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Sammanfattning 

 

I takt med Internets och e-handelns utveckling har även handelns landskap förändrats. 

Tidigare har handeln dominerats av fysiska butiker. Nu har istället e-handeln vuxit fram 

i snabb takt och allt fler konsumenter föredrar att utföra sina inköp online. Speciellt 

modebranschen har gynnats av e-handeln. E-handelns framväxt har inneburit att 

konsumenterna kan röra sig i ett flertal säljkanaler inför ett köp. Detta innebär både 

möjligheter och svårigheter för företagen; samtidigt som studier visar att konsumenter 

tenderar att spendera mer om de har gjort efterforskningar genom flera kanaler innebär 

detta även högre komplexitet. Denna komplexitet är speciellt en utmaning för små 

företag eftersom e-handel har inneburit lägre priser och därmed även lägre marginaler. 

Handeln har därmed koncentrerats till färre och större aktörer. Genom att vara unik och 

bygga en stark brand image kan e-handeln däremot gynna små företag, eftersom stora 

företag tenderar att upplevas som likartade och opersonliga.  

 

Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse för om och hur små företag inom 

klädbranschen arbetar med brand image i olika säljkanaler. För att kunna göra detta har 

vi utgått från teorier och tidigare litteratur inom ämnena säljkanaler och brand image. 

Genom en kvalitativ forskningsmetod, där vi intervjuade sex småföretag, har vi kommit 

fram till våra resultat. 

 

En slutsats vår studie har kommit fram till är att små företag ser personlig kontakt som 

det bästa sättet att kommunicera ut sitt varumärke på. Fysiska butiker har därmed inte 

förlorat sin betydelse för små företags brand image. Istället har den fysiska butiken fått 

en annan roll; butiken anses nu vara en marknadsföringskanal snarare än säljkanal. 

Företagens webbsidor betraktas nu som företagens huvudsakliga säljkanal. En annan 

slutsats är att de intervjuade företagen anser att säljkanalerna ska integreras med 

varandra. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer vi redogöra en bakgrund till vår studie. Denna bakgrund 

kommer leda fram till en problemdiskussion och ett forskningsgap, som i sin tur mynnar 

ut i vår frågeställning och vårt syfte.  

 
 

Idag är det viktigt för små företag att ha en utarbetad brand image-strategi i sina 

säljkanaler för att kunna behålla konkurrenskraft. Handeln, som tidigare dominerats av 

fysiska butiker, har från mitten av 1900-talet utvecklats till att inkludera e-handel som 

sedan dess har vuxit fram i snabb takt.  Allt fler konsumenter väljer att utföra sina inköp 

online (Vazquez & Xu, 2009, s. 408),  och andelen konsumenter som handlar online 

kommer öka under åtskilliga år framåt (Vignali & Reid, 2014, s. 134).  Den svenska e-

handeln växte i genomsnitt med 20 procent per år under perioden 2004-2015, i 

jämförelse med den totala handeln som växte med cirka 4 procent per år (HUI Research, 

2016, s. 6). Med denna takt kommer e-handelsförsäljningen fördubblas på cirka fem år 

(Postnord, 2017, s. 4). Speciellt inom modebranschen kan en tydlig ökning av 

användandet av e-handel urskiljas. E-handeln inom modebranschen har överträffat 

andra säljkanaler och är nu det mest populära sättet att handla kläder på (Vignali & 

Reid, 2014, s. 134). Även i Sverige är kläder och mode den produktkategori som 

konsumenter handlar mest på nätet. 37 % av svenskarna som uppgav att de hade handlat 

på nätet hade handlat kläder och skor (Postnord, 2017, s. 15). Modehandeln 

digitaliserades tidigt och har därför kommit relativt långt i sin e-handelsutveckling, 

samtidigt som detta segment fortfarande har en stark tillväxt (HUI Research, 2016, s. 9).  

 

E-handeln har inneburit att konsumenterna kan röra sig i ett flertal säljkanaler inför ett 

köp. Detta innebär både för- och nackdelar för företagen. Att konsumenterna rör sig 

mellan flera kanaler kan vara lönsamt för företagen; studier visar att konsumenter 

tenderar att spendera 20 % mer om de har gjort efterforskningar genom flera kanaler 

(Postnord, 2017, s. 30). Detta beror på att konsumenterna då är mer engagerade i 

köpprocessen generellt sett. Genom att ha gjort mer research i flera kanaler, både fysiskt 

och digitalt, är de mer trygga i sina val (Postnord, 2017, s. 30). Att kunderna kan röra 

sig mellan fler kanaler innebär dock även en högre komplexitet och bl a. att veta hur 

konsumenten förbereder sig inför ett köpbeslut är svårare. Det är exempelvis vanligt att 

konsumenter söker information på internet för att sedan köpa varan i en fysisk butik. 

Inom modesegmentet är dock det motsatta vanligast - här vill kunden känna på 

materialet och prova olika storlekar först, för att sedan köpa plagget till det billigaste 

priset online (Postnord, 2017, s. 29).  

 

Den komplexitet som e-handel uppvisar är en utmaning speciellt för små företag. 

Eftersom e-handeln har bidragit till en sjunkande prisutveckling, har även lönsamheten 

för mindre företag blivit lidande (HUI Research, 2016, s. 15). Mindre marginaler 

innebär att företagen behöver minska kostnader eller öka försäljning, vilket större 

företag generellt sett är bättre rustade för. Stora aktörer kan exempelvis dra nytta av 

standardisering och stordriftsfördelar samt erbjuda ett större produktutbud. Handelns 

digitala utveckling är således en bidragande faktor till att handeln koncentreras till färre 

och större aktörer (HUI Research, 2016, s. 21). Rätt utnyttjat kan detta dock innebära en 

fördel för små företag. Med ett standardiserat produktsortiment kan produktutbudet 

emellan stora företag nämligen bli väldigt likartat (HUI Research, 2016, s. 21). En unik, 



 

 2 

nischad aktör kan således erbjuda något extra som kunderna är beredda att betala för. 

Att bygga upp ett varumärke, både fysiskt och digitalt, som skiljer sig från andra aktörer 

är därmed av stor vikt för mindre företag. Fenomenet kallas brand image och har stor 

påverkan på konsumentens val av varumärke. 

 

Brand image är hur kunder uppfattar ett varumärke, vilka attribut och känslor hen 

kopplar till varumärket (Keller, 1993, s. 2). Brand image är viktigt för företag då det 

påverkar konsumentbeteendet och i slutändan även konsumentens val av varumärke, 

och företag vill då påverka så att konsumenten väljer deras varumärke i första hand 

(Porter & Claycomb, 1997, s. 373). Eftersom marknaden har ändrats från att företagen 

skickar ut information till potentiella konsumenter till att konsumenterna själva söker 

information online har betydelsen för branding och brand image ökat enormt (Rowley, 

2004, s. 134). 

 

Brand image spelar en stor roll när konsumenterna skapar en uppfattning om en butik 

(Mazursky & Jacoby, 1986, s. 162). Det är allmänt erkänt att konsumenter associerar 

olika tankar och känslor till olika butiker, vilket i sin tur påverkar deras köpbeteende 

(Porter & Claycomb, 1997, s. 373). Denna företeelse kallas “retail store image” och kan 

beskrivas som “en individs uppfattning och känslor som är kopplade till en butik via 

minnet eller perceptioner, och som representerar vad butiken innebär för individen” 

(Porter & Claycomb, 1997, s. 374). Retail store image handlar därmed om en butiks 

fysiska egenskaper som konsumenten associerar med olika psykologiska attribut. Det 

finns en mängd studier som undersöker dessa egenskaper, exempelvis butikens layout 

(Kent & Kirby, 2009), bakgrundsmusik (Garlin & Owen, 2006; Dubé et al., 1995; 

Herrington & Capella, 1996; Hui et al., 1997) och färger (Crowley, 1993; Cho & Lee, 

2017).  

 

När företag ska jobba med brand image online är deras webbplats det mest 

betydelsefulla verktyget de har (Rowley, 2004, s. 131). Webbplatsens design, funktioner 

och användarvänlighet spelar därmed en stor roll för att attrahera konsumenter och 

förmedla det budskap de vill för att skapa rätt brand image (Rowley, 2004, s. 132). 

Dessvärre är litteraturen om brand image online relativt bristfällig och det finns få 

artiklar som behandlar ämnet och hur företag ska jobba med brand image och dess 

effekt. 

 

Det finns även få studier som kopplar samman säljkanalerna och brand image. Syed 

Alwi och Da Silva (2007, s. 225) genomförde en studie där de undersökte vilka faktorer 

som påverkar konsumentens syn på brand image vad gäller fysiska och online 

säljkanaler, då forskarna ansåg att det skulle skilja sig åt mellan säljkanalerna. 

Resultatet visade att konsumenterna hade olika syn på brand image online och brand 

image offline (Syed Alwi & Da Silva, 2007, s. 239). För företag finns det alltså 

möjlighet att dra nytta av dessa olikheter när de bygger upp sin brand image, både 

online och offline. Motstridigt resultat gav en studie av Schoenbachler och Gordon 

(2002, s. 46) som menade att företag tjänar på att ha en konsekvent marknadsföring för 

samtliga säljkanaler. De argumenterar att ha samma budskap i de olika säljkanalerna 

och att hänvisa dessa till varandra kan ge en synergieffekt (Schoenbachler & Gordon, 

2002, s. 47). Dessa studiers tvetydiga resultat visar hur outforskat detta område är. 

Litteraturen som undersökt säljkanaler och brand image ur ett företags synpunkt är 

begränsad, trots den aktualitet och de potentiella möjligheter som en djupare kunskap 

kan innebära. Det finns ingen litteratur som undersöker hur företag resonerar om brand 
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image när de är aktiva i flera säljkanaler samtidigt. Detta påvisar behovet av denna 

studie. 

 

Att veta hur företag resonerar kring brand image i flera kanaler är främst intressant 

inom modesegmentet eftersom konsumenterna inom modesegmentet tenderar att röra 

sig mellan de två säljkanalerna. Kläder och skor representerar en produktgrupp där 

konsumenterna ofta önskar beröra och känna på varan innan ett köp, därmed 

rekommenderar Levin et al. (2003, s. 85) att försäljningen ska ske i fysiska butiker. 

Antalet attribut som kan framhävas är där av större vikt än de attribut som är lättare att 

framhäva online. I en studie av Svensk Handel visar resultatet däremot att konsumenter 

föredrar att känna på och testa plagget i en fysisk butik för att sedan köpa plagget till ett 

billigare pris online (Postnord, 2017, s. 29). 45 % av de som har e-handlat har gjort sin 

research i butik och sedan handlat varan på nätet (Postnord, 2017, s. 7). För 

modeföretagen blir det därmed viktigt att bibehålla en stark brand image i båda 

säljkanalerna för att förbli konkurrenskraftig i branschen. Seck och Philippe (2013, s. 

565) argumenterar för att introduktionen av internet har förändrat konsumenternas 

beteende och bidragit till ökad press på företagen att erbjuda flera olika säljkanaler 

parallellt för fortsatt konkurrenskraft. Många företag erbjuder idag flera säljkanaler då 

det anses vara den bästa strategin (Müller-Lankenau et al., 2005, s. 119). 

 

Eftersom konsumenterna oftast använder båda säljkanalerna inom modesegmentet är det 

därmed av intresse att undersöka hur brand image och dessa säljkanaler är 

sammankopplade. Följaktligen blir det intressant att undersöka hur företagen kan 

optimera deras arbete med brand image i säljkanalerna. Det finns därför ett behov av en 

studie som ser på detta från ett företags perspektiv, för att se hur företagen praktiskt 

jobbar med brand image och hur de vill att deras varumärke ska uppfattas i de olika 

säljkanalerna.   

1.3 Frågeställning 

 

• Hur resonerar små företag kring brand image för sin butik respektive webbplats 

och hur jobbar de med det? 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för om och hur små 

företag inom klädbranschen arbetar med brand image i olika säljkanaler. För att uppnå 

detta syfte finns två delsyften.  

1. Att skapa en djupare förståelse för hur små företag ser på och arbetar med sin 

brand image. Vi vill få en förståelse om vilken bild de vill förmedla till sina 

konsumenter och hur de jobbar för att sprida denna bild.   

2. Att skapa en förståelse hur små företag resonerar kring val av säljkanaler, och 

hur de arbetar med brand image i dessa säljkanaler. Vi vill få en förståelse kring 

små företags uppfattning om de olika säljkanalerna och var de lägger sitt fokus.  

 

Genom dessa delsyften kan vi sedan skapa en förståelse kring hur dessa aspekter hänger 

ihop.  
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1.5 Avgränsningar 

Denna studie är begränsad till små företag inom klädbranschen som har både en fysisk 

butik och en onlinebutik (webbplats), företagen kan även använda sig av återförsäljare. 

Anledningen till varför vi har valt att avgränsa studien till endast modebranschen är för 

att kläder och skor är de varor som flest svenskar handlat online (Postnord, 2017, s. 15) 

och därmed är branschen särskilt intressant att undersöka, samt att det finns många 

företag att undersöka. Studien är även geografiskt avgränsad till Sverige och företag 

som agerar på den svenska marknaden. 

 

Vi har inte heller valt att ta del av företagens marknadsföring på sociala medier, även 

om detta är en stor del av företagens arbete med brand image online. Med denna studie 

vill vi fokusera enbart på säljkanalerna och hur företagen arbetar med brand image i 

dessa. Sociala medier är därmed inte intressant för denna studie, eftersom det inte är en 

säljkanal.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt val av ämne. Därefter kommer vi diskutera 

epistemologiska och ontologiska ståndpunkter samt vilket angreppssätt som använts. 

Sedan beskriver vi hur vi har hittat relevant litteratur och hur vi kritiskt har granskat 

denna litteratur. 

 

2.1 Ämnesval och förförståelse  

Vi har valt att fokusera på modebranschen då det är en bransch med många företag som 

ofta är aktiva i flera säljkanaler och anledningen till varför vi valde små företag är att 

stora företag vanligtvis har varit aktiva längre på marknaden, vilket i sin tur innebär att 

de kan ha varit aktiva innan e-handeln möjliggjorde för fler säljkanaler. Stora företag 

kan därmed ha startat som en fysisk butik för att sedan öppna en e-handel när 

utvecklingen och tekniken kom. Valet att ha flera säljkanaler kan därför ha varit “en 

naturlig följd” för stora företag för att kunna vara konkurrenskraftiga. Vi tror att företag 

idag har en bättre insikt i å för- och nackdelar med de olika säljkanalerna och därmed 

tar bättre grundade beslut. Därför tror vi att små företag kan argumentera bättre för valet 

av de olika säljkanalerna.  

 

En ytterligare anledning till att genomföra denna studie är att vi båda studerar 

marknadsföring och tycker att det är intressant. Många kurser vi haft på universitetet har 

fokuserat på kunderna, deras beteende och hur företag ska attrahera dem, vi vill därför 

istället undersöka hur företagen själva resonerar och ser på brand image. Även brand 

image och varumärken i sig tycker vi är väldigt intressant, eftersom vi själva handlar 

kläder och skor på nätet och har märkt att vårt beslutsfattande påverkas av varumärket. 

 

Det är väldigt sannolikt att vårt ämnesval påverkas av vår förförståelse eftersom vi båda 

studerat civilekonomprogrammet och nu masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå 

Universitet. Under vår utbildning har vi båda kommit i kontakt med kurser inom 

området marknadsföring. Dessa kurser har gett oss användbara källor och kunskaper 

inom området. Att vi har liknande grundläggande kunskaper medför en risk att vi har en 

ensidig syn på hur vår forskningsfråga ska lösas. Denna risk har vi försökt minimera 

genom att komplettera tidigare använd kurslitteratur och forskning med andra källor.  

 

Mode något som intresserar oss båda och därmed har vi viss kunskap och förförståelse 

till ämnet. Vi tror bland annat att företagen ser olika på brand image i de två 

säljkanalerna eftersom att vi som konsumenter agerar olika beroende på om vi är i en 

butik eller handlar på en webbplats. Vi kommer att försöka att inte lägga dessa 

värderingar i studien, och frågorna till intervjuerna har blivit formulerade för att vara så 

neutrala som möjligt så att vi inte ska påverka utfallet. Detta är viktigt enligt Bryman 

och Bell (2015, s. 40) som argumenterar för att forskningsprocessen kan påverkas av 

forskarens egna värderingar och förutfattade meningar. Det finns därmed en risk att 

slutsatser blir olika beroende på vilken forskare som har genomfört studien. Det är 

därmed av vikt att forskaren är medveten om sin egen förförståelse och reflekterar över 

att den kan påverka de olika valen i studien. Vi har funderat över hur våra tidigare 

kunskaper och värderingar kan influera studien och har genom hela arbetets gång haft i 

åtanke att minska påverkan i så stor utsträckning som möjligt. 
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2.2 Ontologi 

Denna studie undersöker hur olika företag ser på och arbetar med sin brand image, 

vilket skiljer sig från företag till företag. Brand image kan beskrivas som vad 

konsumenter associerar med ett varumärke, vilket är något som är individuellt och 

beroende av olika människors uppfattningar. Företag och varumärken tilldelas olika 

egenskaper och kan på så sätt också betraktas som enskilda individer. Människors 

uppfattningar om olika företags brand image är därmed konstruerat och tolkat beroende 

av betraktaren. Detta sätt att se på hur världen är beskaffad är i likhet med det 

ontologiska begreppet konstruktionism. Konstruktionismen menar att människor 

konstruerar världen på olika sätt (Cohen et al., 2011, s. 8), så med andra ord existerar 

världen beroende på betraktaren. Inom konstruktionismen ska vetenskapen 

jämföra dessa olika verklighetsuppfattningar (Cohen et al., 2011, s. 8). Här använder sig 

forskaren främst av analyser av språk och mening. Detta tyder ytterligare på att ett 

konstruktionistiskt perspektiv är mest lämpligt för denna studie, eftersom en människas 

inställning och uppfattning om brand image är högst individuellt. 

 

Världen kan också uppfattas på ett mer objektivt sätt. Då existerar världen så som den 

är, och det ligger utanför människans intellekt att påverka olika företeelser (Cohen et 

al., 2011, s. 8). Detta ontologiska synsätt kallas objektivism. Enligt objektivismen består 

världen av universella lagar, och vetenskapens roll är att upptäcka dessa lagar (Cohen et 

al., 2011, s. 8). Metodiken bygger på matematiska modeller och kvantitativa analyser 

(Cohen et al., 2011, s. 8). Detta synsätt är inte i enighet med hur vi ser på brand image. 

Med ett objektivistiskt synsätt skulle ett företags brand image vara som det är, och 

konsumenternas uppfattning om olika varumärken skulle kunna beskrivas med 

förutbestämda regler och modeller. Vi anser att brand image är mer komplext än så. Det 

är individuellt och nyanserat beroende på vem som beskriver ett företags brand image. 

2.3 Epistemologi 

Vårt syfte med denna studie är att skapa en djupare förståelse för företagens 

resonemang och beteende. Vi vill undersöka varför företag agerar som de gör samt få 

insikter i deras synpunkter och uppfattningar om säljkanaler och brand image, vilket är 

subjektivt och tolkningsbart eftersom enda sättet för oss att få reda på vad de tycker är 

genom vad de säger till oss. I teorin om epistemologi, läran om kunskap, benämns 

denna typ av kunskapssyn som interpretativism. Interpretativism grundar sig i att bygga 

en förståelse för det mänskliga beteendet snarare än att försöka förklara det med fakta 

(Bryman & Bell, 2015, s. 28). Med en interpretativistisk utgångspunkt eftersträvar 

forskaren en förståelse för människors syn på världen och deras ageranden (Hartman, 

2004, p. 187-188). Med detta perspektiv bör forskningsmetoden vara anpassad efter 

människan och dess sociala handling (Bryman & Bell, 2013, s. 32). Detta 

överensstämmer med hur vi ser företagen och deras representanter som individer. 

