg och på facebooksidan, vilket jag tycker är ett bra sätt 

att  

  få kontakt med kunderna 

-Tycker inte att de är involverade överhuvudtaget 

-De har en trevlig facebooksida där man kan få kontakt med företaget 

 

 

Hur upplever du företagets kommunikation? 

Variabler Företag 
 Monrow 
Mycket bra 10%  
Bra  

Okej 20% 
Otillräcklig 30% 
Icke existerande 40% 
Påträngande  

  

Tot 100% 
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 5.2.6 Potentiella kunder Monrow 

 

Känner du till varumärket? 

 

 

 

30 % av de tillfrågade respondenterna kände till varumärket resterande 70 % hade inte 

hört talas om Monrow 

 

Vad anser du att varumärket står för? 

Endast 30 % av de tillfrågade kunde besvara denne fråga då resterande 70 % hade 

ingen kännedom om varumärket 

- Känner bara till namnet 

- Klassiskt, enkelt, lite ungdomligt 

- Enkelhet 

 

Vad är viktigast vid val av varumärke? 

Variabler Företag 

 Monrow 

Pris 23,50% 

Design 27,50% 

Service 9% 

Läge 10,50% 

Kvalitet 21,50% 

Rekommendationer 8% 

Tot. 100% 

 

 

 

 

ja

nej
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 Hur fick du kännedom om varumärket? 

Variabler Företag 

 Monrow 

Via rekommendationer 20% 

Annonser  

Evenemang  

Internet  

Övrigt 10% 

Känner inte till varumärket 70% 

Tot.  100% 
 

 

Hur upplever du företagets kommunikation? 

Variabler Företag 

 Monrow 

Mycket bra  

Bra   

Okej  

Otillräcklig 10% 

Icke existerande 90% 

Påträngande  

Tot.  100% 
 

Hur viktigt anser du att det är med personlig service? 

 

Av de tillfrågade potentiella kunderna ansåg 10 %  att personlig service var mycket 

viktigt, 60% ansåg det som viktigt och 30% som oviktigt. 
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Vad skulle få dig att handla hos Monrow? 

 

 - Om det var prisvärt, bra kvalité och designen passar min smak 

 - Bättre tillgänglighet, mer reklam och större kännedom 

 - Om deras utbud passade mig, jag vet ej vilka det är 

 - Blandar ihop dem med butiken i Sturegallerian, som är jättedyra 

 - Om jag fick rekommendationer från någon nära som är kund 

 - Om jag kände till deras utbud och det passade min stil 

 - Mer tillgänglighet 

 - Om de hade en egen butik och jag kläderna passade min smak 

 - Ifall kläderna var närmare kunden, känns som att man måste söka upp dem 
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6. Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från empirin som erhållits från intervjuer samt 

enkätundersökningar. Vidare i analysen knyts resultaten samman med den teoretiska 

utgångspunkten.  

___________________________________________________________ 

 

6.1 Kommunikation 

 

6.1.1 Twist & Tango 

 

Företaget 

Företaget anser sig ha en tvåvägskommunikation genom att vara öppna för 

kommentarer från kunder och återförsäljare. Detta sker främst via de sociala medierna 

som Facebook och Twitter. En del kommentarer får företagen in via sin hemsida. För 

att stärka kommunikationen mellan företag och kund befinner sig Twist & Tango i en 

process där de på väg att starta en kundklubb. Detta är ett sätt för företagen att 

underlätta den tvåvägskommunikation företaget anser sig ha. Företaget lägger ner 

mycket tid på service och butikspersonal för att ge kunden ett bra bemötande och en 

unik upplevelse. Detta är inte bara ett sätt för företagen att skapa nya kunder utan ger 

även en bra möjlighet att skapa en bra kommunikationskanal inne i butiken.  

 

Befintliga kunder 

Från kundundersökningen på befintliga kunder framgår det att 50 % av kunderna 

tycker att företaget inte alls är involverad i sina kunder eller att de inte vet om 

företaget är involverad. 

 

Uppfattningen kring företagets kommunikation skiljer sig i uppfattningen. Företaget 

anser att de har en tvåvägskommunikation till kunden medan kunderna inte delar 

samma uppfattning.  

  

6.1.2 Odd Moll 

Företaget 
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Varumärket anser sig ha en tvåvägskommunikation med kunden. Odd Molly jobbar 

aktivt med att alltid inhämta information. Enligt Per Holknekt är varumärket väldigt 

beroende av returnerad information. Historiskt skedde kommunikationen envägs men 

idag har företaget förstått att makten inte enbart ligger i avsändarens händer då sociala 

medier har fått stor genomslag. Ett annat sätt för företaget att ta en 

tvåvägskommunikation är genom företagets databaser. Detta i syfte för att kunden 

skall kunna få information om Odd Molly och vad de gör innan tidningarna får det.  

 

Befintliga Kunder 

Från enkätundersökningen har det framgått att mer än hälften av Odd Mollys 

befintliga kunder anser att företaget är involverad i sina kunder. Detta visar sig i form 

av bra service samt bra kontakt med kunden. Det har även framgått att företaget har 

haft ett event.  

 

Det råder en överrensstämmelse mellan företaget och dess kunder gällande hur 

kommunikationen sker. Båda parterna anser att företaget har en 

tvåvägskommunikation.  

 

6.1.3 Monrow 

Företaget 

Monrow är ett litet varumärke och har därför uteslutande envägskommunikation. 

Varumärket försöker däremot att aktivera kunderna genom deras hemsida och via 

Facebook. 

 

Kunderna 

Endast 10 % av kunderna till företaget ansåg att varumärket är involverad i sina 

kunder resterande har svarat att de anser att Monrow inte alls är involverade i sina 

kunder. 

Det råder en överrensstämmelse mellan företaget och dess kunder där båda parterna 

anser att företaget har uteslutande envägskommunikation. 
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6.2 Varumärkets anseende 

 

6.2.1Twist & Tango 

Företaget 

Företaget anser sig befinna sig i mellansegmentet och där den viktigaste variabeln är 

att kunna hålla en god kvalité.  

 

Befintliga kunder 

På frågan ” Varför handlar du hos Twist & Tango?” har företagets befintliga kunder 

svarat att de anser att varumärket håller en bra kvalité och bra pris.  Även från svaren 

på frågan ” Vad anser du att varumärket står för?” har det framgått att kunderna anser 

att varumärket erbjuder en lite finare produkt till ett bra pris.  

 

Potentiella kunderna 

Bland de potentiella kunderna till företaget var åsikterna väldigt skilda, men flera av 

de tillfrågade ansåg att varumärket står för kvalité. Några av respondenterna ansåg att 

varumärket låg i ett lite dyrare prissegment.  

 

Gällande prissegment och produktklass finns det en enighet mellan företaget och dess 

kunder. Dock uppfattar de potentiella kunderna företaget som något dyrare.  