 

En annan epistemologisk utgångspunkt är positivism, vilket innebär att forskaren utgår 

från naturvetenskapliga metoder. Detta innebär att forskaren samlar in fakta och därefter 

bekräftar eller förkastar uppställda hypoteser (Bryman & Bell, 2015, s. 26-27). Hade vi 

haft denna kunskapssyn, istället för den interpretativistiska, skulle det vara svårt att ta 

reda på företagens resonemang och åsikter eftersom det ej går genom att studera enbart 

fakta eller olika parametrar. Vi har inte heller några hypoteser vi vill testa. Saunders et 

al. (2009, s. 114) påstår även att kunskapen ska vara fri från värderingar, vilket innebär 
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att intervjuer inte är att föredra vid ett positivistiskt perspektiv eftersom frågor och svar 

kan tolkas på olika sätt. Detta innebär att med en positivistisk ståndpunkt kan studiens 

slutsatser bli begränsade då vi inte får en djupare förståelse om varför företagen agerar 

som de gör. Betydelsefulla nyanser om företagens resonemang kan därmed gå förlorade 

om vi inte har möjligheten att tolka deras svar.  

2.4 Angreppssätt 

Målet med denna studie är bidra till teorin. Vi har därmed utgått från det insamlade 

materialet och låtit det ligga som grund för studien. Vi har relaterat olika fakta till 

varandra för att sedan försökt komma fram till olika teorier. Detta definierar May (2013, 

s. 44) som ett induktivt angreppssätt. Teorin blir således ett resultat av forskningen 

(Bryman, 2013, s. 28).  

 

Denna studie utgick från existerande teori där vi identifierade ett teoretiskt gap som vi 

ville fylla genom att utveckla den existerande teorin. När vi utformade vår intervjuguide 

utgick vi från befintlig teori, vilket i teorin är rubricerat som ett deduktivt angreppssätt. 

Med ett deduktivt angreppssätt kommer teorin innan forskningen (May, 2013, s. 44). 

Forskaren utgår då från existerande teorier och skapar en eller flera hypoteser som i sin 

tur styr datainsamlingen (Bryman 2013, s. 26). Forskningens mål blir att skapa 

empiriska belägg som stödjer eller motbevisar existerande teori (May, 2013, s. 44). 

 

Med vår frågeställning vill vi däremot söka efter en djupare förståelse. Vi utgick därför 

från det insamlade intervjumaterialet för att sedan koppla det till befintlig teori. Den 

metoden refereras inom teorin som ett induktivt angreppssätt. Vid ett induktivt 

angreppssätt kommer forskningen innan teorin (May, 2013, s. 44). Det induktiva 

angreppssättet bygger på att forskaren kan relatera olika fakta till varandra för att sedan 

komma fram till olika teorier (May, 2013, s. 44). Teori är således ett resultat av 

forskningen (Bryman, 2013, s. 28). 

 

De rent deduktiva eller induktiva angreppssätten ska dock betraktas som två 

extremiteter (Jacobsen, 2017, s. 26). I verkligheten innehåller de olika angreppssätten 

ofta inslag av varandra, och ska betraktas som tendenser snarare än entydiga 

distinktioner (Bryman, 2013, s. 29). Jacobsen (2017, s. 26) menar att det inte är möjligt 

att enbart förhålla sig till teori, som vid den deduktiva angreppssättet, eftersom befintlig 

teori bygger på tidigare observationer. Vidare menar Jacobsen (2017, s. 26) att 

forskaren ofta utgår från fördomar och antaganden som många gånger kommer från 

befintliga teorier, vilket omöjliggör ett rent induktivt angreppssätt. Det här betyder att vi 

inte använt oss utav endast ett av angreppssätten utan en kombination av båda för att få 

fram de resultat vi vill. Utformandet av intervjuguiden var det deduktiva elementet 

samtidigt som analysen av insamlat intervjumaterial och existerande teori var det 

induktiva elementet i mixen. Med detta som grund argumenterar vi för att vi har haft ett 

induktivt angreppssätt med deduktiva element. Vi vill utveckla existerande teori, därför 

har vi ett mer induktivt angreppssätt. 

2.5 Forskningsmetod 

I denna studie har vi samlat information från personer på olika företag för att få en 

uppfattning av deras åsikter angående brand image. Deras syn på och hur de arbetar 

med brand image är subjektivt och kan bottna i personliga referenser, tankar och åsikter. 
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Våra resultat bygger på hur vi har tolkat och analyserat de svar vi har fått av våra 

respondenter. I teoretiska sammanhang benämns denna forskningsmetod som kvalitativ. 

Den kvalitativa forskningsmetoden använder och bygger på icke numerisk data, såsom 

ord (Saunders et al., 2009, s. 151). Målet med en kvalitativ forskningsmetod är att förstå 

händelser, handlingar och normer ur subjektets perspektiv (Bryman, 2013, s. 77). Ofta 

ligger en interpretativistisk och konstruktionistisk ståndpunkt som grund för en 

kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2015, s. 38). 

 

Alternativet hade varit att genomföra en studie med en kvantitativ forskningsmetod, 

vilket inte skulle vara optimalt för denna studies syfte. Genom en kvantitativ 

forskningsmetod genereras en stor mängd data som kan anses vara representativ för den 

stora massan (Bryman, 2013, s. 20). Den kvantitativa forskningsmetoden genererar eller 

använder numerisk data (Saunders et al., 2009, s. 151). Med en kvantitativ 

forskningsmetod utgår forskaren från naturvetenskapens logik och tillvägagångssätt 

(Bryman, 2013, s. 21). Därför går ofta den kvantitativa metoden hand i hand med en 

positivistisk epistemologisk utgångspunkt (Bryman & Bell, 2015, s. 38). Med den 

kvantitativa metoden skulle vi inte få en djupare förståelse om brand image, och vi 

skulle därmed inte kunna uppfylla syftet med studien. En djupare förståelse skulle vi 

inte kunna få av siffror och numerisk data. Med en kvantitativ undersökning, som 

bygger på siffror, kan viktiga nyanser av dessa personliga tankar och åsikter gå 

förlorade.  

2.6 Litteratursökning och källkritik 

Källkritik är viktigt och vi har valt att utgå från Thurén’s (2013, s. 7-8) fyra kriterier; 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet för att granska våra källor. I denna 

studie har vi använt oss av flera olika typer av källor. Det skiljer sig från granskade 

vetenskapliga artiklar till nyhetsartiklar och officiella rapporter från olika 

organisationer. Användandet av de olika artiklarna har varit väl reflekterat över och 

beror på källans art. Nyhetsartiklar och rapporter från organisationer har vi använt oss 

av i inledningen för att påvisa ämnets relevans, vi är alltså medvetna att de kan vara 

skrivna för ett visst syfte eller att författarens bakgrund kan ha en inverkan på källans 

utfall och trovärdighet. Trots detta går det ej att förneka att nyhetsartiklar speglar vad 

som händer i världen och därmed huruvida det finns ett intresse av ett ämne eller inte.  

 

I den teoretiska referensramen har vi lagt störst vikt vid granskade vetenskapliga 

artiklar, då det påvisar källans kvalitet och validitet, samt en subjektivitet till ämnet. Det 

stämmer med första kriteriet, äkthet, som syftar till att källan ska vara genuin, alltså inte 

en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). För att säkerställa äkthet har vi använt oss av 

granskade vetenskapliga artiklar i stor utsträckning, de övriga källorna är svåra att 

bedöma om de är äkta eller inte och har därför använts sparsamt. Även rapporter från 

olika organisationer har använts i den teoretiska referensramen, anledningen är att 

information om e-handel i Sverige är inte tillgänglig genom vetenskapliga artiklar. 

Sammantaget så är all teori som denna studie bygger på tagen från vetenskapliga 

artiklar och andra källor har bidragit till nyhetsvärde samt bakgrundsinformation till 

ämnet. 

 

Många av de vetenskapliga artiklarna vi använt oss av om branding och brand image är 

relativt gamla. Ett kriterium för att vara källkritisk är att källan är från liknande 

tidsperiod som händelsen som beskrivs är mer relevant jämfört med en väldigt gammal 
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källa (Thurén, 2013, s. 7, 31). Detta kriterium, tidssamband, avser källans tidsram 

(Thurén, 2013, s. 31) Av den orsaken har vi försökt att använda så nya källor som 

möjligt, men i många fall har det inte varit möjligt men då har vi sett att de varit 

refererad till i nyare källor vilket påvisar att studien fortfarande är relevant. Att 

artiklarna är äldre är på grund av att vi valt att begränsa vår sökning till vissa områden, 

då det uppkommit många nya nischer inom branding och brand image och därmed 

många artiklar om det. Vi ansåg att dessa nischade artiklar hade samma grund men hade 

bara utvecklat teorin utifrån den typ av studie de gjort. Exempelvis “O2O/ O2O e-

commerce” är ett begrepp om branding och hur företag kan jobba för att följa 

konsumenten från online informationssökning till offline köp, vilket inte har det 

företagsperspektiv som vi är intresserade av och därmed valdes bort. Det finns fler 

sådana exempel på begrepp som vi valt att utelämna då det skulle innebära en alltför 

ingående litteratursökning. Flertalet av de nyare artiklar vi hittat refererar dessutom 

tillbaka till de äldre, därmed har vi valt att utgå från ursprungskällan i så stor 

utsträckning som är möjligt. På detta sätt kan vi motverka att källan har blivit 

misstolkad. Detta stämmer överens med att källan är oberoende, vilket betyder att 

källan inte ska vara påverkad av andra eller vara ett referat som gått i flera led (Thurén, 

2013, s. 8, 34).  

 

Tendensfrihet är ett annat kriterium för källkritik och innebär att källan ska vara 

objektiv och inte influerad av författarens egna värderingar och därigenom inte rättvist 

spegla verkligheten (Thurén, 2013, s. 8, 63). Vi har försökt att hitta flera källor som 

säger samma sak för att säkerställa tendensfrihet, och för att uppmärksamma eventuella 

skillnader.  

 

I metodkapitel har vi valt att använda studentlitteratur för att lättare få en överskådlighet 

över vad det finns för olika metodologiska begrepp och angreppssätt. Vi är medvetna 

om att denna typ av litteratur är väldigt övergripande och förkortad. Därför har vi 

använt studentlitteraturen för att få en uppfattning om olika begrepp, och sedan använt 

mer specialiserade metodböcker för att styrka våra argument för de val vi har gjort. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi anser vara relevanta för vår studie. Här 

har vi utgått från tidigare studier inom säljkanaler, brand image samt hur brand image 

kan implementeras i fysisk butik och online.  

 

3.1 Säljkanaler 

I dagens handel kan konsumenter nu välja mellan en mängd säljkanaler; kataloger, 

webbsidor, appar och fysiska butiker. Vi har valt att fokusera vårt arbete på webbsidor 

och fysiska butiker. Tillgången till fler säljkanaler har gjort att konsumenter kan röra sig 

mellan säljkanalerna, vilket har inneburit nya möjligheter för företagen. I en studie 

gjord av Shankar et al. (2003, s. 173) framgick det att konsumenter som använder ett 

företags webbplats utöver den fysiska butiken är mer lojala än konsumenter som enbart 

använder en av säljkanalerna. Att röra sig mellan säljkanalerna ökar dessutom 

kundnöjdheten och företagen har en större chans att bibehålla sina kunder (Sousa & 

Voss, 2006, s. 368).  

 

Att konsumenter rör sig mellan säljkanaler är däremot relativt nytt och är något som 

blivit särskilt tydligt med e-handelns framväxt. Bilgicer et al. (2015, s. 41) menar att det 

är teknologins framsteg som har gjort att antalet säljkanaler har ökat. Även Sousa & 

Voss (2006, s. 356) menar att Internets framväxt har gett företag möjligheter till 

alternativa säljkanaler, och att detta kommer utvecklas i samma takt som Internets 

utveckling. En tydlig utveckling har därmed kunna urskiljas gällande säljkanaler.  

3.1.1 Säljkanalernas utveckling 

Sedan dess uppkomst på 1990-talet har e-handeln vuxit explosionsartat. Antalet 

konsumenter som handlar online, och även hur mycket de spenderar online, kommer 

fortsätta växa under de kommande åren (Vignali & Reid, 2014, s. 134). I Sverige har e-

handeln vuxit med cirka 20 % per år, medan hela handeln har vuxit med ca 4 % per år 

(HUI, 2016, s. 6).  

 

Samtidigt som e-handeln förväntas öka, förväntas fysiska butiker minska. Enligt en 

rapport av Svensk Handel förväntas antalet butiker i Sverige minska med minst 13 % 

till år 2025 (HUI, 2016, s. 43). Denna minskning kan bero på att behovet av butiksyta 

kommer minska, att färre kunder besöker butikerna och att kostnaden för fysiska butiker 

kommer öka (HUI, 2016, s. 43). Detta, tillsammans med en snabbt växande 

utlandshandel, gör att butiken som säljkanal kommer minska i popularitet. De fysiska 

butikens överlevnad hänger på deras förmåga att förändra sig och företagens strategier 

(Rosenström, 2016, s. 3). 

 

E-handeln behöver dock inte enbart vara negativt för de fysiska butikerna. Avery et al. 

(2012, s. 96) menar att genom att vara verksam i flera säljkanaler kan företagen skapa 

synergistiska effekter. Om en ny kanal erbjuder komplementära funktioner kan kunder 

lockas till existerande säljkanaler, och försäljningen kan således öka (Avery et al., 2012, 

s. 97). Nya säljkanaler kan dessutom kompensera för de svagheter som finns i 

existerande säljkanaler, vilket uppmuntrar till köp som sträcker sig över flera kanaler 

(Avery et al., 2012, s. 97). Att öppna en fysisk butik kan ha en positiv effekt för ett 
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företags e-handel då det genererar fler förstagångskunder i en snabbare takt, samt 

uppmuntrar kunder att handla över flera kanaler (Avery et al., 2012, s. 106). Om 

säljkanalerna däremot är för lika varandra, eller om en säljkanal erbjuder en överlägsen 

kapacitet, uppstår en kannibalisering av företagets försäljning (Deleersnyder et al., 

2002, s. 338). 

 

Det är tydligt att e-handeln påverkar konsumenternas val av säljkanaler. Följaktligen 

påverkar e-handeln sysselsättning, samhällsuppbyggnad, stadsplanering och därmed 

samhället i stort (Rosenström, 2016, s. 3). E-handelns påverkan skiljer sig dock mellan 

olika branscher. Hur stor påverkan är beror dels på vilken typ av produkt det rör sig om 

- effekten tenderar att bli som störst för branscher med homogena produkter (HUI, 

2016, s. 13). Påverkans storlek beror också på hur långt branschen har kommit i sin e-

handelsutveckling. E-handeln pressar priset, vilket leder till lägre marginaler i fysiska 

butiker och följaktligen till att antalet företag och arbetsställen minskar (HUI, 2016, s. 

17). Således är valet av säljkanal för företagen vital för dess framgång. 

3.1.2 Val av säljkanal 

Levin et al. (2003, s. 85) har undersökt hur olika produktkategorier påverkas av vilken 

säljkanal som används, om det är i en fysisk butik eller online på en webbplats. De kom 

fram till att beroende på om det är produkter som kräver hög eller låg beröring passar de 

olika säljkanalerna olika bra (Levin et al., 2003, s. 85). Produkter inom 

högberöringskategorin, såsom kläder, är bättre att sälja i en fysisk butik medan 

produkter inom lågberöringskategorin, såsom biljetter, är bra att sälja via en webbplats 

online (Levin et al., 2003, s. 85).  

 

Produktkategorierna kan även delas in i sökprodukter och upplevelseprodukter. All 

information om sökprodukterna går att att söka och läsa sig till. Upplevelseprodukterna 

däremot måste prövas själv, till exempel lukten av en parfym (Chiang & Dholakia, 

2003, refererad i Levin et al., 2003, s. 85). Sökprodukterna är mer attraktiva att köpa 

online än upplevelseprodukterna (Chiang & Dholakia, 2003, refererad i Levin et al., 

2003, s. 85).  

 

Konsumenternas val av att köpa produkter i butik eller online är alltså beroende på 

vilken typ av produkt det är och baseras då på ovanstående kategorier. Därmed bör 

företag ta hänsyn till produktkategorier vid val av säljkanal samt vilka attribut som 

framhävs (Levin et al., 2003, s. 86). Även om vissa produkter är mer lämpade för en 

viss säljkanal argumenterar Levin et al. (2003, s. 92) att det alltid finns fördelar med 

båda säljkanaler oavsett produktgrupp. I butik värdesätter kunden att det är roligare och 

att kunden vill ta på varan innan ett köp (Postnord, 2017, s. 37). Fördelar med e-handel 

är att konsumenterna kan få varan till ett bättre pris, är bekvämt och att de får sina 

produkter levererade direkt hem (Postnord, 2017, s. 36). Levin et al. (2003, s. 85) 

poängterar även fördelar med en online säljkanal, såsom möjligheten till mycket 

information och enkelheten att jämföra produkter. Detta är fördelar som utnyttjas inom 

modebranschen där många e-handelsföretag etablerats vilket är branschen vi valt 

fokusera på i denna studie. 

3.1.3 Säljkanaler i modebranschen 

Kläder och skor är vad som handlas mest på internet i Sverige - 37 % av alla som har e-

handlat har handlat kläder och skor (Postnord, 2017, s. 15). Av alla sektorer inom 
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modebranschens värdekedja ökade e-handeln mest, med 27 % under 2015 (Sternö & 

Nielsén, 2015, s. 23). Detta kan jämföras med modebranschen som i sin helhet ökade 

med 9,7 % samma år (Sternö & Nielsén, 2015, s. 23). 

 

Kläder och skor har länge kännetecknats som typiska högberöringsprodukter, alltså att 

konsumenterna gärna vill känna på och testa plagget innan de köper det. Enligt Levin et 

al. (2003, s. 85) är högberöringsprodukter mest lämpliga att sälja i en fysisk butik. En 

förklaring till varför modebranschens e-handel trots detta har ökat så pass mycket är att 

det är vanligt att prova kläder i butik för att sedan köpa plagget till ett billigare pris 

online (Postnord, 2017, s. 29). Av alla som har handlat kläder online i Sverige har 45 % 

gjort research i butik och sedan handlat varan på nätet (Postnord, 2017, s. 7). Detta 

fenomen kallas showrooming. 

 

Kalyanam & Tsay (2013, s. 21) definierar showrooming som när konsumenten 

”använder den presentation och tjänst som en fysisk butik erbjuder, men utför köpet i en 

online miljö”. Att handla online kan innebära en känsla av osäkerhet för konsumenten. 

Denna känsla förstärks av att inte fysiskt kunna undersöka och kontrollera produkten 

(Gupta et al., 2004, s. 349). Konsumenten kan inte heller få hjälp av kunnig 

butikspersonal. Genom att besöka en fysisk butik innan ett online-köp genomförs, kan 

konsumenten reducera känslan av osäkerhet (Arora et al., 2017, s. 411). Gensler et al. 

(2017, s. 40) har i sin studie kommit fram till att, förutom en möjlighet att få varan till 

ett bättre pris, är det en bättre spridning av kvalitet online jämfört med en fysisk butik. 

 

Fenomenet showrooming visar på den tuffa verklighet som företag upplever idag. 

Showrooming har en direkt påverkan på de fysiska butikernas lönsamhet. Eftersom det 

är svårare för de fysiska butikerna att få konsumenterna att handla varor där, finns det 

incitament att sänka priserna vilket i sin tur leder till minskad lönsamhet (Mehra et al., 

2017, s. 5). Detta problem blir speciellt påtagligt för små företag. Lägre priser innebär 

mindre marginaler, vilket innebär att företagen antingen måste sänka kostnader eller öka 

försäljningen. Detta är stora företag generellt sett mer rustade för genom exempelvis 

stordriftsfördelar och ett bredare produktutbud (HUI, 2016, s. 26).  