 

6.2.2 Odd Molly 

 

Företaget  

Företaget kallar sitt prissegment för ”inom räckhåll”. Trots ett högre pris ser de priset 

som ett otroligt viktigt konkurrensverktyg men anser att det samtidigt kan ha en 

påverkan åt det andra hållet. För en långsiktig överlevnad anser företaget att det är 

viktigt att hålla intresset hos kunden vid liv samtidigt som man skapar en igenkänning 

så att kunden kan känna gemenskap. Man vill arbeta dynamiskt och inte statiskt.  

Företaget ser sin typiska kund som en kvinna med eget liv, egen ekonomi som fattar 

egna beslut.  

 

Befintliga Kunder 
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På frågan ”varför handlar du hos Odd Molly?” har företagets befintliga kunder svarat 

att de anser att företaget har kläder med en unik och egen design med bra kvalitet och 

en bra service. På frågan om vad varumärket står för svarar den befintliga kunden 

”kvinnlighet”, ”kreativitet”, ”nyskapande”, ”hemligheter” och ”inte som andra”.  

 

Potentiella kunder 

Bland de potentiella kunderna var svaren ”jordnära”, ”originellt”, ”fint” och ”dyrt”. 

Många av de potentiella kunderna ansåg att det höga priset var en anledning till att de 

inte handlade hos varumärket.  

 

Odd Molly har sitt prissegment ”inom räckhåll” och ser trots ett högre pris på sina 

produkter priset som ett starkt konkurrensverktyg. Att arbeta med att hålla intresset 

uppe för produkten är viktigt för att behålla sin kund. Kunderna ser kvinnliga, 

kreativa och nyskapande kläder. Bara potentiella kunder önskar ett lägre pris. 

 

6.2.3 Monrow 

 

Företaget 

Varumärket anser sig erbjuda en produkt i mellanprissegment. Priset som 

konkurrensverktyg är ganska viktigt anser företaget. 

 

Kunder 

Endast 20% av de befintliga kunderna hade kommenterat kring varumärkets prisläge. 

Dessa kunder ansåg att företaget erbjöd ”fina kläder till bra pris” och ”bra kvalité till 

bra pris”. Resterande av respondenterna kommenterade inte alls kring produktens pris. 

 

Företaget och en mindre del av deras kunder delar samma uppfattning gällande 

prisläget på produkten som Monrow erbjuder. 
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6.3 Marknadsföring 

6.3.1 Twist & Tango 

 

Företaget 

Företaget lägger nästan hela sin marknadsbudget på nätet i sin externa 

marknadsföring. De jobbar även mycket med att utveckla sina butikskoncept och har 

samarbete med en PR-byrå som sköter företagets pressmeddelanden. Dock annonserar 

företaget inte helsidor i magasin eftersom de vill bygga sitt varumärke utifrån deras 

grafiska profil, företagets logga samt butikskoncept. Företaget vill hellre lägga krut på 

att få till helheten innan de lägger ner pengar på annonsering.  

 

Befintliga kunder 

Bland de befintliga kunderna fick de flesta kännedom om varumärket genom att de 

uppmärksammade företagets butikskoncept. Hela 70 % av de tillfrågade fick en 

kännedom om varumärket på detta sätt. Resterande kunder svarade att de fick 

kännedom antigen via internet 20% eller via rekommendationer 10%.  

Från undersökningen har det även framgått att kunderna upplever företagets 

kommunikation på väldigt olika sätt. Frågan ”Hur upplever du företagets 

kommunikation?” gav ett jämt antal fördelade svar med 20% var på svarsalternativen: 

Bra, Okej, Otillräcklig eller Icke existerande. Ingen av respondenterna tyckte dock att 

företagets kommunikation var Mycket bra eller Påträngande.  

 

Potentiella Kunder 

Bland respondenterna som tillhörde kategorin potentiella kunder svarade 40 % av de 

tillfrågade att de fick kännedom om företaget via rekommendationer och 40 % att de 

fick kännedom genom annonsering. Av dessa respondenter upplevde 30 % att 

företagets kommunikation är Icke existerande och 20 % som otillräcklig. Sedan var 

det 30% som upplevde kommunikationen som okej och 20 % som bra. Även bland 

dessa respondenter fanns det inga som tyckte att företagets kommunikation var 

Mycket Bra eller Påträngande.  

 

Företaget har lycktas med att skapa uppmärksamhet kring sina butikskoncept, detta 

märks genom att majoriteten av de befintliga kunderna uppmärksammade varumärket 

just på detta sätt. Både de potentiella och befintliga kunderna är eniga om företagets 
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kommunikation. Ingen av de tillfrågade ansåg att företagets kommunikation var 

Mycket Bra.  

 

6.3.2 Odd Molly 

 

Företaget 

Företaget lägger en stor del av sin budget på PR. En stor del av budgeten fördelas 

även på Point Of Sale. Med Point Of Sale avser man den plats där transaktionen sker. 

Detta kan se både via disken eller online.
63

 Resterande fördelning sker på de sociala 

medier samt mycket på produktplacering och mässor. Produktplacering är en typ av 

marknadsföring där ett varumärke eller en produkt exponeras i en planerad förekomst 

exempelvisst under ett program.
64 

 

Befintliga Kunder 

Bland företagets befintliga kunder fick 50 % av respondenterna kännedom om 

företaget via rekommendationer. Bland resterande hade 20 % uppmärksammat 

företagets annonser. Majoriteten av Odd Mollys kunder upplever kommunikationen 

som Mycket Bra med 40 % eller Bra med 20 %, resterande 40 % upplever den som 

Otillräcklig.  

 

Potentiella Kunder 

Utläst från diagrammen fick 40 % av de tillfrågade tillhörande denna kategori 

kännedom om varumärket via annonser. Resterande av respondenterna fick kännedom 

antigen via Internet med 30 % eller via rekommendationer med 30 %. 50 % upplever 

att företagets kommunikation som bra och 10 % som Mycket Bra. Resterande 

upplever dock att företagets kommunikation som antigen Otillräcklig eller Icke 

Existerande.  

 

Odd Molly har en budget som fördelas på en rad olika kanaler. Detta märks genom 

att majoriteten av de befintliga kunderna anser att företaget har Mycket Bra eller Bra 

kommunikation. Dock har marknadsföring via olika medier inte har fått sin 

                                                        
63 http://www.pbsapos.com.au/, 24/05, kl 13.25 

64 http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/produktplacering-ersatter-reklampauser, 24/05 kl 13.35 

http://www.pbsapos.com.au/
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/produktplacering-ersatter-reklampauser
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genomslagskraft hos dessa kunder då de potentiella kunderna hade i större grad 

uppmärksammat företagets marknadsföring.  