3.2 Branding 

Branding används av företag för att kunna skilja sina produkter och tjänster från andra 

företag med liknande erbjudanden (Murphy, 1988, s. 4). Branding har utvecklats 

mycket och ett varumärke kan vara värt flera miljarder genom olika patent och 

varumärkesskydd. Vikten av varumärke spelar nu större roll än någonsin och kan vara 

det som avgör när konsumenten ska välja (Murphy, 1988, s. 4), eftersom att företag 

enkelt kan kopiera varandras produkter (Kotler & Gertner, 2002, s. 249). Varumärket 

inkluderar inte bara namnet eller logotypen utan även produkterna, hur de är 

förpackade, reklamen företaget ger ut och alla andra aktiviteter som är kopplat till 

varumärket (Murphy, 1988, s. 4; Kotler & Gertner, 2002, s. 249). Det är viktigt att 

företag använder sig av dessa olika aktiviteter för att särskilja sig då många produkter 

säljs i butiker där företaget själv inte direkt kan påverka konsumenten (Murphy, 1988, s. 

4). Varumärket är också ett sätt för företaget att kunna ta ut ett högre pris eller skapa 

lojala kunder (Murphy, 1988, s. 4), då konsumenter förväntar sig ett lägre pris för 

produkter med ett okänt varumärke (Kotler & Gertner, 2002, s. 250). När ett företag 

lyckats bygga ett starkt varumärke är det viktigt att inte sluta prestera eller sänka 

kvaliteten och tro att kunderna ska stanna, utan det gäller att upprätthålla samma 
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standard för att få återkommande kunder (Murphy, 1988, s. 5). Alla dessa branding-

aktiviteter bidrar till konsumentens uppfattning av varumärket, alltså företagets brand 

image.  

3.3 Brand image 

Brand image är vad kunder associerar med ett varumärke, d.v.s. hur de upplever 

varumärket utifrån deras uppfattning (Keller, 1993, s. 2). Enligt Porter och Claycomb 

(1997, s. 373) är brand image oerhört viktigt för ett företag då det påverkar 

konsumenters uppfattning av ett varumärke och därmed personen i dess val av butik och 

dennes konsumentbeteende.  

 

Enligt Keller (1993, s. 3) består brand image av fyra aspekter. Den första aspekten är 

vilka typer av varumärkesassociationer som finns lagrade i konsumentens minne. De 

olika typerna  av varumärkesassociationer kan särskiljas genom att jämföra hur konkreta 

de är - med andra ord hur mycket information som finns samlad i associationen. Den 

andra aspekten, fördelaktighet med varumärkesassociationer, handlar om hur 

fördelaktigt de olika typerna av associationer kan värderas. Den tredje aspekten, styrkan 

av varumärkesassociationer, beror på hur informationen om associationen lagras i 

konsumentens minne samt hur detta minne underhålls. Den fjärde och sista aspekten, 

unikhet av varumärkesassociationer, handlar om huruvida en varumärkesassociation är 

lik andra, konkurrerande, varumärken. Vi kommer nu gå djupare in på varje aspekt av 

brand image. 

 

 
Bild 1: Teorimodell. 

3.3.1 Varumärkesassociationer 

3.3.1.1 Typer av varumärkesassociationer 

Som tidigare nämnt finns det olika typer av varumärkesassociationer. Associationerna 

kan delas upp beroende på hur konkreta de är (Keller, 1992, s. 3). Enligt Keller (1993, s. 

4) finns det tre typer av associationer - attribut, fördelar och attityd - där attribut är mest 

konkret och attityd är minst konkret.  

 

 
Bild 2: Typer av varumärkes associationer. 
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Attribut är kopplade till hur konsumenten upplever produkten eller tjänsten, vad det är 

och vad de får, vilket kan vara antingen direkt eller indirekt kopplat till produkten 

(Keller, 1993, s. 4). Direkt kopplade attribut är attribut konsumenten förväntar sig av 

produkten eller tjänsten för att det ska fylla sin funktion, medan indirekt kopplade 

attribut är relaterat till hur produkten eller tjänsten köps eller konsumeras, såsom 

förpackning, prisinformation, typisk användare och typiskt användningsområde (Keller, 

1993, s. 4). Vem som är den typiska användaren och användningsområde för en produkt 

eller tjänst kan kunderna själva skapa sig en bild av eller influeras av företagets 

marknadsföring. De kan också påverkas av personer i sin omgivning för att få en 

uppfattning av personernas demografi och socioekonomi, eller när och var produkten 

används (Keller, 1993, s. 4). Ett varumärke kan också beskrivas i termer av en känsla 

eller ett sätt att vara, inte helt olikt hur en person beskrivs (Keller, 1993, s. 4). 

  

Fördelar är det värde som konsumenten upplever att denne får från produkten eller 

tjänsten.  De olika fördelarna kan delas upp i funktion, experimentell eller symbolisk 

(Park et al., 1986, s. 136). Funktion syftar till att kunden har ett problem som ska lösas 

med hjälp av produkten eller tjänsten. Experimentell fördel är produkter som erbjuder 

variation och stimulering till konsumenten, exempelvis mat (Park et al., 1986, s. 136). 

Symbolisk fördel är när kunden kan uppfylla sin självbild eller passa in i en grupp med 

hjälp av produkten eller tjänsten (Park et al., 1986, s. 136). Många varumärken 

använder sig av flera av dessa fördelar, men Park et al. (1986, s. 136) rekommenderar 

att inte använda sig av alla då det kan medföra svårigheter vid positionering av 

varumärket. 

  

Attityd är den övergripande åsikten av varumärket och är därmed en av de viktigare 

associationerna (Keller, 1993, s. 4). En konsuments attityd till ett varumärke är 

avgörande då det påverkar huruvida konsumenten kommer välja varumärket eller inte. 

Många faktorer spelar in på attityden. Exempelvis är  attributen och fördelarna, 

huruvida de är åtråvärda eller ej, av stor vikt. Även hur engagerad konsumenten är i 

köpet spelar roll. En lågt engagerad konsument kan forma sin attityd utifrån vad denne 

vet, vilket ofta är vad hen ser där och då (Keller, 1993, s. 4-5).  

3.2.1.2 Fördelaktighet av varumärkesassociationer 

Konsumenter bedömer attributen och fördelarna olika fördelaktigt, företaget försöker 

kombinera associationer som kommer bedöms fördelaktigt (Keller, 1993, s. 5). 

Mackenzie (1986, s. 191) menar att det går att påverka hur konsumenten värdesätter 

associationer beroende på hur de framhävs i marknadsföring. Det går alltså att betona 

vissa attribut genom marknadsföring och därmed få konsumenten att tycka att dem är 

viktiga (Mackenzie, 1986, s. 191). För det är först när konsumenten tycker att attributet 

spelar någon roll som det kommer att påverka deras attityd gentemot varumärket (Ajzen 

& Fishbein, 1980, s. 126 ). 

3.2.1.3 Styrka av varumärkesassociationer 

Styrkan av varumärkesassociationerna syftar till hur konsumenten kodar associationerna 

för att minnas dem, vilket beror på hur de uppfattar associationerna (Keller, 1993, s. 5). 

Craik och Tulving (1975, s. 290) visar i sin studie att det främst är de kvalitativa 

aspekterna som påverkar hur väl konsumenten bevarar en association i minnet, hur 

mycket tanke de tillägnar associationerna samt hur väl de kodar associationerna. Även 

fast konsumenten har associationerna i minnet kring varumärket betyder det inte 
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nödvändigtvis att de omedelbart kan minnas, utan behöver hjälp av olika antydningar 

och desto fler ju enklare (Tulving & Psotka, 1971, s. 6).  

3.2.1.4 Unikhet av varumärkesassociationer 

Varumärkesassociationerna behöver inte vara helt unika från konkurrenter, men måste 

representera vad som gör att konsumenten väljer dem istället för konkurrenter, det kan 

vara kopplat till produktens attribut eller helt andra associationer (Keller, 1993, s. 6). 

Sujan och Bettman (1989, s. 465) argumenterar för att vissa skillnader i associationer är 

nödvändigt för varumärken att differentiera sig. När det är stora skillnader på 

associationerna blir varumärket en subtyp, vilket ökar igenkännandet av 

varumärkesattribut samtidigt som det minskar risken att konsumenten bland ihop 

företaget med ett annat (Sujan & Bettman, 1989, s. 465).  

3.3.1 Brand image i butik 

Konceptet ”Retail store image” uppkom 1958 av Pierre Martineau (1958) som menade 

att butiker kunde ha olika personligheter. Sedan dess har det blivit allmänt erkänt att 

konsumenter associerar olika tankar och känslor till olika butiker, vilket i sin tur 

påverkar deras köpbeteende (Porter & Claycomb, 1997, s. 373). Brand image spelar en 

stor roll när konsumenterna skapar en uppfattning om en butiks retail store image. Ett 

varumärkes brand image kan påverkas negativt om konsumenterna associerar 

varumärket med en återförsäljare som de har en negativ uppfattning om (Jacoby & 

Mazursky, 1984, s. 162). Om konsumenterna  däremot har en positiv uppfattning om 

återförsäljaren påverkas varumärkets brand image endast marginellt (Jacoby & 

Mazursky, 1984, s. 162)..   

 

Retail store image kan beskrivas som en kombination av butikens funktionella 

egenskaper och de psykologiska attribut som konsumenterna associerar med dessa 

(Porter & Claycomb, 1997, s. 374). Under årens lopp har flertalet dimensioner kring 

retail store image utvecklats. En av de mest studerade dimensionerna är fysiska 

förhållanden och atmosfär (Porter & Claycomb, 1997, s. 374). Bitner (1992, s. 57) 

menar att redan innan köpet söker konsumenten efter antydningar om företagets 

kapacitet och kvalitet. Även Richardson et al. (1996, s. 20) menar att butikens fysiska 

miljö påverkar hur konsumenten uppfattar varumärket och produkternas kvalitet. Det 

finns många studier som har studerat hur en butiks inredning och andra atmosfäriska 

variabler påverkar konsumentens beteende. Den generella uppfattningen bland dessa 

studier är att en butiks inredning och atmosfär påverkar både hur länge konsumenterna 

befinner sig i butiken och försäljningen (Donovan et al., 1994; Akhter et al., 1994; 

Ward et al., 1992). Dessutom har atmosfären i butiken en större positiv påverkan på 

konsumenternas välvilja till företaget än produkternas kvalitet, prisnivå och utbud 

(Baker, 1994, s. 328).  

 

Musik är den mest studerade atmosfäriska variabeln (Turley & Milliman, 2000, s. 195). 

Studier visar att musik kan påverka en mängd beteenden hos kunden, bland annat 

upphetsning, upplevd tid i butiken, butiksflöde samt hur kunderna uppfattar visuella 

stimuli i butiken (Dubé et al., 1995; Herrington & Capella, 1996; Hui et al., 1997). 

Musik måste däremot passa butikens retail store image och positionering - om musiken 

och konsumentens uppfattning om butiken inte passar ihop kan butiken få negativa 

resultat (Machleit & Eroglu, 2000, s. 111).  
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Det har även gjorts studier hur butikens färger påverkar konsumenten. Vissa färger, 

såsom exempelvis röd, är mer fysiologiskt och psykologiskt aktiverande än andra färger 

(Crowley, 1993, s. 60). Detta innebär att färgen röd är lämplig där en aktiv kund är 

önskvärd, till exempel när butiken vill uppmuntra till impulsköp (Crowley, 1993, s. 67). 

I situationer där kunden inte behöver vara lika aktiv är ”lugnare” färger mer lämpliga, 

exempelvis när kunden står i kö (Crowley, 1993, s. 67). Grön är ett exempel på en lugn 

färg. Olika färger kan också vara kopplade till olika meningar och känslor. Svart, till 

exempel, kan ge en känsla av auktoritet och elegans (Cho & Lee, 2017, s. 35). Ett 

företags brand image påverkar företagets retail store image (Porter & Claycomb, 1997, 

s. 384). Vi argumenterar för det motsatta, att om butiken är kundernas främsta 

mötespunkt med företaget kommer retail store image att påverka konsumenternas 

uppfattning av varumärket och därmed brand image. Det finns begränsad litteratur kring 

hur dessa två begrepp relaterar till varandra. Eftersom konsumenter föredrar olika typer 

av butiker är det därmed viktigt att företagen har kunskap om sin konsumentgrupp för 

att kunna förmedla rätt känsla och därigenom påverka deras beteende (Olariu, 2016, s. 

59).  

 

Ytterligare omgivningsfaktorer i retail store image är att konsumenten exponeras för 

andra konsumenter när de besöker en butik och kan därmed bli dömd av dem vilket 

kommer påverka konsumentens köpbeslutsprocess (Olariu, 2016, s. 58). Även 

produktens karaktär har en stor inverkan på köpbeslutsprocessen, det vill säga hur 

involverad konsumenten är i köpet (Olariu, 2016, s. 58). Butiker måste se till att 

förmedla en känsla av tillfredsställelse av köp samt det praktiska värde som produkten 

ger till konsumenten, då dessa två är de primära motivationsfaktorerna för konsumenten 

(Olariu, 2016, s. 58).  

3.3.2 Brand image online 

Det går att argumentera både för och emot vikten av branding online. Fördelen är att ett 

starkt varumärke inger trygghet till konsumenten, de vet vad de får och behöver inte 

spendera mycket tid på att söka sig till en bra produkt online (Rowley, 2004, s. 131). 

Eftersom att konsumenten idag har en uppsjö av valmöjligheter så spelar varumärket en 

växande roll då konsumenten gärna väljer något de känner igen (Rubinstein & Griffiths, 

2001, s. 396). Det som talar emot är just att konsumenten har obegränsad tillgång till 

information och behöver inte förlita sig på ett starkt varumärke utan kan själv ta reda på 

vilken produkt som kommer ge dem störst värde oberoende av vilket varumärke 

produkten har (Rowley, 2004, s. 131, 133). Företagens webbplats blir deras ansikte utåt 

och det som möter kunden, därav är dess design av ytterst vikt för att locka till 

konsumtion och här spelar online branding en viktig roll (Rowley, 2004, s. 131-132). 

Designen inkluderar funktioner som förenklar leveransen av företagets service samt 

kontaktinformation om konsumenten skulle ha några frågor (Rowley, 2004, s. 131). 

Rowley (2004, s. 132) argumenterar för att branding kommer att bli viktigare och 

viktigare även inom branscher där det tidigare setts som onödigt, då konsumenter söker 

igenkännande på en alltmer digital marknad där det immateriella är det som återstår. 

Företagens webbplats representerar en stor del av det immateriella och därmed även 

företagens branding strategi, webbplatsen måste på grund av detta vara välutvecklad 

och passa för samtliga digitala enheter konsumenter använder sig av, såsom dator och 

mobil, samtidigt som de kommunicerar det de vill (Rowley, 2004, s. 133). Med 

utvecklingen till branding online har företagens strategi förändrats och branding blir 

mer och mer en nödvändighet i företagens strategi för att lyckas online (Rubinstein & 

Griffiths, 2001, s. 404).  
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Clauser (2001, s. 271) argumenterar för att det kan vara svårt för nya företag att etablera 

sig online då det kräver stora investeringar för att skapa den varumärkeskännedom 

många redan etablerade varumärken har. Däremot lyfter Clauser (2001, s. 287) även 

fram att internets framväxt har reducerat inträdesbarriärer på marknader och 

byteskostnader samt prisets betydelse har minskat dramatiskt. Det har tillsammans 

bidragit till att tjänster och produkter ses mer som dagligvaror idag. Även det ökade 

globala utbudet har gjort att branding är företagens viktigaste verktyg för att stå ut ur 

mängden och därigenom förstärka sitt varumärke (Clauser, 2001, s. 287). Clauser 

(2001, s. 287) presenterar olika regler för branding och argumenterar för att de gäller för 

såväl offline som online branding, att skillnaden mellan dem är liten. Företag bör bara 

använda sig av de nya verktygen som kommit till följd av internet.  

 

De regler och verktyg som Clauser (2001, s. 271) presenterar är; Varumärkesnamn, 

Konsekventhet, Kundinsikt, Emotionell koppling och Varumärkesupplevelse. Ett 

varumärkesnamn är självklart viktigt och måste symbolisera vad varumärket erbjuder. I 

en online miljö blir det extra viktigt eftersom det vanligtvis är varumärkesnamnet som 

även används som domännamn (Clauser, 2001, s. 271). Vilket gör att konsumenterna 

måste komma ihåg varumärkesnamnet jämfört med offline där konsumenten inte 

behöver veta vad varumärket heter utan det kan räcka med att de vet var butiken finns, 

eller vilken färg det är på förpackningen (Clauser, 2001, s. 272). Även Rowley (2004, s. 

133) argumenterar för att varumärkets namn har betydelse när konsumenten söker efter 

produkter då det kan användas som nyckelord i olika sökmotorer, vilket medför att det 

är viktigt för företag att ha rättigheterna till domänen med samma namn för att inte 

förvirra konsumenten. Företag behöver inte nödvändigtvis ha samma tjänster i sina 

olika säljkanaler, utan konsumenten har olika behov beroende på kanal, exempelvis 

Sony har haft butiker där de endast visar produkter men försäljningen sker online via 

deras webbplats (Rowley, 2004, s. 133). Varumärken kan även länka till andra märken 

och genom det stödja varandra och skapa trafik till de olika webbplatserna (Rowley, 

2004, s. 134). Clauser (2001, s. 272-273) rekommenderar att företag ska välja ett 

varumärkesnamn som är unikt, inte ett namn som beskriver produktkategorin då 

marknadsaktiviteter kommer förstärka hela kategorin snarare än det specifika 

varumärket, samt att ett unikt namn bidrar mer till känslomässig koppling och kan i 

bästa fall börja användas som ett verb. Ett exempel på det är att “googla” någonting 

istället för att “söka på internet”. Det är ofta svårt att veta vilka som besöker ett företags 

webbplats, att den kan vara designad för en specifik målgrupp men eftersom internet 

tillåter att alla kommer åt webbplatsen finns svårigheter att ta hänsyn till de olika 

kulturella olikheterna i webbplatsen utseende (Rowley, 2004, s. 134).  

 

Nästa verktyg är konsekventhet, vilket länge har varit viktigt på offline-marknaden 

genom de fyra P:na; produkt, pris, plats och promotion, Clauser (2001, s. 274) menar att 

det är precis lika viktigt online, att webbplats, kundservice och andra aktiviteter 

kommunicerar samma budskap. Vidare menar han att utvecklingen med att många 

företag är verksamma både offline och online har ökat vikten av att vara konsekvent i 

samtliga säljkanaler (Clauser, 2001, s. 274), med andra ord att i sin marknadsföring, 

oavsett om det är i en tidning eller webbplats, ha samma design så att konsumenten 

känner igen sig (Clauser, 2001, s. 274).  

 

Kundinsikt är det tredje verktyget och syftar till företagets förmåga att anpassa 

varumärket så det passar för sin önskade målgrupp genom att samla information om 
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konsumenterna (Clauser, 2001, s. 276). Det är viktigt att känna sin målgrupp för att 

kunna bygga långsiktiga relationer. Internet har underlättat för företag att få kännedom 

genom att samla information om konsumenterna och deras beteende online (Clauser, 

2001, s. 276). Rubinstein och Griffiths (2001, s. 403) argumenterar för att företag kan 

påverkar konsumenternas beteende online genom användning av direktmarknadsföring 

gentemot den enskilda individen med specialanpassade erbjudanden just för dem, där 

och då. 

 

Att konsumenter har en emotionell koppling till ett varumärke är väldigt värdefullt för 

företaget, vilket traditionellt skapats genom duktig personal eller olika event som skapat 

positiva associationer hos konsumenten (Clauser, 2001, s. 278). Den emotionella 

kopplingen gör ofta att konsumenterna förblir kunder över lång tid, även när varumärket 

går igenom en tuff period (Clauser, 2001, s. 278). Clauser (2001, s. 278-279) 

argumenterar för att emotionell koppling ofta är svårare att skapa online, men det går 

genom att fokusera på att ha en webbplats som är användarvänlig, som tillåter att den 

kan anpassas beroende på konsumenten och att designen är anpassad för webbplatsen 

ändamål. En mer teknologisk webbplats behöver alltså inte innebära en bättre webbplats 

om företaget glömt att det är konsumentens behov som ska tillfredsställas (Rubinstein & 

Griffiths, 2001, s. 399). Webbplatsen bör även möjliggöra till kommunikation mellan 

företag och konsument, men även mellan konsumenter, så konsumenten kan känna att 

de får vara med och bidra och få sin röst hörd (Clauser, 2001, s. 279, 281). Det är även 

något De Chernatony (2001, s. 187, 193) uppmärksammar, att företag måste 

upprätthålla en mer interaktiv kommunikation med konsumenten online samt tillgodose 

dem med en plattform där de kan kommunicera med varandra då andra konsumenter är 

en av de bättre förespråkarna för ett varumärke.  

 

Det sista verktyget, varumärkesupplevelse, handlar om att leverera det som lovats till 

kunderna (Clauser, 2001, s. 285). Många gånger är detta enklare i offline butiker där 

konsumenten får varan direkt i handen, medan online är processen mer transparent så då 

måste lagersaldon och leverans samt andra stödjande funktioner fungera som det ska för 

att inte skapa negativa associationer hos konsumenten (Rubinstein & Griffiths, 2001, s. 

397, 401). Även om webbplatsen ber om för mycket personlig information eller bara 

faktumet att konsumenten måste delge sin betalningsinformation kan orsaka osäkerhet 

och i värsta fall till att konsumenten avbryter köpet (Rubinstein & Griffiths, 2001, s. 

397).  

 

Marknadsföringen har förändrats och konsumenten är idag den som till stor utsträckning 

söker information om och kommunikation med företag istället för tvärtom, vilket gjort 

att hur företaget uppfattas är mestadels upp till den enskilda konsumenten (Rubinstein 

& Griffiths, 2001, s. 403; Rowley, 2004, s. 134). Detta i sin tur har gjort att hur företag 

ser på sitt varumärke måste enligt De Chernatony (2001, s. 194) förändras till en mer 

avslappnad stil och de måste inse att full kontroll inte är ett alternativ vid online 

branding. Internet har också möjliggjort till insamling av data om konsumenten för att 

kunna marknadsföra och få varumärket att ha varierande värden för olika konsumenter 

beroende på vad de har för behov (Rowley, 2004, s. 134). Konsumentens egna 

färdigheter vad gäller användandet av internet och datorvana kommer att spegla deras 

intryck av ett varumärke, där en erfaren konsument kan få en bra bild av en webbplats 

då hen vet hur den används och har inga problem, medan en oerfaren kan tycka att 

webbplatsen är värdelös och därmed får en negativ bild av varumärket (Rowley, 2004, 

s. 134-135).  
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Rowley (2004, s. 136) presenterar en strategi för online branding; först måste 

varumärkets kontext bestämmas, hur det går ihop med företagets övriga varumärken 

och helhetskonceptet för företaget samt hur varumärket ska framföras både online och 

offline för att ge en konsekvent bild av varumärket. Nästa steg är att bestämma 

varumärkets mål och budskap, hur marknadsföringen ska se ut baserat på varumärkets 

värderingar som ska matcha den tänkta målgruppens värderingar (Rowley, 2004, s. 136-

137). Därefter måste det ses till att varumärket är lätt att känna igen, komma ihåg och 

lämpligt för användning i samtliga marknadsföringskampanjer, i allt från tryck till 

digital marknadsföring (Rowley, 2004, s. 137). Detta ska bli verklighet i nästa steg, där 

varumärkets design ska bestämmas, här är det viktigt att varumärkets budskap tydligt 

kommuniceras för att få en design som avspeglar det (Rowley, 2004, s. 137). Rowley 

(2004, s. 137) fortsätter med att förklara att varumärkesdesignen ska sedan användas för 

att lyckosamt kommunicera det företaget vill, exempelvis genom sin webbplats där 

designen från ett branding perspektiv ska fokusera på att kommunicera rätt budskap och 

därmed kommer användarvänlighet i andra hand. Företag måste även vara medvetna om 

hur de ska kommunicera sitt budskap online då konsumentens beteende har förändrats 

och de inte längre läser långa texter utan snarare bara skannar av sidan med blicken för 

att snabbt bilda sig en uppfattning (De Chernatony, 2001, s. 193). Nästa steg blir att 

publicera varumärket och webbplatsen, men arbetet med branding slutar inte där utan 

företaget måste fortsätta att jobba med branding verktyg såsom events och andra 

marknadsföringsaktiviteter (Rowley, 2004, s. 137). Det näst sista steget enligt Rowley 

(2004, s. 137) är att förbättra all kontakt konsumenter har med företaget så som 

användarvänligheten av webbplatsen och bemötandet av kundtjänsten, för att ge 

konsumenterna en så bra erfarenhet från kontakt med varumärket som möjligt. Slutligen 

måste företaget regelbundet kontrollera hur varumärket används och hur konsumenter 

uppfattar det, eftersom att omgivningen och samhället ständigt förändras (Rowley, 

2004, s. 137). Rowley (2004, s. 136-137) avslutar sin artikel med att konstatera att 

brandingen online och offline har blivit allt mer integrerad och företag måste inte bara 

koncentrera sig på att sända ut ett budskap utan även agera därefter för att få 

konsumenten att uppleva företaget på det viset. Även Rubinstein och Griffiths (2001, s. 

398) argumenterar för att principerna för branding offline och online är detsamma.  

3.3.3 Brand image för små företag 

Handelns utveckling till att bli allt mer digital påverkar främst de små aktörerna. Medan 

e-handeln har ökat kraftigt de senaste åren, har priserna pressats inom främst 

sällanköpsvaruhandeln (HUI, 2016). Lägre priser innebär lägre marginaler, vilket 

betyder att företagen måste minska sina kostnader eller sälja större volymer. Detta är 

något som större företag främst är bättre förberedda på (HUI, 2016, s. 15). Handelns 

digitalisering har därmed bidragit till att handeln har koncentrerats till färre och större 

aktörer (HUI, 2016, s. 21).  

 

Att handeln blir allt mer koncentrerad till färre och större aktörer är däremot något som 

små företag kan dra nytta av. Färre och större aktörer kan innebära att utbudet blir 

likartat - det finns därmed en chans att en nischad aktör med ett annorlunda utbud kan 

locka konsumenterna. Genom att förmedla en unik brand image kan därmed vara små 

företag chans att bli etablerade på marknaden. 

 

Arbetet att bygga ett varumärke och skapa en unik brand image kan skilja sig åt mellan 

stora och små företag (Spence & Essoussi, 2010, s. 1037). Små företag har ofta 
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resursbegränsningar samt lägre budget för marknadsföring, vilket gör att små och stora 

företags beteende vid marknadsföring kan vara så olika (Abimbola, 2001, s. 102; 

Gilmore et al., 2001, s. 6). Resurs- och budgetbegränsningar gör att små företag måste 

vara mer noggranna när de utformar sin marknadsföring. Tidigare studier visar på en 

mängd skillnader gällande hur stora och små företag skapar en brand image, nedan 

följer en del exempel.  

 

Spence och Essoussi (2010, s. 1048) menar att små företag ofta är resultatet av en 

entreprenörs vision och värderingar, och företagets utveckling är därmed något som 

kommit inifrån snarare än yttre faktorer som påverkat. Detta skiljer sig från stora 

företag som ofta möter potentiella behov genom omfattande marknadsundersökningar. 

Ägaren är beslutsfattaren och hanterar många av företagets funktioner, såsom 

marknadsföring, rekrytering och inköp (Berthon et al., 2008, s. 28; Krake, 2005, s. 230). 

Små företag är på så sätt mer samordnade när de bygger upp sitt varumärke och rykte; 

ägarens vision genomsyrar hela företaget i jämförelse med stora företag som blir mer 

påverkad av grupper innan och utanför företaget (Abimbola & Kocak, 2007, s. 424). 

 

Små företag skiljer sig från större även genom att små företag tenderar att använda sitt 

hemland i sin marknadsföring för att stärka sitt varumärke (Spence & Essoussi, 2010, s. 

1049). På detta sätt kan företaget utnyttja den halo-effekt som ofta är förknippad med 

hemlandet. Detta kan relateras till Abimbolas (2001, s. 104) forskning som visar på att 

små företag behöver andrahandsassociationer som stärker varumärket och dess brand 

image.  

 

Mowle och Merrilees (2005, s. 225) menar att små företag även tenderar att använda 

funktionella och/eller symboliska varumärkesassociationer. Vissa symboliska 

associationer, såsom prestige eller en viss livsstil, kan ge en mer långsiktig och 

förbättrad brand image (Mowle & Merrilees, 2005 s. 225). Bhat och Reddy (1998, s. 

38) menar att företag som har mer funktionella varumärkesassociationer upplevs som 

mindre prestigefulla och med en mer otydlig personlighet. Företag som anses ha mer 

personlighet upplevs, å andra sidan, som mindre funktionella (Bhat & Reddy, 1998, s. 

38). 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

De teorier som har presenterats i detta kapitel och därmed är relevanta för studien är om 

de två säljkanalerna butik och webbplats, branding, brand image och hur det företer sig 

beroende på vilken säljkanal företaget använder sig av.  

 

I och med e-handelns framväxt har konsumenternas köpbeteende förändrats och de 

kombinerar enkelt köp i de olika säljkanalerna utefter behov, vilket gjort att företag 

måste vara vara närvarande i samtliga säljkanaler för fortsatt 

konkurrenskraft.  Modebranschen är en bransch med högberöringsprodukter som enligt 

teorin därför mest lämpar sig för butiker. Trots detta är kläder och skor den kategori 

som säljs mest via internet i Sverige. Denna utveckling har ökat konkurrensen då 

företag nu tävlar om konsumenterna på en global marknad, vilket ökat betydelsen av ett 

starkt varumärke. 

 

Branding är hur företag arbetar för att skilja sitt varumärke från konkurrenterna och vad 

som påverkar konsumenten och dennes uppfattning om ett varumärke. Brand image är 
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hur konsumenten uppfattar varumärket och går att påverka genom olika associationer; 

attribut, fördelar och attityd. Det är sedan viktigt för företaget att använda sig av 

associationer som konsumenten uppfattar som fördelaktiga jämfört med andra 

associationer. Det är även viktigt att associationerna är lätt för konsumenten att komma 

ihåg, alltså att de lätt kan koppla en association till ett varumärke. Associationerna bör 

även vara unika för att differentiera sig från konkurrenterna. Hur dessa olika 

associationer ter sig i butik och webbplats skiljer sig åt, då  brand image i en butik 

påverkas av butikens retail store image, vilken formas av de fysiska förhållanden och 

atmosfären i butiken. På en webbplats blir andra attribut viktiga att framhäva, såsom 

varumärkesnamnet och domännamnet, men även webbplatsens design och 

användarvänlighet spelar en stor roll i utformandet av brand image. För små företag 

med begränsade tillgångar blir branding extra viktig för att kommunicera vad de har att 

erbjuda, ofta en nisch, jämfört med de stora aktörerna på marknaden för att undkomma 

priskrig mot dem. 
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4. Praktisk metod 
Detta kapitel klargör hur vi rent praktiskt har utfört vår studie. Urval, intervjumetod 

och utformnings av intervjuguide beskrivs. Därefter redogör vi för hur våra intervjuer 

utfördes för att sedan beskriva hur intervjuerna har bearbetats. 

 

4.1 Intervjumetod 

Med vår studie vill vi få en djupare förståelse, vilket enbart går att nå med djupgående 

frågor. Med en djupare förståelse vill vi även hitta det individuella och säregna eftersom 

varje företag arbetar på olika sätt. Vissa företag kan exempelvis tycka att den fysiska 

butiken är viktigast när det gäller brand image, medan andra kan lägga mer fokus på 

webbplatsen. De olika företagen har dessutom olika egenskaper de vill lyfta fram i sin 

brand image. Av dessa anledningar anser vi att intervjuer är den lämpligaste metoden, 

eftersom vi då får möjligheten att samla upp individuella olikheter mellan företagen.  

 

Det finns i huvudsak tre typer av intervjuer: strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009, s. 320). Eftersom vi utgick från 

existerande teori när vi kom fram till vår frågeställning hade vi redan några teman i 

åtanke när vi skulle göra intervjuguiden. Vi hade alltså vissa teman som vi skulle täcka 

när vi skrev våra intervjufrågor. Samtidigt vill vi, som tidigare sagt, få en djupare 

förståelse. Vi vill därmed inte gå miste om de nyanseringar och insikter som kan 

uppkomma vid en intervju. Vi var därför mottagliga för att låta intervjun gå i den 

riktning som intervjupersonen tillät - vi följde alltså inte vår intervjuguide till punkt och 

pricka, utan anpassade innehållet efter vad som uppkom under intervjun. Detta innebär 

att vi utförde semi-strukturerade intervjuer. Vid en semi-strukturerad intervju har 

intervjuaren en lista över förhållandevis specifika teman (Bryman, 2013, s. 415). Den 

intervjuade kan utforma svaren på sitt eget sätt, och intervjuaren behöver inte ställa 

frågorna i en speciell ordning. Eftersom vi hade på förhand utformade frågor var våra 

intervjuer inte helt ostrukturerade. En ostrukturerad intervju kan liknas ett vanligt 

samtal (Bryman, 2013, s. 415). I och med att vi ville säkerställa att viktiga teman och 

teorier diskuterades under intervjun ville vi ändå ha en viss kontroll över intervjuns 

gång.  

 

Vi ansåg inte att en strukturerad intervju var lämplig för vår studie. Vid strukturerade 

intervjuer följer intervjuaren en strikt intervjumall, och avvikelser från intervjuguiden 

tillåts inte eftersom det riskerar att förstöra det standardiserade elementet i 

undersökningen (Bryman, 2013, s. 413). På grund av detta speglar den strukturerade 

intervjun forskarens intressen, snarare än den intervjuades synpunkter och perspektiv 

(Bryman, 2013, s. 413). Eftersom vi vill ta reda på hur företag tänker kring brand image 

och hur de arbetar med det i olika säljkanaler måste vi tillåta avvikelser från 

intervjuguiden beroende på hur intervjun utvecklas som ett utfall av respondentens svar. 

För att förstå små företags resonemang angående brand image vill vi ge möjlighet till 

dem att poängtera vad de tycker är viktigt och därmed tillåta diskussion utanför de 

givna frågorna. 
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4.2 Urval 

För vårt urval har vi utgått från fyra kriterier. För det första ska företaget själva 

producera produkter inom modebranschen. Med modebranschen menar vi den industri 

där tillverkning av kläder, skor, textilier, väskor och accessoarer ingår. Det andra 

kriteriet är att företaget ska vara baserat i Sverige. Det tredje kriteriet är att företaget 

inte ska ha mer än 49 anställda, vilket är hur Svenskt Näringsliv definierar små företag 

(Svenskt Näringsliv, 2010, s. 2). Vårt fjärde kriterium är att företaget ska vara/ha varit 

aktiv i båda säljkanalerna. Företaget ska alltså ha både en webbplats samt ha/haft en 

fysisk butik. Till fysisk butik har vi valt att även inkludera popup-butiker.  

 

För att uppfylla vårt första kriterium, att företaget är verksamma inom modebranschen, 

utgick vi från webbplatser som säljer modemärken. På dessa webbplatser listade vi alla 

varumärken de sålde och gick igenom dessa en och en. För att uppfylla det andra och 

tredje kriteriet, att företaget är baserat i Sverige och har färre än 49 anställda, använde vi 

oss av allabolag.se. På denna webbplats finns en mängd företagsinformation om 

svenska företag tillgänglig, bland annat antalet anställda. Om företaget uppfyllde dessa 

kriterier gick vi in på företagets webbplats för att kontrollera om de sålde sina produkter 

online och om de hade en fysisk butik. Efter detta steg återstod 18 företag. 

4.3 Utformning av intervjuguide 

Studiens formalitet och struktur påverkar studiens val och utformning av intervjuguide, 

där en för strukturerad intervjuguide kan leda till att forskaren går miste om viktiga 

aspekter och styr samtalet vilket kan leda till att viktiga perspektiv utelämnas (Ryen, 

2004, s. 44). Å andra sidan så kan en för ostrukturerad intervjuguide orsaka att viktiga 

ämnen glöms bort att tas upp eller att intervjuaren omedvetet lägger värderingar i 

frågorna och därmed ger en skev bild (Ryen, 2004, s. 44-45). Eftersom denna studie 

kommer ha semi-strukturerade intervjuer kommer även intervjuguiden vara semi-

strukturerad. Detta innebär att frågor och teman har förberetts men att intervjuaren är 

inte låst till dessa utan kan själv formulera frågorna och anpassa intervjun beroende på 

svaren som ges (Ryen, 2004, s. 46).  

 

Våra intervjuer började med beskrivande frågor om intervjupersonen och företaget. 

Denna typen av frågor kan ses som en form av uppvärmning (Ryen, 2011, s. 48). 

Därefter följde huvudfasen där vi ställde frågor som kunde kopplas till teorin. Här har vi 

utformat frågor utifrån säljkanaler, brand image, brand image i butik samt brand image 

online. Nedan följer en sammanfattande tabell över vår intervjuguide och samhörande 

teorier. En mer utförlig tabell återfinns i Appendix 1.  
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Inledande frågor  

Exempelvis: 

• Vad är din befattning? 

• Hur länge har företaget funnits? 

 

Huvudfrågor Teoretisk koppling 

Om säljkanaler 

Exempelvis: 

• Varför valde ni att expandera till butik/online? 

• Hur tror du att konsumentens beteende har påverkats av 

att de har flera säljkanaler att välja bland? 

3.1 Säljkanaler 

3.1.1 Säljkanaler i 

modebranschen 

3.1.2 Val av säljkanal 

Om brand image 

Exempelvis: 

• Vilka egenskaper hos ert varumärke vill ni framhäva? 

3.3 Brand image 

Om brand image i butik 

Exempelvis: 

• Hur försöker ni kommunicera varumärkets egenskaper i 

butik? 

3.3.1 Brand image i 

butik 

Om brand image online 

Exempelvis: 

• Hur försöker ni kommunicera varumärkets egenskaper 

online? 

3.3.2 Brand image 

online 

Tabell 1: Sammanfattning av intervjuguiden. 

 

Vid en semistrukturerad intervju ska intervjupersonen få möjlighet att utveckla sina 

svar, vilket visar forskaren vad som är viktigt och relevant (Bryman, 2013, s. 413). 

Därför ställde vi öppna frågor genomgående i intervjun. Genom öppna frågor kunde vi 

även få en utvecklad information eftersom det underlättar för följdfrågor. 

 

4.4 Förberedelser för intervjuer 

Förberedelser inför en intervju innefattar tre områden; kunskap, information till 

respondenter och intervjuplatsen (Saunders et al., 2009, s. 328). Med kunskap menas att 

forskaren måste sätta sig in i litteraturen och vara påläst inom området (Saunders et al., 

2009, s. 328). Inför intervjuerna har vi läst 

 

Vi påbörjade vår förberedelse för datainsamlingen när vi började läsa på om olika 

teorier inom områdena säljkanaler, branding samt brand image, både i butik och online. 

På så sätt har vi fått en bra insikt om de olika koncepten och hur företag kan arbeta med 

olika säljkanaler och brand image. Här började vi även fundera ut viktiga koncept och 

teman som vi ville täcka i vår intervjuguide.  

 

Efter att vi hade hittat och granskat tidigare litteratur började vi söka efter relevanta 

intervjupersoner. Här använde vi oss av de fyra kriterierna nämnda i avsnitt 4.1. Efter 
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att ha följt dessa kriterier hade vi hittat 18 företag som vi kontaktade via mail. När 

intervjupersonerna blev tillfrågade om att ställa upp på intervju skickade vi samtidigt ut 

information om studien och vilka teman som skulle täckas. Se Appendix 2. Vid den 

första intervjun hade vi inte skickat ut frågorna i förväg. För de resterande intervjuerna 

valde vi att skicka ut frågorna i förväg så att intervjupersonerna skulle kunna förbereda 

sig. Detta beslut grundade sig i att intervjupersonerna skulle kunna ge mer utförliga svar 

och känna sig bekväm under intervjun. Av de kontaktade företagen gick 6 företag med 

på att bli intervjuade. Bortfallet berodde på att vi inte fick något svar. 