 

6.3.3 Monrow 

 

Företaget 

Monrow jobbar nästan inte alls med marknadsföring utan lägger tid på att jobba med 

gamla relationer och ligga i rätt butik med rätt varumärken. Företaget samarbetar med 

en PR-byrå och olika sociala medier men detta utgör bara en liten kostnad. Monrow 

följer ständigt olika medier för att snappa upp rådande trender. På företaget strävar 

man efter att producera så bra och kommersiella produkter som möjligt för att 

kunderna ständigt skall välja varumärket som ett alternativ för deras butik. 

 

Befintliga kunder 

Bland de befintliga kunderna fick 40 % av respondenterna kännedom kring 

varumärket via rekommendationer. 40 % fick kännedom på övriga sätt, 

respondenterna fick kommentera fritt och svaren har varit ”genom återförsäljare”, 

”varit inne i butiken av en slump och hittat varumärket” och ”hittat plagg hos 

återförsäljare och därefter fått upp ögonen för varumärket”. Resterande 20 % fick 

kännedom kring varumärket genom internet. Från enkätundersökningen har det 

framgått att majoriteten av kunderna som ligger på 40 % anser att företagets 

kommunikation som Icke Existerande och 30 % som otillräcklig. Resterande 

respondenter ansåg att kommunikationen var Okej och Mycket Bra. 

 

Potentiella kunder 

Bland tillfrågade som tillhörde gruppen potentiella kunder var det 30 % som kände till 

varumärket. Resterande 70 % kände inte till varumärket och kunde därför inte lämna 

svar på frågorna ”Hur fick du kännedom om varumärket” och ”Vad anser du att 

varumärket står för”20 % av respondenterna fick kännedom om Monrow via 

rekommendationer och resterande 10 % svarade övrigt. Av alla tillfrågade inom denna 

kategori ansåg 90 % att företagets kommunikation är Icke Existerande och 10 % att 

den är otillräcklig. 
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Då företaget inte alls jobbar med marknadsföring är detta något som får uttryck 

genom att majoriteten av de som inte är kunder inte känner till varumärket. Bland de 

potentiella kunderna var det 90 % som upplevde företagets kommunikation som 

otillräcklig. Även majoritetens av de befintliga kunderna företagets kommunikation 

som Icke Existerande. 

 

 

6.4 Differentiering, anseende, kraft och kunskap 

 

6.4.1 Twist & Tango 

 

Företaget 

Varumärkets profil är att erbjuda en produkt med konkurrenskraftigt pris med 

mångsidig stil och samtidigt hög modegrad och hög kvalité. För att stärka profilen har 

företaget anställt vissa nyckelpersoner och rensat bland deras distributörer. För att 

skapa gott anseende och rätt profil har man varit noga med att valet av återförsäljare 

samt vilka adresser konceptbutikerna finns på. En utav kraven företagen har ställt är 

att de inte kan vara ett dyrt varumärke i en butik i förhållande till andra varumärken. 

Dessutom vill de inte finnas i fler butiker i samma stad.   

Företaget jobbar aktivt med miljö och kvalitets frågor där man har en tydlig 

miljöpolicy på företaget.  

 

Befintliga Kunder 

För att få fram kundens personliga åsikt om varumärket fick de svara öppet på frågan 

”Vad anser du varumärket står för?”  Samtliga av kommentarerna var av positiva. 

Kunderna var eniga om att företaget erbjuder snygga kläder, med bra kvalité till bra 

pris. Det framgick även att en del av respondenterna uppfattar Twist & Tango som ett 

företag med miljöprofil. 

 

Potentiella Kunder 

Respondenterna som tillhörde kategorin potentiella kunder fick även besvara samma 

fråga ” Vad anser du varumärket står för?” Majoriteten av de tillfrågade hade en 

uppfattning om företaget . Av svaren har det framgått av en del av respondenterna 
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anser att företagets produkt är dyr och har bra kvalité. Respondenterna som hade en 

uppfattning om företaget hade en positiv inställning till varumärket.  

 

Twist & Tango har på ett effektivt sätt lyckats förmedla sin profil. Det råder en 

överensstämmelse mellan företaget och dess kunder. Varumärkets profil stämmer 

överrens med dess image. Dock har företaget misslyckats till en viss grad att förmedla 

sin profil till de potentiella kunderna.  

 

6.4.2 Odd Molly 

 

Företaget 

Tanken med varumärkets profil är att skapa en igenkänning och en gemenskap med 

kund. För att stärka profilen läggs en stor del av företagets budget på PR, 

produktplacering och social medier. Företaget anser att makten inte enbart ligger i 

avsändarens händer så därför anser de sig vara mycket beroende av returnerad 

information från kund för att kunna möta kritik och ta in idéer om förbättringar. 

 

För att behålla de befintliga kunderna arbetar företaget med att skapa höga 

förväntningar och sedan överträffa dem. För att gynna de återkommande kunderna har 

företaget byggt databaser så att kunden ska ha en möjlighet att inhämta informationen 

om företaget innan tidningar gör det.  

Man har även varit nog med placeringar av butiker samt val av återförsäljare. 

Företaget har tre noga placerade konceptbutiker i Sverige, Europa och USA. Vid val 

av återförsäljare utgår företaget från sin produktmix, det är viktigt att butiken gynnar 

varumärket och att kläderna passar in samt att resterande produkter som säljs där har 

en högre nivå.  

 

Befintliga kunder 

De befintliga kunderna ser varumärket som unikt och utstickande vilket kan ses som 

en del i att överraska och överträffa förväntningar. 50 % av de tillfrågade kunderna 

fick kännedom om varumärket genom rekommendationer, det tyder på en fungerande 

word of mouth marknadsföring och att många kunder har en positiv bild av 

varumärket.  
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Potentiella kunder 

De potentiella kunderna ser även dem varumärket som unikt och bohemiskt, men har 

även bilden av att kläderna ligger i en hög prisklass. De potentiella kunderna anser 

även att kläderna har hög kvalitet samt är moderna. Möjligtvis för en medelålders 

målgrupp. 

 

Varumärket vill skapa igenkännande och gemenskap och för att stärka profilen läggs 

stor del av företagets budget på PR. Både kunder och potentiella kunder ser 

varumärket som unikt och utstickande och många kunder fick kännedom om 

varumärket genom Word Of Mouth vilket tyder på att kunderna uppfattar den bild 

som företaget vill förmedla.  

 

6.4.3 Monrow 

 

 Företaget 

Företagets profil är att erbjuda bra, snygga och kommersiella plagg utan att ruinera 

kunderna. För att skapa gott anseende har företaget lagt vikt på vilka varumärken som 

finns återförsäljarna har i sin butik. I 95 % av fallen har detta varit underlag för 

samarbete. Företaget vill inte heller att varumärket ska finnas på allt för många ställen 

och säger att de har en gräns på hur många kunder de vill ha i respektive land. 