4.5 Utförande av intervjuer 

4.5.1 Intervjuarens roll 

Vid en intervju är det viktigt att intervjuarens personliga åsikter inte kommer fram 

under intervjun, eftersom detta kan påverka intervjupersonens svar (Holme & Solvang, 

1997, s. 105). Intervjuaren bör även sträva efter att få intervjun att kännas som ett 

otvunget samtal (Holme & Solvang, 1997, s. 105). För att undvika att våra egna åsikter 

skulle komma fram försökte vi i huvudsak att följa intervjumallen, även om vi tillät att 

intervjupersonen valde den riktning som intervjun skulle gå. För att intervjun skulle 

kännas så avslappnat som möjligt inledde vi intervjun med enklare, mer deskriptiva, 

frågor. Vi såg dessa inledande frågor som en uppvärmning.  

 

Under intervjuerna deltog båda författarna. En hade en aktiv roll och var därför den som 

ställde frågorna. Den aktiva intervjuarens roll var dessutom att vara inlyssnande och låta 

intervjupersonen bestämma riktning på intervjun. Den andra intervjuaren hade en mer 

passiv roll, vilket innebar att den personen var tyst under större delen av intervjun. Den 

passiva intervjuarens roll var att lyssna och tillägga om det var något som den aktiva 

intervjuaren hade missat. Vem som var den aktiva respektive passiva intervjuaren 

berodde på vem som hade haft kontakt med intervjupersonen innan. Om Daniel hade 

tillfrågat och haft kontakt med intervjupersonen innan var det han som blev den aktiva 

intervjuaren och Moa blev den passiva, och vice versa. Eftersom båda hade kontaktat 

företag ansåg vi att detta var den mest rättvisa tilldelningen. Vi trodde även att 

intervjupersonerna skulle känna sig mer bekväm med någon som de redan har haft 

kontakt med. 

4.5.2 Praktiskt genomförande 

Samtliga av våra intervjuer var telefonintervjuer. Samtliga respondenter befann sig på 

annan gjort vilket gjorde att det inte fanns möjlighet för personliga intervjuer. Det finns 

vissa nackdelar med att ha telefonintervjuer. Exempelvis kan intervjupersonen uppleva 

att det är svårare att svara på frågorna eftersom denne inte kan läsa av eller reagera på 

intervjuarens ansiktsuttryck (Bryman, 2008, s. 210). Respondenten kan även bli mindre 

engagerad i intervjun och bli mer misstänksam (Bryman, 2008, s. 210). Detta har vi 

försökt motverka genom att intervjupersonerna fick möjlighet att få tillgång till 

intervjufrågorna i förhand. Genom att ha läst frågorna kan misstänksamhet förhindras 

eftersom intervjupersonen vet vad som kommer komma upp under intervjun. Att ha läst 

frågorna i förväg kan även göra att intervjupersonerna blir mer engagerade eftersom de 

då får tid att tänka och reflektera över sina svar. Intervjuerna spelades in på två enheter 

för att säkerställa att alla svar kunde uppfattas. Innan intervjuerna kontrollerade vi att 

dessa enheter fungerade.  
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Datainsamlingen ägde rum under två veckor i maj. Vi kom tillsammans med 

intervjupersonerna överens om tid för intervjuerna. Intervjuernas längd varierade mellan 

14 och 38 minuter. Att intervjuerna är relativt korta beror på att det var 

telefonintervjuer. Telefonintervjuerna försvårade för kallprat innan och efter 

intervjuerna. Eftersom varken vi eller intervjupersonerna kunde avläsa varandras 

ansiktsuttryck och kroppspråk var det även svårt att veta när den andre var färdig med 

sin utläggning. Vi tror däremot att våra telefonintervjuer gav mer raka svar - vi anser att 

bara för att de är korta betyder det inte att de innehåller lite information. 

 

Vi är medvetna om att våra intervjuer är få och korta. Detta kan påverka hur 

applicerbara våra resultat är i verkligheten. Om vi hade haft mer och/eller längre 

intervjuer hade vi kunnat få mer nyanserade svar. Vi hade även kunnat samla in fler 

åsikter, vilket hade kunnat ge ett mer omfattande resultat. Vi anser dock att de svar vi 

har fått är relevanta och har gett oss insikter om hur verkligheten kan se ut för små 

företag gällande deras säljkanaler och varumärke. De hade god tid på sig att förbereda 

sina svar och vi fick även möjligheten att mejla intervjupersonerna i efterhand om några 

nya funderingar uppkom efter intervjun. På så sätt tror vi att vårt insamlade material 

visserligen är tunt, men svaren vi har fått är av intresse.  

4.5.3 Schema över intervjuer 

I Tabell 1 finns en sammanfattad information om intervjuerna. I tabellen finns 

information om vilka företag vi har intervjuat, vem vi har intervjuat och deras 

beskaffenhet i företaget. Vidare framgår även intervjuns längd, datum och intervjuform. 

 

Företag Intervjuperso

n 

Beskaffenhet Intervjuläng

d 

Datu

m 

Intervjuform 

Elvine Malin Marketing Manager 21 minuter 2018-

05-03 

Telefonintervj

u 

Sandqvis

t 

Sarah Marknadschef 14 minuter 2018-

05-14 

Telefonintervj

u 

Velour Joakim Försäljningsansvari

g 

39 minuter 2018-

05-14 

Telefonintervj

u 

One We 

Like 

Vicky Ägare 19 minuter 2018-

05-16 

Telefonintervj

u 

WACAY Magnus VD 15 minuter 2018-

05-15 

Telefonintervj

u 

Aéryne Alva Operations 

Manager 

15 minuter 2018-

05-15 

Telefonintervj

u 

Tabell 2. Schema över intervjuer. 
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4.6 Analysmetoder 

Vi började vår analys med att transkribera vårt inspelade material. Att transkribera gör 

att det blir lättare att analysera i ett senare skede (Bryman & Bell, 2013, s. 489). För oss 

som intervjuade underlättade inspelningarna väldigt mycket. Vi kunde koncentrera oss 

helt på frågorna utan att behöva uppleva stressen av att behöva hinna skriva ner alla 

svar. Vi kunde istället fokusera på att ställa relevanta följdfrågor på de svar vi fick. För 

intervjupersonen kan en inspelning däremot upplevas som en stressfaktor. De kan 

uppleva att deras svar exempelvis gäller, till skillnad från när intervjuaren skriver ner 

svaren och intervjupersonen kan be denne stryka ett svar. För att förhindra detta frågade 

vi innan vi började spela in. Vi skickade även transkriberingarna till intervjupersonerna 

för att de skulle ha en chans att utveckla sina svar. Under transkriberingarna tog vi bort 

ord som vi ansåg var onödiga för vår empiri, exempelvis “Eeh” och “Ööh”.  

 

Efter transkriberingen sammanställde vi vår empiri genom att följa de teman som vi 

använt oss av i teori och intervjuguide. Dessa teman var “säljkanaler”, “brand image”, 

“brand image i butik” och “brand image online”. Genom att följa dessa teman i empirin 

underlättade vi för analysen. Vi kunde även säkerställa att samtliga aspekter i teorin 

behandlades under empirin. Eftersom vi hade en semi-strukturerad intervjumetod 

innebar det att intervjun inte nödvändigtvis behövde följa den förutbestämda ordningen 

av frågor. Genom att följa de förutbestämda teman när vi sammanställde vår empiri blev 

det sedan lättare i analysen att utgå från både teorin och empirin.  

 

När vi analyserade våra intervjuer försökte vi alltså koppla samman teori och empiri i 

förutbestämda teman. Vi försökte även koppla samman dessa teman och se om det 

fanns någon typ av samband. Vi har både försökt hitta mönster i de svar vi har fått, 

samtidigt som vi även har försökt lyfta fram eventuella avvikare. 

4.7 Kritik mot primärkällor 

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren kritiskt granskar källornas förmåga 

att ge korrekt information eftersom intervjupersonerna delger sina egna uppfattningar 

och tankar (Jacobsen, 2002, s. 260). Enligt Jacobsen (2002, a. 260) finns det fyra 

kriterier som bör uppfyllas för att säkerställa att intervjupersonen delger korrekt 

information; närhet, kunskap, vilja och kontext.  

 

Med närhet menas huruvida intervjupersonen är förstahandskälla, alltså om de själva 

upplevt företeelsen, eller om det är en andrahandskälla, alltså om de bara återger vad 

som andra har berättat (Jacobsen, 2002, s. 260). Eftersom vi har intervjuat företagens 

grundare eller marknadsföringsansvariga anser vi att de personerna har god information 

om företagets marknadsföring. Deras svar kan dessutom anses vara tillförlitliga 

eftersom vi har gett dem information om intervjuns teman och frågor i förväg och de 

därmed har haft möjlighet att kolla upp relevant information i förväg.  

 

Med kunskap menas att intervjupersonen har utbredd kunskap om det område som 

forskaren ämnar undersöka (Jacobsen, 2002, s. 260). Även detta kriterium är uppfyllt 

eftersom vi enbart har intervjuat personer som arbetar inom området. Dessutom har 

respondenterna haft möjlighet att återkomma med mer detaljerade svar via mejl om de 

inte kunnat svara tillräckligt utförligt under intervjutillfället.  
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Kriteriet vilja handlar om huruvida källan vill ge korrekt information (Jacobsen, 2002, s. 

260). Intervjupersoner har en tendens att ge en fördelaktig bild av sig själv (Jacobsen, 

2002, s. 261). Detta kriterium kan säkerställas dels genom att intervjupersonerna till en 

början fick välja om de ville ställa upp på intervjun - de fick alltså redan från början 

välja om de överhuvudtaget ville delge information. Vidare anser vi att 

forskningsområdet inte är känslomässigt laddat, det finns därmed inget incitament för 

intervjupersonerna att försöka vinkla den information som de ger oss.  

 

Kontext handlar om i vilket sammanhang intervjupersonen känner sig bekväm med att 

lämna ut information (Jacobsen, 2002, s. 261). Eftersom samtliga av våra intervjuer har 

varit telefonintervjuer har respondenterna själva fått välja var de blir intervjuade. Vi har 

även informerat dem om att de kan vara anonyma och att intervjun endast kommer 

bearbetas av oss. De har även fått möjlighet att läsa igenom vår transkribering för att 

säkerställa att vi inte har missuppfattat dem. På så sätt tror vi att de känner sig trygga 

med att lämna ut information till oss. 

4.8 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om hur forskaren behandlar de personer som de studerar i 

studien (Bryman, 2013, s. 127), och under studiens lopp försökte vi agera så etiskt som 

möjligt. Vi ville att våra intervjupersoner skulle känna sig så trygga som möjligt så att 

de skulle kunna känna sig bekväma med att delge korrekt information. Till att börja med 

försökte vi vara noggranna i vår förhandsinformation när vi kontaktade företagen. I 

denna information delgav vi studiens syfte, våra namn samt kontaktuppgifter (se 

Appendix 2). På så sätt har vi uppfyllt informationskravet, som Vetenskapsrådet (2005, 

s. 6) menar handlar om att forskaren informerar de studerade personerna om 

undersökningens syfte samt forskarnas kontaktuppgifter.  

 

Efter att vi hade delgett information så fick de kontaktade företagen själva bestämma 

om de ville vara med i studien eller inte. Under intervjuerna sa vi att de fick avbryta om 

de ville. Efter intervjuerna sammanställde vi deras svar och skickade denna 

sammanställning till intervjupersonerna så att de vi säkerställa att vi inte hade vinklat 

någon information eller missuppfattat deras svar. De fick då även en chans att vara 

anonyma eller ta tillbaka sitt deltagande. Detta uppfyller samtyckeskravet, som innebär 

att de studerade personerna själva får bestämma över deras inblandning (Bryman,  2013, 

s. 132).  

 

Efter intervjun fick intervjupersonerna alltså ta del av en sammanställning av deras svar. 

Denna sammanställning skulle de därefter godkänna. Det material som inte var godkänt 

såg vi till att det bara var vi, och i viss mån även vår handledare, som kunde ta del av. 

Detta är i linje med konfidentialitetskravet som innebär att den information som de 

studerade personerna har delgett ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

(Bryman, 2013, s. 132).  

 

Efter att vår rapport är inskickad och godkänd ska allt material raderas. Detta för att 

säkerställa att uppgifterna inte används till annat. På så sätt kan nyttjandekravet 

uppfyllas, som innebär att det insamlade materialet inte används till annat än 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  
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4.9 Kvalitetskriterier 

Det är viktigt att kunna bedöma kvaliteten på en studie. Validitet och reliabilitet är två 

traditionella kvalitetskriterier som under senare tid blivit kritiserad för sin 

applicerbarhet på kvalitativa studier (Ryen, 2004, s. 136). Vi har istället valt att använda 

oss av trovärdighet och äkthet (Lincoln & Guba, 1994; refererat i Bryman & Bell, 2013, 

s. 402–403) för granskande av kvalitativa studier. Bryman (2013, s. 354) menar att 

trovärdighet består av fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering.  

4.9.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet behandlar om en korrekt tolkning har gjorts av forskningsmaterialet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi har tydligt redovisat för de svar vi fick i vårt 

intervjumaterial genom användning av många citat för att påvisa att de intervjuade blivit 

rättvist tolkade. Vi spelade in och transkriberade intervjuerna, sedan fick de intervjuade 

ta del av transkriberingen för att bekräfta att en korrekt tolkning gjorts. 

4.9.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär om studiens resultat kan överföras till andra kontexter (Bryman 

& Bell, 2013, s. 403). För att få överförbarhet har vi tydligt redogjort för 

datainsamlingen och vilka olika steg vi har gjort. Även en tydlig beskrivning hur urvalet 

skedde samt beskrivning av de intervjuade har givits för att lättare kunna bedöma 

överförbarheten. Vi anser att studiens resultat kan överföras till andra små företag inom 

modebranschen. 

4.9.3 Pålitlighet 

Pålitlighet syftar till om forskarna haft ett kritiskt synsätt och tydligt redogjort för varje 

skede i forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi har försökt att vara konsekventa 

i hur vi har hittat tidigare forskning och hur detta har påverkat vår intervjuguide. Denna 

intervjuguide har i sin tur stått som grund för våra intervjuer. Analysen har i sin tur 

utgått från både teorin och empirin. Vi har genomgående i vårt arbete därmed varit 

tydliga med hur vi gått tillväga.  

4.9.4 Konfirmering 

Konfirmering relaterar till forskarnas förmåga att avstå från att låta egna värderingar 

påverkar studien, samt att agera i god tro (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi inte låtit 

våra personliga värderingar stå som grund för vår intervjuguide och empiri. Istället 

byggs dessa avsnitt på tidigare forskning. I vår analys och slutsats har vi genomgående 

återkopplat till de svar vi har fått i våra intervjuer.  

4.9.2 Äkthet 

Bryman och Bell (2013, s. 405) beskriver att äkthet är uppdelat i fem olika delkriterier; 

rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet. Vi har i denna studie varit aktsamma när vi tolkat intervjumaterialet 

för att inte ge det en skev bild. Detta stärkte vi genom att, som tidigare sagt, delge 

resultatet från intervjuerna med intervjupersonerna för att verifiera en korrekt tolkning. 

Även användning av citat har ökat transparensen mellan det intervjupersonerna sa och 
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vårt resultat. Detta är i likhet med det första kriteriet rättvis bild, vilket enligt Bryman 

(2013, s. 357) just handlar om att framställa resultatet från undersökningen rättvist 

baserat på vad som framkom. Vi vill genom denna studie få en ökad förståelse för små 

företags resonemang kring brand image. Studien är tillgänglig för samtliga 

intervjupersoner så de kan ta del av slutsatserna och få en ökad förståelse för hur 

situationen ser ut för liknande företag inom samma bransch, vilket bidrar till deras 

kunskap om den värld de lever i. Detta uppfyller det andra delkriteriet, ontologisk 

autenticitet, som innebär att studien skall ge de medverkande en ökad förståelse för sin 

sociala situation och miljö (Bryman, 2013, s. 357). Även det tredje delkriteriet 

pedagogisk autenticitet uppfylls, vilket enligt Bryman (2013, s. 357) relaterar till en 

studies förmåga att informera om hur andra i samma social miljö upplever den.  

 

Slutsatserna och de praktiska rekommendationerna som presenteras i denna studie 

kommer möjliggöra för de som medverkade i studien att påverka sitt arbetet med brand 

image, vilket då uppfyller katalytisk autenticitet som beskrivs av Bryman och Bell 

(2013, s. 405) som studiens bidrag till intervjupersonerna att förändra sin situation. 

Genom att intervjupersonerna får ta del av slutsatserna kommer de ha verktyg att kunna 

påverka hur de arbetar med brand image, då de får reda på hur andra liknande företag 

resonerar kring ämnet. Detta för oss till det sista delkriteriet, taktisk autenticitet, som 

behandlar om studien tillfört något till intervjupersonerna så de har en förbättrad 

möjlighet att påverka sin situation (Bryman & Bell, 2013, s. 405), vilket vi anser att 

studien har bidragit med.   
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5. Empiri 
Detta kapitel presenterar vårt intervjumaterial. Materialet är uppdelat efter varje 

företag och beskriver hur de jobbar med säljkanaler. Därefter beskriver vi hur 

företagen ser på och arbetar med brand image i de olika kanalerna.  

 

5.1 Elvine 

5.1.1 Om företaget 

Elvine är är ett klädföretag som startade 2001. Företaget producerar främst funktionella 

jackor men har även byxor och toppar. De var först endast aktiva på den svenska 

marknaden men har nu utökat till flera länder. Vi har intervjuat Elvines Marketing 

manager Malin. 

5.1.2 Säljkanaler 

Malin på Elvine berättar att de från starten har samarbetat med olika distributörer, och 

sålt via deras butiker och webbshoppar, det har varit deras primära säljkanal sedan 

starten. De har även en webbshop där hela deras sortiment finns tillgängligt vilket är 

deras sekundära säljkanal. Elvine hade även en butik på Jakobsbergsgatan i Stockholm, 

men den brann dessvärre ner i november 2017. De har i nuläget inga planer på att öppna 

en ny butik. Malin argumenterar för att det är stora kostnader kopplade till fysisk butik. 

Hon är dock väldigt positivt inställd till just butik och nämner flera fördelar, såsom den 

fysiska närvaron i en stad där människor ofta går förbi och ser varumärket. En fysisk 

butik erbjuder dessutom möjligheten att helt själv kunna utforma hur varumärket 

presenteras med hjälp av olika tryckta material exempelvis posters, och att ha hela 

sortimentet tillgängligt precis som på hemsidan vilket gör det mer enhetligt. Det 

sistnämnda är dock svårare att kontrollera eftersom de säljer genom många 

distributörer. Till sina distributörer kan Elvine endast önska hur de vill att varumärket 

ska presenteras i butikerna och skicka med tryckt material men butikerna har rätten att 

göra som de själva vill. På Elvine´s webbplats kan de välja själva vilket intryck och 

känsla de vill skapa. Därför satsar de väldigt mycket på den just nu. Malin beskriver sin 

syn på webbplats på följande sätt: “...vi vet att det är där framtiden är, att det är viktigt 

att vi har en riktigt fungerande webbshop. Så vi håller på att utveckla den nu för att den 

ska blir riktigt bra.”  

 

Elvine jobbar mycket med pop-up butiker vilket de bland annat haft både i Berlin och 

Amsterdam. Malin förklarar att detta också är en väldigt bra möjlighet för varumärket 

att visa vilka de är och att pop-up butikerna alltid har varit lyckade. Fysisk 

representation, oavsett om det är i form av en butik eller showroom, anser Malin är 

viktigt då många konsumenter vill prova produkterna innan de köper. Både klassisk 

butik och pop-up butik, förklarar Malin, är bra marknadsföringskanaler för att 

långsiktigt bygga varumärket. “För det gäller ju att bygga varumärket mot 

slutkonsument, vilket är det enda som är viktigt för oss – det är att slutkonsument ska 

veta och känna att de älskar Elvine.” 
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5.1.3 Brand image  

Det som Elvine vill framhäva med sitt varumärke är “innovativa med smarta detaljer 

och material” eftersom att de säljer funktionella plagg, även “lekfullhet” och “roliga” är 

egenskaper som förknippas med varumärket. Vad gäller innovation ser Elvine till att 

vara med i utvecklingen men är ändå väldigt selektiva i sina materialval och Malin 

beskriver det som; “vi vill måna om miljön så vi väljer bort det som är miljöfarligt. Vi 

jobbar nära en utav EUs främsta kemiforskare och ser till att vi verkligen håller oss i 

framkant där så vi är ett schysst företag och kan sova gott om natten”.  

5.1.4 Brand image i butik 

Elvine äger inte sina pop-up butiker och Malin förklarar att det då är svårt att 

kontrollera kommunikationen som sker och säger: “Mitt starkaste [råd] är; äg säljledet 

själva. Leasa inte ut det på någon, anställ internt.” Malin lägger också stor vikt vid 

personalen och att utbilda dem så att de blir intresserade och kunniga och därmed 

duktiga säljare av varumärket. Eftersom Elvine inte äger säljledet är det svårt för Malin 

att påverka hur butikerna vill utbilda personalen även fastän hon starkt råder det. “... den 

typen av ambassadörer som man får genom butikspersonalsutbildning är ovärderligt” 

säger Malin avslutningsvis.  

5.1.5 Brand image online 

På sin webbplats försöker de framhäva att de är lekfulla och roliga genom 

produkttexterna som de håller på att utveckla. De jobbar dessutom mycket med bilderna 

för att få dem mer dynamiska, intressanta och humana så det ger ett trevligare intryck. 

Även i sina sociala medier, exempelvis händelser på Instagram, är de lekfulla. I 

kundtjänsten finns ytterligare en möjlighet att visa dessa egenskaper genom att vara mer 

personliga och inte så “corporate korrekt” som Malin uttrycker sig. Hon menar istället 

att Elvine “vågar vara människor som har kul”. De har ökat denna kommunikation 

successivt och märkt att de fått bra respons och breddat sin målgrupp. De har även valt 

att lägga till mer information om varje produkt, så att konsumenten ska veta vad det är 

de köper, vilket enligt Malin är ett sätt att differentiera sig från andra varumärken.  

5.2 Velour by Nostalgi 

5.2.1 Om företaget 

Företaget Velour by Nostalgi grundades 1997, men hade då namnet Nostalgi. Ägaren 

ärvde företaget av sin morfar, och år 2002 skapade han sin egen kollektion där han 

gjorde innovativa variationer av de plagg som såldes i butiken. Sedan dess har företaget 

fortsatt fokusera på herrkläder. I nuläget har företag 8 anställda. Vi intervjuade Joakim, 

som är försäljningsansvarig för företaget. 

5.2.2 Säljkanaler 

Velour började som fysisk butik och har sedan utökat till totalt fyra säljkanaler; e-

handel, retail, wholesale och outlet. Joakim menar att hela modebranschen genomgår en 

förändring och är under en stor press - finns man inte på webben så finns man inte. De 

utökade till e-handel för att nå ut till sina kunder på ett bättre sätt. “Eftersom vi ett tag 

var större internationellt än i Sverige så var det rätt för oss att bedriva e-handel”, säger 
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Joakim. Han menar vidare att det är viktigt att kolla på konkurrenterna inom branschen 

för att se hur de arbetar rent tekniskt.  

 

I och med att företaget säljer kläder är det viktigt med ”unified commerce”, att kunderna 

känner sig trygg i kläderna och att de fortsätter handla på nätet. Velour vill därmed 

erbjuda en säljkanal där kunden kan testa plaggen samtidigt som de köper dem online 

via terminaler i en butik. Joakim förklarar detta som en mobil säljkanal där företaget 

kan ha popup-lösningar på olika platser som är attraktiva olika tider om året. Ett 

exempel på detta är Åre och Sälen, som är attraktiva under vinterhalvåret. Detta är 

något som de arbetar med i nuläget. 

 

Joakim nämner även ”butiksdöden”. Han menar att webben har kommit och tagit över 

marknaden och att detta påverkar butikerna. Han nämner att hans återförsäljare har 

märkt av denna förändring. ”Det går bra för de som var tidiga på bollen, de som var 

tidigt var innovativa med att jobba med brand commerce både på hemsidan, att visa 

visuellt, men också att ge en upplevelse i butik”, säger Joakim. Han menar vidare att 

även om de var tidiga med att bedriva e-handel så gjorde de det på ett analogt och blygt 

sätt i jämförelse med konkurrenterna.  

5.2.3 Brand image 

Joakim menar att Velour står för “Well-dressed and sustainable for the creative mind”, 

vilket innefattar tre aspekter. “Well-dressed” betyder att vara välklädd, men Joakim 

menar även att Velour ska innebära att vara välklädd med en twist. Exempelvis genom 

att blanda ovanliga material eller olika stilar. “Sustainable” innebär att Velour ska vara 

hållbara, bland annat har företaget fått Svanen-certifiering. Slutligen handlar “the 

creative mind” om vem de gör kläderna för. Joakim menar att Velour vill hylla kreativa 

människor, oavsett yrkeskår. Exempelvis har Velour haft samarbeten med kockar och 

arkitekter. Samarbeten kan innebära allt från att personerna fotas i kläderna till att 

anordna butiksfester.  

 

Joakim menar även att Velour ska ge en känsla av ödmjukhet. Denna ödmjukhet 

försöker de sprida genom att anordna olika tillställningar. Exempelvis har de haft en 

gårdsfest där de bjöd in hela Göteborg. Velour erbjuder även utförsäljningar för vänner 

och bekanta så att kunderna får en vänskaplig och familjär koppling till företaget.  

 

Joakim ser både för- och nackdelar med att vara små. En fördel är att de kan vara 

flexibla. “Att gå från vision till att faktiskt arbeta med hållbarhet och ansöka om 

Svanen-certifikatet så kunde vi ställa om hela vår kollektion på en till två säsonger”, 

säger Joakim, och menar vidare att stora företag inte har samma möjligheter att vara så 

flexibla. En nackdel är att Joakim upplever att de inte är tillräckligt stora för att kunna 

påverka branschen så snabbt som de skulle vilja göra. 

5.3.4 Brand image i butik 

Enligt Joakim är butiken väldigt viktig för företaget. I deras butik får Velour möjlighet 

att visa upp hela sortimentet, till skillnad från deras återförsäljare som enbart kan visa 

upp en liten del av deras sortiment. Joakim menar vidare att i butiken kan Velour visa 

sina egenskaper med hjälp av inredning. Butiken har en vardaglig inredning med trä, 

växter och gulddetaljer som Joakim hoppas förmedlar den ödmjukhet som företaget vill 

kommunicera ut. Även butikspersonalen spelar en stor roll för varumärket. Genom att 
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handplocka säljare med rätt värderingar samt instruera dem kan butiken skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder, vilket är väldigt viktigt för företaget.  

5.3.5 Brand image online 

Även på deras hemsida försöker Velour ge en känsla av ödmjukhet. På bilderna står 

modellerna neutrala och kollar försiktigt in i kameran. Även ljuset är varmt och lite 

gulaktigt för att ge en känsla av värme. 

 

Hållbarhet förmedlar de enklast ut genom olika certifieringar. Den certifiering som de 

skyltar mest med är Svanen-märket. Joakim menar att Svanen-märket har en hög 

igenkänningsfaktor och innebär en trygghet för kunderna. Tack vare Svanen-certifikatet 

har Velour kunnat växa i Norge och Danmark. Velour arbetar även med GOTS, Global 

Organic Textile Standard.  

 

Namnet kommer från grundföretaget som ägaren ärvde och utvecklade. Joakim anser att 

just ”by Nostalgi” är alldeles för objektivt – är nostalgi något som är bra eller dåligt? 

Företaget har därmed använt endast Velour när de bestämde sitt domännamn. Velour 

var dessutom redan upptaget, därför fick webbsidan heta ”Velurstore”.  

 

5.3 Sandqvist 

5.3.1 Om företaget 

Sandqvist är ett väsk- och accessoarföretag från Stockholm som etablerades 2004. I 

dagsläget har företaget 50 anställda. De har en webbsida, flera butiker och använder sig 

av ungefär 600 återförsäljare. Vi fick möjligheten att intervjua deras marknadschef 

Sarah. 

5.3.2 Säljkanaler 

Sandqvist började med en fysisk butik på Södermalm i Stockholm. Sarah argumenterar 

att det var för att ägarna hade mest erfarenhet av den typ av säljkanal och inredning i 

jämförelse med webbsida. De har nu även expanderat till en webbsida då det kändes 

som ett självklart nästa steg. När vi frågar Sarah om hur hon tror att deras produktgrupp, 

väskor, har påverkat deras val av säljkanal svarar hon; “Ja, alltså hade vi sålt något helt 

annat hade vi kanske fått tänka om lite grann, men jag tror att vi har en fördel på 

webben gentemot folk som säljer kläder till exempel. För att det är inte lika kinkigt med 

storlekar och hur det sitter, och att vi kan göra produkten rättvisa på webben genom att 

visa bilder.”  

 

Sarah berättar att deras fysiska butiker har blivit allt mer viktiga ur ett 

varumärkesperspektiv, att det är en plats för folk att träffas och träffa människorna 

bakom varumärket. Att det inte bara är en säljkanal utan ett verktyg för konsumenterna 

att skaffa sig en uppfattning om varumärket. Butikerna måste även erbjuda mer en bara 

produkter, att erbjuda en upplevelse förklarar Sarah har blivit allt viktigare. 

Utvecklingen med säljkanaler har också lett till att Sandqvist fått högre krav på sig att 

alltid visa upp sin bästa sida i alla säljkanaler.  
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5.3.3 Brand image 

Sandqvist fokuserar mycket på hållbarhet; “...vi har hållbara material, säkerställer att 

hela kedjan är hållbar och bra för alla inblandade, både för planeten och alla som 

jobbar med det, i fabriken och så. Och även när vi använder skinn, att det ska vara bra 

skinn, att allting ska ha gått rätt till”, säger Sarah. Utöver hållbarhet så vill de framhäva 

sin höga kvalitet, bra funktion, skandinaviska design och att de är snälla. Dessa 

egenskaper försöker de framhäva genom att alltid vara transparenta i sin 

kommunikation och aldrig försköna något för att skapa förtroende hos konsumenterna. 

Sandqvist arbetar även mycket med etik och försöker ha det genomgående i sitt arbete, 

exempelvis genom att inte redigera modellbilder och använder sig av modeller av olika 

ursprung, storlekar och åldrar. Detta tycker Sarah är något som Sandqvist ligger i 

framkant med, i jämfört med många av sina konkurrenter. 

 

Att företaget är relativt litet anser Sarah bara vara en varumärkesmässig fördel, och ser 

deras tillväxt som en utmaning eftersom de jobbar mycket för att vara personliga och ge 

personlig service. “Våra ägare står ibland vid customer service telefonen, de kan sitta 

hur länge som helst och hjälpa en enskild person med väsk-val till exempel. Så det 

tycker jag är jätteviktigt, som vi försöker hålla fast vid” förklarar Sarah när vi frågar hur 

företagets storlek påverkar dess varumärke och konsumenternas syn på det. 

5.3.4 Brand image i butik 

Sarah berättar att personalen är det viktigaste i en butik, trevlig och utbildad personal 

som representerar varumärket. Hon fortsätter med; “skulle det stå någon suris där, 

otrevlig och snäsig, så skulle det inte spela någon roll hur fin butik vi har”. Med det 

sagt så är även interiören viktig och något som de aktivt jobbar med för att designen ska 

spegla varumärket. Designen ska alltså återge skandinavisk, minimalistisk och hög 

kvalité vilket Sandqvist förmedlar genom att jobba med mycket naturmaterial, vilket 

Sarah tycker förstärker vad varumärket står för och kommer ifrån. Deras butiker har 

förändrats från att vara renodlade säljkanaler till att mer vara ett showroom och 

kontaktyta, berättar Sarah. Butikerna fungerar som en plattform för Sandqvist att 

förmedla vilka de är och vad de gör. 

5.3.5 Brand image online 

På Sandqvists webbplats använder de sig av mycket information för att den som vill ska 

kunna läsa vidare om exempelvis deras hållbarhetsarbete, material eller skötselråd till 

väskan. Sarah menar även att bilder är väldigt viktiga för att kunna förmedla den känsla 

som de vill och därför har de mycket bilder på skandinavisk natur. Produktbilderna ska 

vara av hög kvalitet, bra ljussatta och minimalistisk design för att skapa en röd tråd 

genom allt de gör. Webbplatsen ska vara enkel att manövrera och lättöverskådlig. 

Eftersom att webbplatsen på samma sätt som butikerna är varumärkesbärare försöker 

Sandqvist förmedla samma känsla. I butikerna görs det enklast genom personalen men 

på webbplatsen kan det vara lite svårare och Sarah berättar att de där använder sig av 

exempelvis en chat där kunderna direkt kan få hjälp av en person. Ett annat sätt är en 

sida som de kallar “journal” där de berättar om olika personer som jobbar på Sandqvist 

eller andra personligheter, vilket är inspirerande för att skapa den personliga känslan 

även online. 
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5.4 Wacay 

5.4.1 Om företaget 

Wacay är ett klädföretag som  har funnits sedan 2014. I nuläget har företaget 6 

anställda. De har en webbsida och har nyligen öppnat upp en fysisk butik. Vi har pratat 

med Magnus som är VD för företaget. 

5.4.2 Säljkanaler 

Wacay började med att öppna upp en webbsida. Att börja med hemsida menar Magnus 

berodde på att de ville kontrollera distributionen själva. De gick sedan vidare till att 

leverera till fem utvalda butiker för att kunna sprida varumärket och har sedan dess 

försökt få en bredare distribution. De ville dock fortsätta vara väldigt selektiva för att 

bibehålla en mystik kring varumärket.  

 

Magnus tror att deras val av säljkanaler har påverkats mycket av att det är kläder de 

säljer - “vi sökte upp den distribution som vi visste kunde stå för vår modegrad och 

livsstil”. Magnus menar vidare att det är viktigt att vara i flera säljkanaler som aktör i 

modebranschen. Det är viktigt för kunden att kunna känna och testa plagget för att 

sedan kunna lägga en order via en digital plattform. Här har Wacay försökt vara steget 

före och har infört ett “e-tail in re-tail”-system där deras bästa återförsäljare har fått en 

stor skärm i sina butiker, där Wacays webshop är kopplat. På så sätt kan återförsäljarna 

erbjuda hela Wacays sortiment utan att behöva ta en lagerrisk. Detta har även kunnat 

effektivisera Wacays inköp och förbättrat kassaflödet.  

 

Magnus menar att detta är framtiden för företaget och handeln i stort. “Många pratar 

om butiksdöden, men det är nog att ta i” menar Magnus. Han argumenterar vidare att 

denna utveckling är något positivt för handeln, speciellt för specialiserade mindre 

varumärken som säljer kvalitativa produkter. Butikerna kommer snarare bli 

“showrooms” i centrala lägen. 

5.4.3 Brand image 

Magnus menar att Wacay står för tre saker; hållbart, bekvämt och snyggt. Detta är något 

som de försöker bygga upp med hjälp av kvalitativa material och genom att se till att 

producenten följer lagar och regler. Företaget vill även ge en lyxig semesterkänsla. Med 

lyxig menar Magnus som ett helgäventyr.  

 

Med tanke på företagets storlek är det viktigt att stärka varumärket utifrån 

konsumentens perspektiv, menar Magnus. “Det är viktigt att kunden tycker att vi är 

intressanta och att vi inte ‘säljer ut oss’ för att tjäna mer pengar” säger Magnus.  

5.4.4 Brand image i butik 

Enligt Magnus är  försäljning och den fysiska miljön av vikt när det gäller fysiska 

butiker. I webbshopen gäller det motsatta - här är det snarare produkten som är viktigast 

och var du handlar den är sekundärt.  

 

Eftersom företaget är relativt nytt spelar den fysiska butiken en stor roll för företaget. 

Magnus menar att det är viktigt för kunderna att känna på och prova plaggen. Som 
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tidigare nämnt har företaget digitala skärmar i butikerna. Genom dessa skärmar kan de 

förmedla musik, bild och video. Wacay använder även sin personal för att kunna 

kommunicera ut sina egenskaper. De utbildar sin personal så att de känner sig trygga i 

plaggen och på så sätt kan förmedla ett förtroende till kunden.  

5.4.5 Brand image online 

På sin webbsida vill Wacay förmedla samma egenskaper som tidigare; hållbart, snyggt 

och bekvämt med en känsla av lyxig semester. Vid uppbyggnad av webbsidan utgick de 

från konkurrenter som de ansåg vara i framkant och har sedan försökt vinkla detta på 

deras eget sätt. Här har de försökt betona att det ska vara roligt och äventyrligt. Förutom 

sin webbsida har de även använt sig av sociala medier, såsom Facebook, Instagram och 

YouTube, men även återförsäljarnas egna digitala kanaler.  

 

Magnus menar att Wacay ser sin webbsida som sin katalog. Ju fler människor de kan få 

in i sin katalog desto roligare blir den.  

 

5.5 One We Like 

5.5.1 Om företaget 

Företaget grundades 2014 av Vicky, som även är den som vi har intervjuat. One We 

Like producerar barnkläder och damkläder som ska matcha barnets kläder. För tillfället 

består företaget av två anställda. 

5.5.2 Säljkanaler 

Företaget påbörjade sin distribution med en webbsida. Vicky menar att detta val 

grundade sig på att det var det enklaste valet och att hon då fick möjligheten att jobba 

varifrån hon ville. Hon kunde sälja sina produkter själv utan att behöva investera i en 

butik som hon menar kräver att man vågar lite. 

 

Våren 2017 öppnade One We Like sin första butik. Att Vicky valde att öppna upp en 

butik berodde dels på att kunderna hade efterfrågat att kunna känna och testa kläderna 

innan köp och dels på att Vicky ville ha ett nytt “showroom” som passade in i företagets 

koncept.  

 

Vicky tror att fler säljkanaler gör att den fysiska butiken blir en slags “förvisningsbutik” 

där företagen visar upp sina koncept och där konsumenterna kan förvänta sig en 

upplevelse. Hon tror vidare att även om konsumenterna förväntar sig att säljkanaler 

online går snabbt är de fysiska butikerna viktiga för just upplevelsen av att shoppa. Hon 

tar sin 14-åriga dotter som exempel och menar att hon tycker om att prova saker. På 

samma sätt tror Vicky att en mamma som köper kläder till sina barn vill känna en 

tillhörighet till varumärket och därmed går in i butiken för att få en känsla för märket. 

5.5.3 Brand image 

Vicky vill att företaget ska vara en kompis - någon som kunden tycker är trevlig och 

kan lita på. Varumärket ska vara lätt att tycka om och någon som kunden kan fråga om 

råd. “Jag vill inte ge en bild av att vara coolaste killen i klassen eller den tuffaste tjejen 
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på skolgården, utan snarare att man är mer ‘girl next door’ men på ett bra sätt”, säger 

Vicky.  

 

Dessa egenskaper försöker Vicky förmedla när företaget pratar med kunder fysiskt eller 

via mail. Vicky tror att det är lättare att vara ett större företag när man försöker sprida 

dess egenskaper. Hon menar att större företag har större resurser. 

5.5.4 Brand image i butik 

I butiken är främst personlig service viktig. Vicky menar att det är viktigt att 

säljpersonalen uppmärksammar kunden utan att vara för påstridig. Hon menar vidare att 

det är viktigt att  vara som en vän som hjälper till. 