 

Befintliga Kunder 

Majoriteten av kunderna gav positiva kommentarer gällande varumärkets image. På 

frågan ”Vad anser du att varumärket står för ” fick respondenterna svara fritt där 

endast en av respondenterna svarade att den inte hade någon uppfattning. Resterande 

skrev kommentarer av positiv natur som exempelviss ” Design som håller genom 

tiden”, ”Klassiskt, snyggt, svensk design, exklusivt” eller ” Bra kvalité, ungdomligt 

mode”. 

 

Potentiella Kunder 

Bland dessa respondenter var det 30 % som kände till varumärket. Dessa har även fått 

kommentera fritt på frågan ”Vad anser du att varumärket står för ”. Respondenterna 

har svarat att de anser att varumärket står för enkelt, klassiskt och lite ungdomligt 
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mode. Varav en av respondenterna hade ingen uppfattning utan kände endast till 

namnet. 

 

Det råder en bra överensstämmelse mellan företaget och dess kunder gälande 

företagets profil och image. Företaget vill erbjuda en produkt som är bra, snygg och 

kommersiell vilket stämmer överrens med kundernas uppfattning. Dock var det endast 

en minoritet bland de potentiella kunderna som kände till och hade en uppfattning om 

varumärket som var överrensstämmande med företagets profil. 

 

 

6.5 Hög vs låg involvering 

 

6.5.1 Twist & Tango 

Företaget 

Företaget strävar efter att ha kunder som är höginvolverade. Detta märks genom att de 

inte vill ha allt för många återförsäljare i en och samma stad. I dagsläget finns det 5 

Twist & Tango konceptbutiker. Man har varit noga med vilken adress man haft på 

samtliga av butikerna, företaget anser att de har väldigt bra adresser. Att man endast 

vill finnas på specifika adresser och hos utvalda återförsäljare innebär för kunden att 

den måste söka sig till antigen någon av dessa butiker eller till återförsäljarna för att 

kunna konsumera märket. Detta förutsätter att man som kund är informationssökande 

och är lojal gentemot varumärket. En sådan kund är höginvolverad.  

Samtidigt försöker företaget även nå de låginvolverade kunderna genom att vilja vara 

närmare kunden. Företaget anser att det är väldigt viktigt att vara lättillgänglig och har 

öppnat en butik i ett köpcentrum. På så sätt kan man attrahera de potentiella kunderna 

och även de som är låginvolverade.  

 

Twist & Tango vill skapa en relation till kunden genom att skicka ut VIP inbjudningar 

två gånger per år, ge bra erbjudanden, ha olika typer av events. Dessutom har 

företaget i dagsläget skilda nyhetsbrev, detta förutsätter att man känner sina kunder. 

Som tidigare nämnt jobbar Twist & Tango just nu på att starta en kundklubb, detta 

underlättar inte bara kommunikationen med kunden utan ger även möjligheten att vara 

närmare sina kunder och lära känna dem samt deras behov på ett bättre sätt.  
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Befintliga Kunder 

Enligt enkätundersökningen framgick det att butikens läge spelar minst roll vid val av 

varumärke för just Twist & Tangos kunder. Detta är ett tecken på höginvolverade 

kunder som aktivt söker dig till butiken. Däremot upplevde 50 % av de tillfrågade att 

varumärket inte är involverade i sina kunder eller att de inte var insatta. De resterande 

respondenterna upplevde att varumärket var involverade i sina kunder genom 

exempelvisst bra personlig service och kundkvällar.  

 

Företaget strävar efter höginvolverade kunder, genom få butiker på välutvalda 

adresser vilket förutsätter en informationssökande kund. Men företaget vill även nå de 

låginvolverade kunderna genom att etablera sig i ett köpcentrum. Genom att utläsa 

resultatet från enkäterna framkommer det att kund är höginvolverad. Hälften av de 

tillfrågade kunderna anser att företaget är involverade i dem. Detta tyder på 

överrensstämmelse med vad företaget anser.  

 

6.5.2 Odd Molly 

Företaget 

Företaget berättar att de historiskt sett arbetat med envägskommunikation och satsat 

på att hela tiden nyrekrytera kunder men nu insett att en fungerande kommunikation 

skapar lojala kunder. Detta tyder på att företaget vill skapa mer höginvolverade 

kunder.  

Samtidigt som företaget arbetar för involvering och tvåvägskommunikation anser de 

att priset är en viktig konkurrenskraft tillsammans med platsen, produkten och 

påverkan vilken till viss del spretar åt olika sätt att arbeta.  

Företaget vill att kunden ska känna gemenskap och det är något som tyder på att 

företaget måste arbeta för att lära känna sin kund och kräver höginvolvering. De säger 

att de tidigare varit borskämda med framgång och haft en konstant tillväxt av nya 

kunder men nu förstått innebörden av att arbeta för att behålla befintliga. 

För att skapa denna höginvolvering bygger de databaser men kundinformation för att 

lättare kunna kommunicera med kunden.  

De har enbart valt att ha en konceptbutik i Stockholm och jagar inte kunder genom att 

synas storskaligt.  
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Befintliga kunder 

Efter samanställning av enkäterna framgick det att butikens läge var det minst viktiga 

elementet i val av varumärke för Odd Mollys befintliga kunder. Det krävs att kunden 

till viss del är höginvolverad för att själv sköta informationssökningsmomentet samt 

uppsöker butik och inte handlar på slump. Kunderna hade även en klar uppfattning 

om vad företagets varumärke stod för och vad kläderna betydde för dem. Samt att 

kunderna ser god service som ett tecken på att företaget är involverat i dem. 

Potentiella kunder  

Viss skillnad fanns mellan de befintliga och potentiella kundernas anledning till val av 

varumärke. För de potentiella kunderna spelade butikens lägen en aning större roll och 

behovet av service var mindre.  

Företaget arbetar för att skapa en höginvolvering då de använder en 

tvåvägskommunikation och arbetar för att stärka banden till de befintliga kunderna. 

Många av kunderna anser att företaget är involverat i dem genom ett trevligt 

bemötande och god service.  

 

6.5.3 Monrow 

Företaget 

Monrow är ett varumärke som kräver höginvolverade kunder som aktivt söker upp 

varumärket hos återförsäljare då de lägger ingen budget på att marknadsföra sitt 

varumärke. Höginvolvering kräver dock att man har en aktiv kommunikation med 

sina kunder. Dock har företaget uteslutande envägskommunikation men påstår sig 

ändå ha olika aktiviteter för att stärka relationen till den befintliga kunden. Företaget 

strävar inte efter att vara ett lättillgängligt varumärke då de väljer att inte finnas hos 

allt för många återförsäljare och vill ha ett begränsat antal kunder. 