 

Gällande butikens fysiska förhållanden och inredning är butiken liten men ljus och 

tilltalande. Vicky menar att den är enkel och avskalad men på ett smakfullt sätt. Trots 

att företaget säljer barnkläder i första hand riktar sig företaget främst till föräldrar. 

Butiken är därför inte lika färgglad eller väldigt barnvänlig som andra barnklädesbutiker 

är.  

 

Vicky ser butiken som en marknadsföringskanal. Konsumenterna får en chans att känna 

på och testa kläderna, samtidigt som de ser butiken och därmed varumärket när de 

passerar butiken på gatan. Butiken fungerar också som en extra försäljningskanal.  

5.5.5 Brand image online 

Vicky tycker generellt att det är svårare med webbsidor. Hon skulle vilja ha lite mer 

“storytelling” på hemsidan där hon kan ge lite tips och råd, och även skriva om 

kläderna. På så sätt skulle hon även kunna förmedla ut önskade budskap om 

varumärket. Hon vill vidare att webbsidan ska vara lite bättre uppbyggd med bilder som 

ändras oftare. “Drömmen vore ju att ha samma budskap som går genom butiken, 

webbutiken och all marknadsföring, det är det absolut bästa sättet att bygga 

varumärket” menar Vicky. 

 

I dagsläget försöker Vicky förmedla rätt känsla genom att koppla ihop webbsidan med 

företagets Instagram-konto. Vicky ser webbsidan som den plats där mest försäljning ska 

ske. “Den största delen av försäljningen vill vi ska gå genom webbutiken”, säger Vicky. 

 

5.6 Aéryne 

5.6.1 Om företaget 

Aéryne är ett svenskt klädföretag som startades 2014 av tre tjejer. Företaget har sedan 

dess växt mycket och har nu elva anställda. Företagets största marknad är Japan. Vi har 

pratat med deras Operations manager Alva.  

5.6.2 Säljkanaler 

Alva berättar att företaget började online och det är deras enda direkta säljkanal mot 

slutkonsumenten i dagsläget. De jobbar mycket med olika återförsäljare som i sin tur 

säljer produkterna både online och i butik. “Vi ser det som en revolution i vem som 
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säljer våra kläder. Inte hur. Därför har vi återförsäljare som säljer i butik” säger Alva 

som förklaring för val av säljkanaler. Hon fortsätter med att argumentera för att det är 

viktigt att finnas både i butik och online då butikerna används som showroom.  

 

Utvecklingen med flera säljkanaler säger Alva inte har påverkat dem så mycket då 

Sverige är deras största marknad för direktförsäljning via deras webbplats, vilket är den 

enda säljkanalen tillgänglig för svenskar i nuläget. Hon fortsätter med att berätta att 

deras produkter snart kommer vara tillgängliga i några butiker i Sverige vilket Alva ser 

som något positivt - konsumenterna får då själva välja hur de vill handla. Att vara 

tillgänglig i butik kan leda till mer kännedom kring varumärket men i övrigt tror inte 

Alva det kommer ha någon betydande inverkan på konsumenternas beteende. Alva ser 

både utmaningar och möjligheter inom branschen, såsom den växande användningen av 

influencers och nya lösningar inom tillverkning, exempelvis 3D och On-demand system 

för att motverka överlager. 

5.6.3 Brand image 

Aéryne har slogan Empower women through style och Alva beskriver att de 

marknadsför sig som “ett affordable brand och att kvinnor ska kunna vara bekväma och 

kunna uttrycka sig i alla pieces vi tillverkar och designar”. De jobbar mycket med 

kvinnliga rättigheter och kvinnors ställning i samhället genom “know-how” som Alva 

beskriver det. Aéryne Academy är en fond som de har startat där de ger donationer till 

utsatta kvinnor för att stärka dem under sin studietid. “Aéryne Academy’s värdegrund 

bygger på idén om hårt arbete, systerskap och allas lika rätt till utbildning” berättar 

Alva. Aéryne har även en Facebookgrupp, Aéryne Qvinna, där deras kunder kan vara 

med och tycka till hur de tillsammans ska göra skillnad. Aéryne jobbar även för att 

påverka hur kapital fördelas då det, enligt Alva, endast investeras några få procent i 

kvinnliga bolag i Sverige idag. 

 

De grundvärderingar som Aéryne har anser Alva skiljer dem åt från deras konkurrenter, 

dvs att de aktivt jobbar för att stärka kvinnor. Detta bidrar också till att det engagemang 

de lägger ner endast positivt reflekteras tillbaka på varumärket och dess storlek är då 

ingen nackdel. “Desto fler kvinnor som vill vara en del av oss och vårt movement, vårt 

fempire desto mer kan vi påverka och förändra” menar Alva.  

5.6.4 Brand image i butik 

Eftersom Aéryne inte har några egna butiker är det svårt att kommunicera sina 

egenskaper mer än genom varumärkets namn och logo i återförsäljarnas butiker. De 

försöker istället välja återförsäljare som tror och delar delar värderingar och vad de står 

för, och tror därigenom att butikerna kommer att kommunicera vad varumärket står för 

till kunderna, säger Alva. Detta kan då leda till att kunderna blir mer intresserade och på 

så sätt kommer in på Aéryne’s webbplats. De jobbar även mycket med produktplacering 

i butiken; att placera varorna bredvid andra varumärken som de önskar bli associerade 

med.  

5.6.5 Brand image online 

Alva förklarar att deras webbplats är designad för att kunna innehålla mycket bilder, 

väsentlig information, samt att den har en enkel och användarvänlig layout. Hon 

poängterar dock att den inte har alla de funktioner de vill ha, och de kommer därför att 
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under 2018 lansera en ny webbplats. Bilderna är en stor del av hur de kommunicerar 

vad varumärket står för men också genom Aéryne Academy som de informerar om. 

Kunden har flera alternativ för att donera till fonden, antingen direkt i kassan eller 

genom köp av olika t-shirts.  

 

Aéryne’s webbplats är väldigt viktig i deras jobb med varumärket, eftersom att det är 

den enda säljkanalen där de verkligen kan kontrollera och få ut det budskap de vill. De 

har därför samma domännamn www.aeryne.com tillgänglig på flera språk. Alva 

understryker slutligen betydelsen av deras fokusgrupp på Facebook och hur värdefull 

direktkontakten med kunderna är. 

 

  

http://www.aeryne.com/


 

 41 

6. Analys & diskussion 
I detta kapitel kopplar vi vårt insamlade material med befintlig teori. Vi har utgått från 

de teman som tagits upp i teorin; säljkanaler, brand image, brand image i butik samt 

brand image online.   

 

6.1 Säljkanaler 

I vårt empiriska material är det uppenbart att de intervjuade företagen har en liknande 

syn på säljkanalerna och dess utveckling; modebranschen blir allt mer digital och det är 

inom denna säljkanal som framtiden finns. Detta är i linje med aktuella undersökningar 

som visar att e-handeln förväntas öka (Vignali & Reid, 2014, s. 134; HUI, 2016, s. 6). 

Samtliga av de företag som vi intervjuade var aktiva inom båda säljkanalerna, vilket 

påvisar att företagen anser att det finns möjligheter med båda säljkanalerna. Exempelvis 

var argumenten kring att ha en fysisk butik att det var ett sätt att kunna kommunicera ut 

sitt varumärke, vilket Elvine, Sandqvist och One We Like var rörande överens om. Att 

bedriva e-handel var däremot något som ansågs vara lätt att kontrollera och som innebar 

en mindre investering än en fysisk butik. Shankar et al. (2003, s. 173) och Sousa & 

Voss (2006, s. 368) menar att konsumenter som rör sig mellan säljkanaler är mer lojala 

och nöjda. Detta är något som även vår studie kan visa; de personer vi intervjuade 

tyckte att det var viktigt att vara aktiva i båda säljkanalerna och att utnyttja dessa för att 

skapa långvariga relationer med deras kunder. Även om denna studie inte innefattar 

sociala medier var det uppenbart att de företag använde sig av detta verktyg när de 

marknadsförde sig online. 

 

Att vara verksam i båda säljkanalerna kan skapa synergiska effekter för företagen 

genom att säljkanalerna kan kompensera för varandras svagheter (Avery et al., 2012, s. 

97). De synergiska effekterna är något som några av våra intervjuade företag hade 

upptäckt och försökte utnyttja. Exempelvis nämnde Velour ”unified commerce” och 

Wacay diskuterade deras ”e-tail in re-tail”, vilket kan beskrivas som två liknande 

koncept. Här försöker företagen locka in kunderna i fysiska butiker där konsumenterna 

får möjlighet att prova plaggen, och där även digitala plattformar erbjuds för att 

uppmuntra kunderna att handla på deras hemsidor.  

 

Kläder är en typisk högberöringsprodukt, vilket kan påverka valet av säljkanaler (Levin 

et al., 2003, s. 85). Kunderna föredrar att känna och testa produkterna (Levin et al., 

2003, s. 85), vilket var det främsta argumentet till varför de intervjuade företagen ansåg 

att en fysisk representation var viktig. Samtliga av de intervjuade personerna var 

överens om att kunderna önskar kunna testa deras produkter innan ett köp. Ett undantag 

var Sarah på Sandqvist, men hon menade att eftersom företaget säljer väskor är 

kunderna inte lika noggranna med storlekar. Med tanke på den typen av produkter som 

de intervjuade företagen säljer kan det därför verka motsägelsefullt att de främst 

använder sig av webbsidor som försäljningskanal. Det var endast de två äldsta 

företagen, Velour och Sandqvist, som hade påbörjat sin distribution med fysiska 

butiker. Dessa två företag, som startade 1997 och 2003, kan anses vara exempel på hur 

snabbt e-handeln har utvecklats och påverkat handeln i stort. 
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Att kläder är en högberöringsprodukt kan också vara anledningen till varför fenomenet 

showrooming har blivit så vanligt. Showrooming är när konsumenten använder den 

presentation och tjänst som en fysisk butik erbjuder, men utför köpet i en online miljö 

(Kalyanam & Tsay, 2013, s. 21). Eftersom konsumenten inte kan undersöka produkten 

kan inköp online kopplas till en känsla av osäkerhet (Gupta et al., 2004, s. 349). Medan 

studier visar att detta är något som påverkar de fysiska butikerna negativt (Mehra et al., 

2017, s. 5; HUI, 2016, s. 26), ser de intervjuade företagen detta som en möjlighet att 

använda alternativa säljkanaler. Exempelvis använde sig Velour och WACAY, som 

tidigare nämnt, av digitala plattformar i fysiska butiker för att underlätta för 

konsumenterna att handla på deras hemsidor. Samtliga intervjupersoner betonade även 

”showroom” som alternativ till butik; här kan de kommunicera ut sitt varumärke till 

kunderna samtidigt som de inte behöver betala för en lika stor yta som en fysisk butik 

med tillhörande lager. Ett annat alternativ till en klassisk fysisk butik är pop up-butiker, 

där företagen har en chans att visa upp sig och deras koncept. 

 

Med våra intervjuer har vi fått en djupare kunskap om hur företag resonerar kring olika 

säljkanaler, vilket är ett av våra delsyften. Vi har fått en förståelse kring var företagens 

fokus ligger gällande deras säljkanaler. Enligt de intervjuade företagen är båda 

säljkanalerna viktiga för deras varumärke, även om dessa kan spela olika roller. 

Intervjuerna visar även att företagen genomgående vill ha en enhetlig bild av 

varumärket i båda säljkanalerna. Företagen arbetar även med att integrera dessa 

säljkanaler genom att exempelvis erbjuda pop up-butiker och digitala plattformar i 

fysiska butiker. Det har även blivit uppenbart att små företag utnyttjar sin flexibilitet 

och är påhittiga när det gäller säljkanaler. Många av dem hade hittat nya sätt där de 

integrerade säljkanalerna. Magnus på WACAY nämnde en intressant aspekt av 

integrerade säljkanaler, nämligen att utvecklingen till alternativa säljkanaler är 

räddningen för små företag. Han menar att genom att erbjuda digitala plattformar i 

distributörernas butik kan förbättra det egna företagets kassaflöde samtidigt som 

distributörerna inte behöver ta en onödig lagerrisk. Att sälja små företags varumärken 

kan således bli attraktivt för distributören. Teorier kring säljkanaler täcker inte hur en 

sammanslagen distribution och säljkanal påverkar små företag eller distributörerna. Där 

kan vår studie bidra och fastställa att det finns möjligheter för små företag att ha 

integrerade säljkanaler. Med tanke på att handeln övergår till allt färre och större företag 

(HUI, 2016, s. 21) och verkligheten blir allt tuffare för små företag är detta ett högst 

relevant och aktuellt ämne. 

6.2 Brand image 

Vi kan se i vårt resultat att företagen jobbar med att framhäva varierande bilder av sina 

varumärken genom olika egenskaper. För som Keller (1993, s. 2) beskrev så består 

brand image av hur en person uppfattar ett varumärke genom olika associationer samt 

associationernas typ, fördelaktighet, styrka och unikhet. Där typer av associationer kan 

delas upp ytterligare i attribut, fördelar och attityd (Keller, 1993, s. 3).  

 

Kortfattar så vill Elvine ge en bild av kläder av hög funktion och smarta detaljer med 

miljön i åtanke, samtidigt som varumärket ska uppfattas som lekfullt och roligt. Velour 

fokuserar på  hållbarhet genom bl a. Svanenmärkning, att ha kunden i fokus där de 

hyllar kreativa personer och tillgodoser så att de kan vara välklädda, allt detta genom ett 

ödmjukt intryck. Sandqvist ser till att det gått etiskt och hållbarhetsmässigt korrekt till i 

hela ledet, samtidigt som de speglar hög kvalité och funktion genom skandinavisk 
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design och personlig service. WACAY vill inge en känsla av lyxig semester med hjälp 

av sina bekväma och snygga kläder som producerats hållbart. One We Like vill 

uppfattas som en kompis, ett varumärke som går att lita på och fråga om råd och tips. 

Aéryne vill stärka kvinnor genom sina kläder, att kunderna ska känna sig bekväma och 

kunna uttrycka sig, samtidigt som de jobbar för kvinnors rättigheter och ställning i 

samhället.  

 

De intervjuade företagen arbetar lite olika med sina associationer vad gäller 

fördelaktighet, där vi kan se en trend där nästan alla företagen jobbar med hållbarhet. 

Fördelaktighet är hur konsumenterna bedömer associationerna (Keller, 1993, s. 5), och 

associationen måste vara viktig för konsumenterna för att de ska ta hänsyn till den 

(Azen & Fishbein, 1980, s. 126). Det betyder att våra intervjuade företag har ansett att 

hållbarhet är en aspekt som är uppskattad av konsumenterna. Aéryne fokuserar mycket 

på kvinnors rättigheter och därigenom fått en kundkrets som delar deras värderingar och 

genom en Facebook-sida fått bekräftelse på att det är en association som är fördelaktig.  

 

Det är även viktigt att associationerna är lätta att komma ihåg och koppla till företaget, 

dvs dess styrka, argumenterar Tulving och Psotka (1971, s. 6). Samtliga företag 

använder sig av ett flertal olika associationer vilket ökar sannolikheten att 

konsumenterna kopplar en association till ett varumärke. Vi kan även se att de använder 

sig av några associationer som är unika just för dem i jämförelse med de andra företag 

inom branschen i kombination med vanligare associationer som exempelvis hållbarhet. 

Detta är i enlighet med Sujan och Bettman (1989, s. 465) som argumenterar för att viss 

unikhet i sina associationer är nödvändigt för att differentiera sig på marknaden.  

 

Vi kan konstatera att företagen som deltagit i vår studie alla har en god insikt i vilken 

typ av bild de vill att konsumenterna ska få av varumärket och jobbar med att återge den 

bilden. Det är vad vi ville undersöka i vårt andra delsyfte; Att ta reda på hur små 

företag aktivt arbetar med sin brand image. Vi vill få en förståelse om vilken bild de vill 

förmedla till sina konsumenter och hur de jobbar för att sprida denna bild. Hur de 

jobbar praktiskt med att förmedla bilden kommer behandlas i nästa avsnitt. 

6.3 Brand image i butik 

Utifrån vårt intervjumaterial kan vi utläsa att de flesta företagen ser sina butiker som en 

viktig del i deras marknadsföring och möjlighet att skapa den bild de vill av varumärket 

genom att själva helt kunna kontrollera kommunikationen. Företagen har rätt syn på 

sina butiker om vi ser till Porter och Claycomb (1997, s. 373) som förklarar att 

konsumentens köpbeteende påverkas av deras känslor och tankar som de associerar med 

butiker, alltså är det viktigt att dessa associationer stämmer överens med vad 

varumärket vill kommunicera. Det kan vidare relateras till det Jacoby och Mazursky 

(1984, s. 162) argumenterar för, att en konsuments negativa associationer för en 

återförsäljare kan negativt påverka ett varumärkes brand image. Aéryne försöker därför 

hitta återförsäljare som förstår vad varumärket står för och därmed undvika negativa 

associationer.  

 

Butikens fysiska förhållanden påverkar konsumenten och dess uppfattning av 

varumärket (Richardson et al., 1996, s. 20) och konsumenten letar redan innan köp efter 

antydningar som kan påvisa varumärkets kvalitet (Bitner, 1992, s. 57). Detta framgår att 

de intervjuade företagen är medvetna om då de jobbar aktivt med butikens inredning för 
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att framhäva de associationer de vill. Det är positivt eftersom det kan ha inverkan på 

såväl försäljning som hur länge konsumenten stannar i butiken (Donovanet al., 1994; 

Akhter et al., 1994; Ward et al., 1992). Exempelvis Sandqvist använder sig av mycket 

naturmaterial i sina butiker för att framhäva att det är Skandinaviskt eller Velour som 

jobbar med trä, växter och gulddetaljer för att kommunicera ödmjukhet. Personalen är 

också en viktig del i hur varumärket kommuniceras ut, detta poängteras tydligt i vårt 

intervjumaterial. Elvine menar att utbildad personal är de bästa ambassadörerna för ett 

varumärke. Även One We Like betonar vikten av personalens agerande, att de inte får 

vara för påstridiga i sitt bemötande. 

 

Musiken i en butik påverkar även den konsumentens beteende (Dubé et al., 1995; 

Herrington & Capella, 1996; Hui et al., 1997). Detta har WACAY tagit tillvara på 

genom att ha digitala skärmar i sin butik där de spelar musik och videos för att 

framhäva vad varumärket står för. Annars var det inget företag som nämnde att de 

använde sig av musik i sina butiker. Färgen i butiken var inte heller något som de 

intervjuade specifikt lyfte upp som ett sätt att förmedla sitt varumärke. Det är en aspekt 

som forskats mycket om, Crowley (1993, s. 67) menar att färgen i en butik kan påverka 

konsumentens köpbeteende samtidigt som Cho och Lee (2017, s. 35) påstår att 

konsumenten förknippar olika känslor med olika färger. Detta visar på att den tidigare 

forskningens resultat och hur viktigt företag i praktiken tycker dessa två aspekter är 

skiljer sig åt. 

 

En intressant aspekt som diskuterades under våra intervjuer är att butiken inte längre 

anses vara en säljkanal. Butiken fungerar nu istället som en marknadsföringskanal. 

Samtliga av de intervjuade företagen ansåg att butik och personlig kontakt var det 

lämpligaste sättet att etablera kontakt med konsumenterna och sprida varumärket. Butik 

som säljkanal är således inte längre lika aktuellt. De tillfrågade företagen var överens 

över att butiken snarare kan övergå till att bli ett showroom där kunderna får träffa 

personalen och få en uppfattning om varumärket. Ett showroom innebär en mindre 

kostnad än en butik eftersom ingen försäljning pågår i lokalen, vilket innebär att 

företaget inte behöver betala lagerkostnader. Försäljningen fortsätter uppmuntras även 

om en kassaapparat saknas - istället erbjuds digitala lösningar för inköpet företagets 

showroom. Eftersom kunder som har rört sig i både fysisk och online säljkanal tenderar 

att bli mer nöjd med sitt inköp (Sousa & Voss, 2006, s. 368), måste företag därmed 

uppmuntra sina kunder att röra sig mellan säljkanalerna. Ett showroom uppmuntrar till 

detta beteende. Med andra ord kan den fysiska butiken övergå till att bli ett showroom, 

som i sin tur kan anses vara en förlängning av ett företags webbsida. Litteraturen inom 

ämnet tenderar i sin tur att se webbsidan som en förlängning av den fysiska butiken. 