 

Befintliga Kunder 

Från enkätundersökningen har det framgått att butikens läge var det näst minst 

viktigaste faktorn vid val av varumärke. Detta innebär att kunden aktivt är beredd att 

söka upp varumärket oavsett butikens läge. Eftersom Monrow inte har en egen butik 

utan säljer endast via återförsäljare innebära det att en del av kunder handlar 

varumärket av en slump. När vi frågade de befintliga kunderna ”Varför handlar du 
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hos Monrow” har det framgått att en minoritet av kunderna hade handlat varumärket 

av en slump. De befintliga kunder fick även svara fritt på frågan ”Hur involverad 

anser du att företaget är i sina under”. Från dessa kommentarer har det framgått att en 

majoritet på 60 % ansåg att företaget inte alls är involverade i sina kunder. 40 % av de 

tillfrågade hade kommit i kontakt med företaget via Facebook. 

 

Överensstämmelsen mellan Monrow och dess kunder gällande involvering är bra. 

Företaget har uteslutande envägskommunikation, men påstår sig ha olika aktiviteter 

för de befintliga kunderna. 60 % av de befintliga kunderna anser däremot att 

företaget inte alls är involverade i dem. 

 

6.6 Interaktion  

 

6.6.1 Twist & Tango 

Företaget 

För att skapa en fungerande interaktion mellan företag och anställd samt anställd och 

kund arbetar företaget med att förankra sina kärnvärden i alla led inom företaget. 

Företaget arbetar aktivt för att skapa engagemang hos de anställda, de vill vara en 

attraktiv arbetsplats med bra team av medarbetare som brinner för sitt jobb. 

 

Enligt företaget är ett sätt att åstadkomma detta genom att satsat mycket på de mjuka 

värdena i form av att kunskap ska finnas hos personalen. Detta i sin tur ska skapas 

genom utbildning och utvecklingsplaner för alla anställda. Utbildning, kunskap och 

välmående hos personalen ska sedan avspeglas mot kund genom en unik upplevelse i 

form av god service. Enligt företaget är service är ett av de viktigaste kärnvärdena hos 

butikspersonalen, de ska känna sig glada över att bemöta kunden och tycka det är 

roligt att ge kunden den unika upplevelsen. 

 

För att kunna skapa detta är en fungerande tvåvägskommunikation mellan företag 

anställd och kund viktig. Företaget är öppet för kommentarer för förbättring från 

kunden, all kritik genom tas alltid i beaktning även om allt inte alltid man kan 

bemötas. 
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För att kunna skapa en fungerande interaktion är det viktigt att företaget är 

involverade i sina kunder.  

 

Befintliga kunder 

I enkätundersökningen fick kunderna svara på frågan hur involverade de ansåg att 

företaget var i sina kunder. Frågan var öppen för att själv formulera ett svar och några 

av kunderna skrev följande. ”de har ett vänligt och bra bemötande samt bra öga för 

vad som passar mig som kund”, ” Hjälpsamma butiksbiträden”, ” Bra personlig 

service, kundkvällar”, ”inte involverade”, ”vet ej”. Detta visar på att vissa av 

kunderna anser sig involverade medan andra inte gör det. 

 

Företaget arbetar med att förankra sin kärnvärden i alla led, detta ska leda till god 

service och en nöjd kund. Många av de befintliga kunderna ser en god service hos 

företaget. 

 

6.6.2 Odd Molly 

Företaget 

För att interaktionen företag-anställd-kund ska fungera går företaget tre gånger på år 

igenom alla sina 110 anställda världen över. Detta gör företaget för att avstämma att 

alla har samma riktlinjer. Ledningen arbetar även för att stärka företaget internt 

genom att erbjuda de anställda fördelar som exempelvis friskvård, detta gör man för 

att skapa trivsel och nöjda anställda. 

Genom detta ska de stärka sin profil om gemenskap med kunden.  

 

Att kunden känner en gemenskap med företaget och är nöjda kan i sin tur leda till 

positiv Word Of Mouth. Företaget anser att exempelvis bloggare har en stor inverkan 

och är en del av företagets marknadsföring och att makten inte enbart ligger i 

avsändarens händer.  

 

Befintliga kunder 

I enkätundersökningen fick kunderna svara på frågan hur involverade de ansåg att 

företaget var i sina kunder. Frågan var öppen för att själv formulera ett svar och några 

av kunderna upplever att företaget har en bra service samt har haft event för bloggare 

medan vissa inte känner av någon involvering alls. 
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För att skapa interaktion mellan ledningen av företaget, de anställda och kunden 

stämmer de av alla anställda tre gånger per år för att se att alla följer samma 

riktlinjer. Genom de anställda vill de förmedla sin profil om igenkänning hos kund. 

Kunderna är inte helt överrens, en del känner att företaget är involverat för 

kommunikation och interaktion medan andra inte känner av det. 

 

6.6.3 Monrow  

Företaget 

Företaget upplever att kunden är har en del i företagets marknadsföring genom olika 

sociala medier. I dagsläget har företag ingen aktiv interaktion med kunden. De som 

svarar för interaktionen med kunden är återförsäljare som har Monrow i sin butik. 

 

Befintliga kunder 

40 % av företagets kunder upplever Monrows kommunikation som Icke existerande 

och 30 % som Otillräcklig. Detta kan förklaras genom att företaget inte har någon 

marknadsföring eller direkt kontakt med kunden vid köpet. Endast 10 % upplever 

företagets kommunikation som Mycket Bra. 

 

Potentiella kunder 

Hela 70 % som tillhör denna grupp svarade att de inte kände till varumärket. 90 % av 

alla respondenterna upplevde att företagets kommunikation är Icke Existerande och 

resterande 10 % upplevde att den är Otillräcklig. 

 

Företagets befintliga och potentiella har en bra överrensstämmelse gällande 

interaktionen mellan företag och kund. Majoriteten av respondenter som tillhör båda 

grupperna anser att företagets kommunikation är Icke Existerande. Företaget säger sig 

ha en envägskommunikation vilket ger en bra överrensstämmelse mellan dem och de 

befintliga samt de potentiella kunderna. 
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7.Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultat hämtade från empiriavsnittet 

 

Syftet för uppsatsen var att analysera och utvärdera varumärket som 

kommunikationsmedel för att bygga företagets image samt att hitta misfits mellan 

företag och kund men även att se skillnaden för hur de befintliga och de potentiella 

kunderna ser på företaget.  

 

För att få ett jämförbart resultat har vi använt variablerna ”Bra överrensstämmelse”, 

”Delvis överrensstämmelse”, ”Dålig överensstämmelse” och ”Ingen 

överrensstämmelse” när vi presenterar resultatet. 

 

 

7.1 Resultat Twist & Tango 

Uppfattningen kring företagets kommunikation stämmer mindre bra i uppfattning 

mellan kund och företag. Företaget anser att de har en tvåvägskommunikation till 

kunden, en majoritet av kunderna delar inte samma uppfattning.  

 

Gällande prissegment och produktklass finns det en bra överensstämmelse mellan 

företaget och dess kunder. Dock uppfattar de potentiella kunderna företaget som ett 

något dyrare varumärke vilket tyder på en dålig överensstämmelse.  

 

Företaget har lycktas med att skapa uppmärksamhet kring sitt butikskoncept, detta 

märks genom att majoriteten av de befintliga kunderna uppmärksammade varumärket 

just på detta sätt. Både de potentiella och befintliga kunderna är eniga om företagets 

kommunikation. Ingen av de tillfrågade ansåg att företagets kommunikation var 

Mycket Bra.  

 

Twist & Tango har på ett effektivt sätt lyckats förmedla sin profil. Det råder en bra 

överensstämmelse mellan företaget och dess kunder. Varumärkets profil stämmer 

överens med dess image. Dock har företaget misslyckats till en viss grad att förmedla 
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sin profil till de potentiella kunderna då deras uppfattning bara delvis 

överensstämmer.  

 

Företaget strävar efter höginvolverade kunder men vill även nå de låginvolverade. 

Genom att utläsa resultatet från enkäterna framkommer det att kunden är 

höginvolverade konsumenter. Dock anser hälften av de tillfrågade kunderna att 

företaget inte är involverade i dem.  

 

Företaget arbetar med att förankra sin kärnvärden i alla led, detta ska leda till god 

service och en nöjd kund. Detta har de lyckats med då många av de befintliga 

kunderna ser en god service hos företaget. 

 

7.2 Resultat Odd Molly 

Det råder bra överrensstämmelse mellan företaget och dess kunder gällande hur 

kommunikationen sker. Båda parterna anser att företaget har en 

tvåvägskommunikation.  

 

Odd Molly kallar sitt prissegment för ”inom räckhåll”, vilket innebär lite dyrare 

kläder. Kunderna ser kvinnliga, kreativa och nyskapande kläder. Både kunder och 

potentiella kunder är medvetna om prissegmentet vilket tyder på bra 

överensstämmelse. Bara potentiella kunder önskar ett lägre pris. 

 

Odd Molly har en budget som fördelas på en rad olika kanaler. Detta märks genom att 

majoriteten av de befintliga kunderna anser att företaget har Mycket Bra eller Bra 

kommunikation. De potentiella kunderna har en annan syn på företagets 

kommunikation, de anser den som bra, otillräcklig och icke existerande. Ser man till 

vad företaget anser finns bra överrensstämmelse mellan befintlig kund och företag 

medan det är sämre överensstämmelse mellan företag och potentiell kund.  

 

Varumärket vill skapa igenkännande och gemenskap och för att stärka profilen läggs 

stor del av företagets budget på PR. Både kunder och potentiella kunder ser 

varumärket som unikt och utstickande och många kunder fick kännedom om 

varumärket genom Word Of Mouth vilket tyder på bra överrensstämmelse och att 

kunderna uppfattar den bild som företaget vill förmedla genom exempelvis PR.  



84 
 

 

Företaget anser sig ha en tvåvägskommunikation med kunden. De arbetar med att 

stärka banden till de befintliga kunderna för att göra dem höginvolverade. Detta är 

delvis överensstämmande med vad kunderna anser. Då många av de anser att 

företaget är involverat i dem genom ett trevligt bemötande och god service medan 

andra inte kan uppfatta någon involvering alls.  

 

För att skapa interaktion mellan företaget, anställda och kunder stämmer ledningen av 

alla anställda tre gånger per år för att se att alla följer samma riktlinjer. Genom de 

anställda vill de förmedla sin profil om igenkänning hos kund. Delvis 

överensstämmelse finns med kund då de inte är helt överens. Cirka hälften känner att 

företaget är involverat för kommunikation och interaktion medan andra inte känner av 

det. 

 

7.3 Resultat Monrow 

Det råder en bra överrensstämmelse mellan företaget och dess kunder där båda 

parterna anser att företaget har uteslutande envägskommunikation. 

 

Företaget och en mindre del av deras kunder delar samma uppfattning gällande 

prisläget på produkten som Monrow erbjuder. Med andra ord finns en bra 

överensstämmelse mellan kund och företag. 

 

Då företaget inte alls jobbar med marknadsföring är detta något som får uttryck 

genom att majoriteten av de som inte är kunder inte känner till varumärket. Bland de 

potentiella kunderna var det 90 % som upplevde företagets kommunikation som 

otillräcklig. Även majoritetens av de befintliga kunderna företagets kommunikation 

som Icke Existerande. 

 

Det råder en bra överensstämmelse mellan företaget och dess kunder gällande 

företagets profil och image. Företaget vill erbjuda en produkt som är bra, snygg och 

kommersiell vilket stämmer överens med kundernas uppfattning. Dock var det endast 

en minoritet bland de potentiella kunderna som kände till och hade en uppfattning om 

varumärket som var överensstämmande med företagets profil. 
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Överensstämmelsen mellan Monrow och dess kunder gällande involvering är bra. 

Företaget har uteslutande envägskommunikation, men påstår sig ha olika aktiviteter 

för de befintliga kunderna. 60 % av de befintliga kunderna anser däremot att företaget 

inte alls är involverade i dem. 

 

Företagets befintliga och potentiella kunder har en bra överrensstämmelse gällande 

interaktionen mellan företag och kund. Majoriteten av respondenter som tillhör båda 

grupperna anser att företagets kommunikation är Icke Existerande. Företaget säger sig 

ha en envägskommunikation vilket ger en bra överrensstämmelse mellan dem och de 

befintliga samt de potentiella kunderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

8. Slutsats och Diskussion 

___________________________________________________________ 

Avsnittet presenterar svaren på studiens problemformulering som följs av 

förslag för hur företagen bör agera. Vidare avslutas kapitlet med förslag 

på vidare forskning samt en kritisk genomgång av studien.  

 

8.1 Slutsats 

Från bakgrunden framgår det att fenomenet som uppsatsen avser att ta upp är 

kommunikationen mellan företag och dess konsument inom modebranschen. Samt hur 

de små och medelstora företagen måste kämpa för att nå igenom bruset till 

konsumenten. Problemen i bakgrunden ledde till följande problemformulering:  

Vilka kommunikativa faktorer är viktiga vid val av varumärkesstrategi för långsiktig 

överlevnad för små och medelstora företag i modeindustrin? 

Den problematik som små och medelstora aktörerna inom modebranschen möts 

handlar om att de inte har tillräckligt med konkurrensfördelar i jämförelse med de 

stora aktörerna på marknaden. Små och medelstora företag har inte tillräckligt med 

ekonomiska resurser att fördela på traditionell marknadsföring och måste därför hitta 

nya och mindre kostsamma sätt att nå kunden på.  

 

I och med uppkomsten av sociala medier har kunden fått mer makt och Word-Of-

Mouth marknadsföring sträcker sig längre än tidigare var möjligt. Denna typ av 

marknadsföring påminner om den första typen av reklam som skedde via 

ryktesspridning. Reklamen har genomgått stora förändringar och gjort en stor resa 

sedan dess uppkomst. På grund av all den reklam konsumenten möter varje dag börjar 

mottagaren tröttna på alla budskap den matas. Reklamen har spelat ut sin roll och har 

därmed ingen betydelse längre. Effektiv marknadsföring tycks ha landat där den en 

gång började, det vill säga att den ännu en gång handlar om ryktesspridning men 

denna gång sker den virtuellt.  

De nya sociala medierna är något de mindre företagen bör utnyttja som 

kommunikationskanal. Eftersom Word-of-Mouth reklam kan ha längre sträckbredd än 

den någonsin haft ger det en helt ny förutsättning för de små företagen som inte har de 
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ekonomiska resurser att göra reklam. Sociala medier är en kanal som små och 

medelstora företag bör se som en guldgruva och utnyttja de möjligheter som internet 

har gett.  

 

Då syftet med studien var att analysera och utvärdera varumärket som 

kommunikationsmedel för att bygga företagets image har det framgått från intervjuer 

att samtliga av undersökningsobjekten ser kunden som en del av marknadsföringen 

och strävar därmed att uppnå en tvåvägskommunikation.  

 

Tvåvägskommunikationen ger möjligheten för företagen att involvera kunden tidigt 

och jobba mot en förbättring. En fördel som de mindre företagen har mot de stora 

drakarna är att de faktiskt har möjlighet att skapa en välfungerande 

tvåvägskommunikation med sin kund. De stora företagen har inte samma chans som 

de små att jobba utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv och därmed skapa en 

god och lojal relation med kunden. God relation mellan företag och kund resulterar i 

god Word-Of –Mouth som är det mest effektiva sättet att marknadsföra på.  

 

Från enkätundersökningar kunde vi även dra slutsatsen att en god interaktion mellan 

företaget och kunder bidrar till en positiv upplevelse och stärker därmed varumärkets 

image. De små och medelstora företagen har den unika fördelen att kunna skapa lojal 

och nöjd kund med hjälp av interaktionen som sker i butiken. Från intervjuer och 

enkätundersökningar kunde vi dra slutsatsen att de mindre företagen har 

höginvolverade kunder. För att de små och medelstora företagen ska kunna överleva 

långsiktigt satsar dem på att behålla kunden genom att erbjuda dem en bra och positiv 

upplevelse vid interaktionen. Detta sker i form av god och personlig service.  

 

Vår studie har visat att det är relationsmarknadsföring och skapande av god Word-Of-

Mouth som de mindre företag bör hålla på med om de vill kunna konkurra mot de 

stora drakarna och nå en långsiktig överlevnad. 
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8.2 Diskussion 

 

Den hårda konkurrensen inom modebranschen ställer nya och höga krav på aktören. 

De mindre företag har allt svårare att överleva och måste därmed hitta nya sätt för att 

kunna hålla sig kvar på marknaden. Vi tror att en bidragande faktor till en långsiktig 

överlevnad hos de mindre företagen är att de jobbar utifrån ett relationssynsätt och har 

höginvolverade kunder.  

 

Genom undersökningen har vi sett en tendens hos företagen att vilja skapa en god 

intern marknadsföring för att bygga ett starkt varumärke. Som Grönroos säger i sin 

Totalkommunikationsmodell måste den interna marknadsföringen fungera väl innan 

ett företag ger sig på den externa marknadsföringen. En god intern marknadsföringen 

speglar sig vidare i interaktionen som sker mellan anställd och kund i form av god och 

personlig service. Att bygga ett starkt varumärke genom mjuka värden ökar chansen 

för en långsiktig överlevnad. Som även involveringsteorin säger spelar personlig 

försäljning och service en viktig roll i köpbeslutprocessen hos en höginvolverad kund, 

här har företagen en möjlighet att utmärka sig och differentiera sig.  

 

Samtliga företag har uppgett att de vill expandera. I enighet med Melin anser vi att det 

är viktigt att företagen noga överväger vilka strategier de kommer använda sig av vid 

en expansion. Olika strategier kan vara mer eller mindre vinnande beroende av vilket 

sammanhang de är avsedda att fungera i. Vi anser att företagen måste utgå från sin 

storlek, potential samt vad de vill uppnå vid val av varumärkesstrategi för att inte 

skada företagets profil.  

 

Undersökningsobjekten strävar efter att kunna attrahera nya kunder och samtidigt 

vilja satsa på att bygga en relation till de befintliga. Detta ser vi som ett farligt sätt att 

tänka på om man vill nå en långsiktig överlevnad. Företagen bör utnyttja den fördelen 

de har gentemot de stora aktörerna och satsa på att endast bygga starkare relationer till 

befintliga kunder istället för att jaga nya. Som tidigare nämnt kan god relation 

resultera i god Word-of-mouth som i sin tur kan generera i nya kunder och högre 

lönsamhet.  

 

 



89 
 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Perspektivet i denna uppsats har legat på att undersöka kommunikationen mellan 

företaget och dess kunder samt potentiella kunder. Under arbetats gång kom vi på att 

det även skulle vara intressant att studera detta fenomen i ett mer internt perspektiv 

hos företaget och undersöka kommunikation mellan företagens ledning samt de 

anställda och hur det påverkar kommunikationen utåt.  

 

8.4  Metodkritik 

Denna studie har mestadels bestått av information som hämtats från kurslitteratur, 

tidigare forskning, internet och undersökningar. Artiklar som har används till studien 

har hämtats från dagspressen eftersom kvällspressen anses vara mindre tillförlitligt. 

Dock kan information som hämtats från internet vara mindre tillförlitligt då det är 

svårt att avgöra dess objektivitet.  

Intervjuerna anser vi är tillförlitliga då vi har använt oss av öppna frågor för att 

minimera en påverkan på respondenternas svar. Dock har en av intervjuer skett via 

mejl vilket har lett till att informationen har varit begränsad och det fanns ingen 

möjlighet att ställa följdfrågor.  

Den kvantitativa undersökningen som har bestått av enkäter kunde ha gett större 

möjlighet att dra generaliseringen om vi hade haft fler respondenter dock har det inte 

funnits bortfall bland respondenterna som tillhörde gruppen befintliga kunder vilket 

ger undersökningen stor tillförlitlighet. Urvalet av respondenterna är representativt för 

respektive företags kunder då undersökningen ägt rum i butiker. Frågorna var även 

här utformade på ett öppet sätt vilket gav möjligheten att få fram personliga åsikter. 

I efterhand har det framkommit att enkäterna för de potentiella kunderna kunde ha 

utformats på ett bättre sätt för de fall då kunderna inte kände till varumärket.  
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Bilaga 1 Intervjuguiden - Frågor till företagen  

 

1. Vilken position anser ni er ha på marknaden? (erbjuder ni lyx, mellan eller 

budgetprodukt) 
- Frågan avser att undersöka vilken typ av produkt företaget erbjuder 

- Variabel: Lyx, mellan eller budgetprodukt 
 

2. Hur viktigt anser ni att priset är som konkurrensverktyg? 

- Vi ville veta om priset är en varumärkesstrategi 

- Variabel: Lyx, mellan och budgetprodukt, varumärkets anseende 
 

3. Vilka strategier använder ni er av för långsiktig överlevnad?  

- Denna fråga syftade till att belysa företagets utbyte  

- Variabel: differentiering, kraft och kunskap, anseende 
 

4. Hur arbetar ni med marknadsföring? (annonser, internet, PR etc.) 
- Syftet med denna fråga var att belysa hur företaget jobbar med 

kommunikation 

- Variabel: Extern marknadsföring 
 

5. Utöver marknadsföring, hur arbetar ni internt och externt för att bygga 

upp varumärket?  

- Här ville vi få fram hur företagets interaktion fungerar 

- Variabel: interaktion Ftg-Anställda-Kund 
 

6. Upplever ni att kunden är en del av företagets marknadsföring? (Word of 

Mouth)  
- Frågan avser att belysa företagets totalkommunikation 

- Variabel: Extern samt interaktiv marknadsföring 
 

7. Vad anser ni att er profil är? (hur ni vill uppfattas av kunden) 
- Syftet med frågan var att undersöka utbytet och företagets image 

- Variabel: Differentiering, anseende, kraft och kunskap 
 

8. Beskriv en typisk kund hos er! 

- Denna fråga syftade till att belysa företagets kunskap kring dess kunder 

- Variabel: Kraft och Kunskap 
9. Hur sker kommunikationen till era kunder? (anser ni er ha en envägs- eller 

tvåvägskommunikation) 
- Syftet med denna fråga var att undersöka om företaget jobbar utifrån ett 

relations- eller transaktionssynsätt  

- Variabel: envägs eller tvåvägskommunikation 
 

10. Lägger ni mest tid på att de etablerade kunderna eller på att skapa nya 

kunder? 

- Denna fråga avser att belysa företagets involvering i dess kunder 

- Variabel: Hög vs Låg involvering 
 

11. Vad gör ni för att stärka relationen till befintliga kunder? 
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- Frågans syfte är ta reda på hur företaget jobbar med interaktion och 

utbyte 

- Variabel: Interaktion Ftg-Kund, Differentiering 
 

12. Hur har ni tänkt i valet placering av butik samt återförsäljare? 

- Syftet med denna fråga var undersöka företagets varumärkeskapital och 

dess utbyte 

- Variabel: Differentiering, kraft och kunskap 
 

13. Vad är företagets framtidsmål? 

- Denna fråga syftade till att få en insikt i företagets framtida strategier för 

långsiktig överlevnad 

- Variabel: Differentiering,  
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Bilaga 2 Intervjuguide - Befintliga kunder hos respektive företag 

 

1. Är du återkommande kund hos företaget? 

  

- Vi vill ha belyst om företaget har lojala kunder  

- Variabel: låg och hög involvering 
 

2. Varför väljer du att handla hos företaget?  

- Syftet med frågan är att ta reda på vad som utmärker företaget samt vad 

kunderna anser om  företagets produkt och om varumärket 
- Variabel: Differentiering, låg och hög involvering, Lyx, mellan eller budget 

produkt, varumärkets anseende 
 

3. Vad anser du att varumärket står för? (Företagets Image) 

 - Denna frågan syftade till att få kunskap om företagets image 
 - Variabel: Anseende, kraft och kunskap 
 

4. Vad är viktigast för dig vid val av varumärke? (rangordna 1-6, där 1 stämmer in 

bäst och 6 stämmer in sämst) 

 Service 

 Pris  

 Kvalité 

 Design   

 Butikens Läge   

 Rekommendationer 

 

- Syftet med frågan var att få fram om kunden är hög eller låginvolverad. 

- Variabel: hög och låg involvering 
 

5. Hur fick du kännedom om varumärket? 

 Via rekommendationer   

 Evenemang   

 Övrigt 

 Annonser     

 Internet 

 

- Med denna fråga ville vi få fram på vilket sätt företagets kommunikation sker 

- Variabel: Extern samt interaktiv marknadsföring 
6. Hur involverad tycker du att varumärket är i sina kunder? (ex: personlig 

service, reklamutskick, klubbkvällar, personliga erbjudande, events etc) 

 - Här ville vi ha belyst om företaget jobbar utifrån ett relationssynsätt 



97 
 

 - Variabel: envägs eller tvåvägskommunikation 
 

7. Hur upplever du företagets kommunikation? (reklam, annonser, internet etc) 

 Mycket Bra   

 Bra 

 Okej 

 Otillräcklig   

 Icke existerande  

 Påträngande 

 

- Denna fråga avser att belysa företagets externa marknadsföring 

- Variabel: Extern marknadsföring 
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Bilaga 3 Intervjuguide - Potentiella kunder 

 

Känner du till varumärket? 

  - Denna fråga syftar till att undersöka företagets kommunikation  

- Variabel: extern marknadsföring  
 

Vad anser du att varumärket står för? 

 - Denna frågan syftade till att få kunskap om företagets image 
- Variabel: Anseende, kraft och kunskap 

 

Vad är viktigast för dig vid val av varumärke? (rangordna 1-6, där 1 stämmer in 

bäst och 6 stämmer in sämst) 

 Pris   

 Service   

 Kvalité 

 Design   

 Läge   

 Rekommendationer 

 

- Syftet med frågan var att få fram om kunden är hög eller låginvolverad. 

- Variabel: hög och låg involvering 
 

Hur fick du kännedom om varumärket? 

 Via rekommendationer   

 Evenemang   

 Övrigt 

 Annonser     

 Internet 

 

- Med denna fråga ville vi få fram på vilket sätt företagets kommunikation sker 

- Variabel: Extern samt interaktiv marknadsföring 
 

Hur upplever du företagets kommunikation? (reklam, annonser, internet etc) 

 Mycket Bra   

 Bra    

 Okej 

 Otillräcklig   

 Icke existerande  

 Påträngande 

 

- Denna fråga avser att belysa företagets externa marknadsföring 

- Variabel: Extern marknadsföring 
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Hur viktigt tycker att det är med personlig service? 

 Väldigt viktigt   

 Viktigt    

 Oviktigt 

 

- Syftet med denna fråga var att undersöka om kunden är låg eller 

höginvolverad 

- Variabel: Hög vs. Låg involvering 
 

Vad skulle få dig att handla hos varumärket? 

- Det vi ville ha belyst med denna fråga var hur företaget med hjälp av dess 

varumärkeskapital och kommunikation skulle kunna attrahera nya kunder 

- Variabel: Differentiering, anseende, kraft och kunskap samt extern 

marknadsföring 

 

 

 