Detta kan bero på att den fysiska butiken som fenomen kom till innan e-handeln, som 

kan anses vara en relativt nytt fenomen. Eftersom butiken kom till innan webbsidan kan 

webbsidan alltså betraktas som en fortsättning av den fysiska butiken. Denna studie 

visar att så behöver inte vara fallet. Snarare visar våra intervjuer på att företag föredrar 

att börja med webbsida för att därefter öppna upp fysisk butik. Butiken har därmed inte 

förlorat sin kraft - den har bara fått en annan roll. 

6.4 Brand image online 

Clauser (2001, s. 287) presenterar verktyg för branding online. Dessa är 

varumärkesnamn, konsekventhet, kundinsikt, emotionell koppling och 

varumärkesupplevelse.  
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Varumärkesnamnet måste symbolisera vad varumärket erbjuder (Clauser, 2001, s. 271). 

Gällande varumärkesnamnet påpekade ingen av intervjupersonerna något 

anmärkningsvärt förutom teknikaliteter såsom att ”.com” underlättar för handel 

utomlands. Domännamnet är således en förlängning av företagets namn i en offline 

miljö. Detta motsäger Rowleys (2004, s. 134) studie som menar att varumärkets namn 

är viktigt när konsumenten söker efter produkter i olika sökmotorer. Varumärkets namn 

kan då användas som nyckelord (Rowley, 2004, s. 134). Varumärkesnamnet var det 

ingen av de intervjuade företagen som berättade att det var centralt för varumärket i 

helhet. Det kan antingen bero på att de ansåg att det var underförstått, att det inte är en 

viktig del i deras brand image eller för att forskningen främst riktar sig mot 

nyetablerade företag och tar inte hänsyn till redan väletablerade varumärken och hur ett 

eventuellt namnbyte skulle påverka dem.  

 

Det andra verktyget är konsekventhet, vilket innebär att exempelvis webbsida och 

kundservice kommunicerar samma sak (Clauser, 2001, s. 274). Det är även viktigt att ha 

samma design så att konsumenterna känner igen sig (Clauser, 2001, s. 274). Detta är 

något som våra intervjupersoner håller med; de intervjuade företagen var eniga om att 

det ska vara en röd tråd mellan de olika säljkanalerna. Exempelvis försöker Velour och 

Sandqvist sprida samma egenskaper online som i butik. Velour försöker ge samma 

känsla av ödmjukhet som i butik genom att ha neutrala modeller och varm ljussättning. 

Sandqvist försöker att skapa en röd tråd genom att använda skandinavisk design på 

webbsidan och i butik. Även One We Like önskar att i framtiden använda sig mer av 

”storytelling” på hemsidan för att kunna förmedla samma egenskaper online som i 

butiken. 

 

Det tredje verktyget är kundinsikt, vilket är när företaget anpassar sitt varumärke så att 

det passar den önskade målgruppen (Clauser, 2001, s. 276). Företaget måste alltså lära 

känna sin målgrupp för att på så sätt kunna bygga långsiktiga relationer. Detta var något 

som de intervjuade företagen fokuserade mest på i butik genom personal. Webbsidorna 

handlade istället till största del om att vara lättöverskådliga med hjälp av bilder och 

bildtexter. Sandqvist påtalade hur deras webbsida hade en chatt-funktion där kunderna 

direkt kunde chatta med någon från företaget och på så sätt kunna bygga upp en 

personlig relation. Många av de intervjuade företagen fokuserade istället på sociala 

medier för att bygga upp en relation med sina kunder. WACAY, One We Like, Aéryne 

och Elvine försöker alla på något sätt använda sociala medier kopplat med webbsidan 

för att ge en bild av varumärket och kommunicera med sina kunder.  

 

Det fjärde verktyget är att konsumenterna ska ha en emotionell koppling till varumärket 

(Clauser, 2001, s. 278). Denna koppling är svårare att skapa online eftersom företaget 

då inte kan använda sig av personal och personlig kontakt. Istället kan företag sträva 

efter att ha en webbsida som är användarvänlig (Clauser, 2001, s. 278), vilket är något 

som de intervjuade företagen poängtera. Sandqvist, Aéryne och Elvine påtalade hur de 

försöker fylla sina webbsidor med bilder och information för att göra webbsidorna 

lättöverskådliga och användarvänliga. Rubinstein och Griffiths (2001, s. 399) påpekar 

att bara för att webbsidan är teknologisk innebär det inte att webbsidan är bra. Istället är 

interaktiv kommunikation mellan konsumenter också ett bra sätt att skapa emotionellt 

koppling eftersom andra konsumenter kan vara bra förespråkare för varumärket (De 

Chernatony, 2001, s. 187). Detta var dock inget som de tillfrågade företagen påtalade. 
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Istället nämnde ett flertal att de fokuserade på att ha information om varumärket och 

dess historia på deras webbsidor för att kunna skapa en emotionell koppling. 

 

Det sista verktyget, varumärkesupplevelse, handlar om att företaget kan leverera vad 

som lovats till kunderna (Clauser, 2001, s. 285). Som Rubinstein och Griffiths (2001, s. 

397) menar, upplevde de tillfrågade företagen att detta var något som är lättare i den 

fysiska butiken. I den fysiska butiken får kunden produkten direkt i handen vilket 

underlättar för att kunden ska få en positiv upplevelse (Rubinstein & Griffiths, 2001, s. 

397). Att handla online kan däremot vara kopplat till olika risker, exempelvis kan långa 

transportsträckor innebära långa väntetider och utelämnandet av personlig information 

kan upplevas som en risk. De tillfrågade företagen menade att de ville få en personlig 

kontakt och relation i butiken, medan köpet huvudsakligen ska ske online. På så sätt har 

de byggt en relation till konsumenten och denne känner sig trygg med att köpa plagget 

online. Således fungerar butiken som en marknadsföringskanal, medan webbsidan anses 

vara den huvudsakliga säljkanalen. Detta var något som One We Like och WACAY 

påpekade.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Där vi utgår från varje delsyfte och sedan 

besvaras studiens frågeställning. Vi fortsätter sedan med praktiska rekommendationer 

och det teoretiska bidrag som denna studie kan erbjuda.  Kapitlet avslutas med 

samhälleliga implikationer och förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Delsyfte 1 

Att skapa en djupare förståelse för hur små företag ser på och arbetar med sin brand 

image. Vi vill få en förståelse om vilken bild de vill förmedla till sina konsumenter och 

hur de jobbar för att sprida denna bild.  

 

Utifrån denna studie har vi sett att små företag är väl medvetna om brand image och 

dess inverkan på företaget. Samtliga företag jobbade med sitt varumärke och hade 

tydliga svar vad deras varumärke står för, vilket påvisar att det finns en kännedom hos 

företagen angående varumärkets vikt.   

 

I vår studie är det tydligt att medan företagen visserligen vill ge en unik bild av sig 

själva, så var den uppfattning de ville förmedla med sitt varumärke väldigt personliga. 

Ett mönster är tydligt; företagen vill ge en bild av att vara ödmjuka, snälla, en kompis. 

Detta kan vara en följd av att de större företagen lätt kan uppfattas som opersonliga. För 

att kunna ge denna bild av att vara personlig var den personliga kontakten den viktigaste 

för att skapa en stark brand image. Personlig kontakt skapades med hjälp av främst 

säljpersonalen i butiken, men även event och tillställningar användes för att få en 

relation till sina kunder. Det är inte lika lätt att skapa en relation online. Här försökte 

företagen underlätta för kontakt genom chatt-funktion eller genom att skriva texter om 

företagets historia och dess anställda. Även sociala medier användes och kopplades till 

företagets hemsidor för att få direkt kontakt med sina kunder.  

 

Vår studie visar att små företag har en bredd när det gäller hur de arbetar med sin brand 

image. Vissa företag arbetar med att nätverka lokalt och på så sätt bygga ett lokalt 

varumärke. Personliga kontakter och familjära relationer användes för att sprida 

varumärket och få en lokal anknytning. Det fanns även företag som försökte sprida sitt 

varumärke på både nationell och internationell nivå. Dessa företag försökte arbeta med 

sin brand image genom att antingen få en fysisk representation på olika platser genom 

popup-butiker, eller genom att underlätta för internationell handel genom domännamn.  

7.2 Delsyfte 2 

Att skapa en förståelse för hur små företag resonerar kring val av säljkanaler, och hur 

de arbetar med brand image i dessa säljkanaler. Vi vill få en förståelse kring små 

företags uppfattning om de olika försäljningskanalerna och var de lägger sitt fokus.  

 

I vår studie har vi visat att företag anser att både fysiska och online säljkanaler är 

viktiga för företaget och dess varumärke. Emellertid spelar dessa säljkanaler olika roller 

för varumärket - webbsidan anses vara huvudsakliga säljkanalen medan den fysiska 

butiken är mer av en marknadsföringskanal. Detta skiljer sig från tidigare uppfattningar 
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om säljkanalerna där butiken länge ansetts varit den dominerande säljkanalen och där 

webbsidor har agerat som en förlängning av de fysiska butikerna. Vår studie visar att i 

takt med handelns utveckling till att bli mer online har även synen på de olika 

säljkanalerna ändrats. För små företag kan butiken upphöra helt, samtidigt som dess 

marknadsföringsroll fortfarande spelar en stor roll för företagets varumärke. Istället 

satsar små företag på showrooms, vilket är ett billigare alternativ till att bedriva butik 

samtidigt som företaget får en fysisk representation och en personlig kontakt med sina 

konsumenter. Ett alternativ till butik är även pop up-butiker; enklare butiker som endast 

finns under en begränsad tid och ofta flyttar mellan olika platser. 

 

I vår studie har vi även visat att små företag är flexibla när det gäller sina säljkanaler. 

De har väl uttänkta strategier för hur de ska använda sina säljkanaler, och vissa av de 

tillfrågade företagen har dessutom strategier för hur de olika säljkanalerna ska integreras 

ytterligare. Exempelvis hade två intervjuade företag en strategi för hur de skulle kunna 

koppla samman de olika säljkanalerna med hjälp av digitala plattformar i fysiska 

butiker.  

7.3 Teoretiskt bidrag 

Hur resonerar små företag kring brand image för sin butik respektive webbplats och 

hur jobbar de med det? 

 

Vi har i denna studie tittat på ett antal relevanta teorier inom säljkanaler och brand 

image, där vi ansåg att det fanns ett gap i hur små företag ansåg sig framföra sitt 

varumärke i olika säljkanaler. Inom forskningen kring säljkanaler har vi bidragit till 

kunskapen om att synen på säljkanalen har förändrats. Butiken är inte längre den 

primära säljkanalen, vilket är vad tidigare forskning har betonat. Angående 

kombinationen brand image och små företag finns det sedan tidigare begränsat med 

studier. I vår studie har vi dock kommit fram till att små företag är mycket engagerade i 

att bygga sitt varumärke. Att de är små tillåter dem att lättare framföra vissa attribut i 

sitt varumärke såsom personliga.  

 

Små företag jobbar på olika sätt med att framföra sitt varumärke i de olika säljkanalerna 

men den sammantagna bilden de vill spegla ska vara densamma. I butik jobbar de 

mycket med den fysiska miljön precis som tidigare forskning visar, dock ser vi att 

faktorerna som forskningen fokuserar på är inte samma som företagen fokuserar på, 

exempelvis färg. Personalen i butiken är det övergripande viktigaste enligt våra 

tillfrågade företag, vilket är ett område med väldigt begränsad forskning. Därmed är det 

en del av vårt bidrag till forskningen att för småföretag är personalen det viktigaste 

hjälpmedlet i en butik för att förmedla sitt varumärke. Vad gäller webbsidan har dess 

betydelse ökat avsevärt, både för försäljning men även som varumärkesbärare. Vårt 

bidrag blir att små företag allt mer integrerar säljkanalerna för att driva handeln mot 

webbsidan, vilket vi inte sett några belägg för i tidigare forskning. 

7.4 Praktiska rekommendationer 

Denna studie visar att företag inom modebranschen anser att säljkanalerna är viktiga för 

deras brand image. Trots att antalet butiker har minskat är dess fysiska representation 

fortfarande av stor betydelse för företagens brand image. Företag inom klädbranschen 

bör lägga vikt vid att upprätta en direkt och personlig kontakt med sina konsumenter. 
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Denna personliga kontakt kan upprättas med hjälp av alternativa lösningar till butiker, 

exempelvis kan företag fokusera på showrooms eller popup-butiker. På detta sätt kan 

företagen få direkt kontakt med sina kunder samtidigt som de inte behöver stå för de 

kostnader som en butik innebär. 

 

Säljkanalerna bör även integreras för att kunna ge ett konsekvent budskap till kunden, 

och även för att dra nytta av de fördelar som kan kopplas till att kunden rör sig i flera 

säljkanaler. I exempelvis sina showrooms kan företag erbjuda digitala plattformar som 

underlättar för kunden att på plats variera mellan säljkanalerna. Med tanke på att kläder 

är en högberöringsprodukt kan resultaten vara applicerbara på andra produktkategorier 

där konsumenten föredrar att testa eller känna på produkten inom ett köp, exempelvis 

parfymer.  

 

Med hjälp av showrooms kan företag även hålla nere lagerkostnader, vilket är speciellt 

attraktivt för små företag som lever på små marginaler. Stora företag kan även dessa dra 

nytta av minskade kostnader i form av exempelvis lager och personal.  

 

Med tanke på att modebranschen har kommit långt i sin e-handelsutveckling är studiens 

resultat även intressant för branscher som fortfarande är i en tidig fas gällande deras e-

handelsutveckling. Exempel på sådana branscher är bygg- eller sportbranschen och 

företag i dessa branscher kan dra nytta av att observera hur mer mogna branscher 

agerar. 

7.5 Etiska och samhälleliga aspekter 

Som framgått av denna studie är inte butikerna små företags primära säljkanal längre, 

utan deras webbplatser fyller mer och mer den funktionen. Om utvecklingen fortsätter i 

denna riktning kan det innebära att butikerna förändras till att bara vara showrooms där 

kunden endast kan se och prova kläderna men går inte därifrån med dem. De måste 

istället beställa dem antingen via en digital plattform i butiken alternativt beställa själv 

hemifrån. Det kommer ha en stor inverkan på den handel som vi ser i samhället idag om 

butikerna endast kommer att agera som skyltfönster. Hela upplevelsen med ”shopping” 

kommer förändras och kanske inte till det bättre. Möjligheten till att få med sig 

produkterna direkt hem, som är en av de stora fördelarna med handel i fysisk butik, 

kommer försvinna och konsumenten måste vara mer planerad i sina inköp då leveransen 

inte sker direkt, utan någon dag senare hem till konsumenten. Det kommer troligtvis 

leda till färre impulsköp och därmed minskad konsumtion, som i sin tur minskar 

klimatpåverkan från branschen. Denna utveckling är därför tvåsidig - nackdel för 

konsumenten som måste planera sina köp i relation till fördelen i hänsyn till miljön. Vi 

tror därför det är viktigt att konsumenterna visar sin uppskattning av tillgången av 

produkter i fysiska butiker om de ska fortsätta att leva kvar i närhandeln.  

En annan samhällelig aspekt till följd av denna studies resultat är små företags chans att 

bli mer konkurrenskraftiga inom branschen eftersom vi hittills har sett en utveckling där 

större och färre företag dominerar branschen. Detta kan alltså göra att små företag kan 

utvecklas genom användning av showrooms som är förknippade med lägre kostnader än 

en vanlig butik och därigenom få konkurrensfördelar. Det kan leda till att små 

företagandet och företagsklimatet i Sverige förbättras. Enligt Svenskt Näringsliv (u.å.) 
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behöver företagsklimatet stärkas för att bidra till välståndet i Sverige, bland annat 

genom fler små företag. 

7.6 Begränsningar och framtida forskning 

Utifrån vårt insamlade intervjumaterial kan vi se att många företag nämner distributörer 

som ytterligare en säljkanal, vilket vi i våra avgränsningar valt att exkludera. Därför 

skulle det i framtida studier vara intressant att undersöka hur företag jobbar med sina 

distributörer för att framhäva sin brand image. Eftersom att de där inte har samma 

möjligheter att påverka utfallet som de har när de själva äger säljkanalen. Även att ta 

hänsyn till hur applikationer till mobiler och surfplattor används som säljkanal kan vara 

av intresse då mobilen representerar en växande del av den totala internetanvändningen.  

 

Denna studie har utgått från intervjuer av småföretag, dvs. företag upp till 49 anställda, 

det skulle vara intressant att göra en jämförande studie med stora företag. Eftersom 

vissa av våra intervjuade svarade att de trodde att stora företag bättre kunde jobba med 

brand image med sina större resurser, medan andra påstod att vara små var en fördel. 

Denna delade bild hade varit intressant att undersöka vidare. 

 

Vi valde att fokusera på modebranschen i denna studie, ett förslag är att genomföra en 

liknande studie inom en annan bransch för att se om det skiljer sig åt. Det är något som 

vi själva tror att det gör, att konsumenterna är mer varumärkeslojala och medvetna när 

det gäller kläder då det representerar dem som personer.  
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Appendix 

Appendix 1 – Intervjumall 

 

Fråga Avsnitt 

Bakgrundsinfo;  

Namn 

Befattning 

Hur länge har ni funnits? 

Hur många anställda finns det i företaget? 

Hur har företagets utveckling sett ut senaste åren? 

 

Frågor om deras säljkanaler 

Hur började ni? Online eller i butik? 

Varför valde ni att expandera till butik/online? (argument till 

varje säljkanal) 

 

Hur tror du att ditt företags val av säljkanaler påverkas av 

vilken produkt det rör sig om? (Kläder?) 

Hur tror du att konsumentens beteende har påverkats av att de 

har flera säljkanaler att välja bland? 

- Hur har det påverkat er? 

- Vad har ni gjort för att dra nytta av detta? 

- Vad är dina åsikter om detta? 

Hur tror du detta påverkar ditt företaget och handeln i stort i 

framtiden? 

3.1 Säljkanaler 

3.1.1 Säljkanaler i 

modebranschen 

3.1.2 Val av säljkanal 

Vilka egenskaper hos ert varumärke vill ni framhäva? 

Hur jobbar ni för att förstärka dessa egenskaper? 

Hur ser ni på ert företags egenskaper i jämförelse med 

konkurrenternas egenskaper? 

Hur tror du att arbetet med att stärka konsumenternas syn på 

varumärket påverkas av företagets storlek? 

3.3 Brand image 

 

Hur försöker ni kommunicera varumärkets egenskaper i butik? 

På vilket sätt använder ni butikens försäljningspersonal för att 

förmedla varumärkets egenskaper? 

På vilket sätt använder ni butikens atmosfär och fysiska 

förhållanden för att förmedla varumärkets egenskaper? 

Finns det anledningar kopplade till arbetet med bilden av 

varumärket som gjort att ni själva öppnat butik, istället för att 

använda er av återförsäljare? 

 

Vad är er syn på fysisk butik? Vilken roll spelar den för ert 

varumärke? 

3.3.1 Brand image i 

butik 

Hur tänkte ni vid utformning av hemsidan? 3.3.2 Brand image 
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Hur försöker ni kommunicera varumärkets egenskaper online? 

 

Har ni tänkt på att ha en hemsida som är kompatibel med 

samtliga enheter? Användarvänlighet etc. 

Hur resonerade ni i val av domännamn? 

 

Vad är er syn på er webbplats? Vilken roll spelar den i ert jobb 

att stärka varumärket? 

online 
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Appendix 2 - Förhandsinformation 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete. Arbetet 

handlar om småföretags syn på varumärke i butik i jämförelse med brand image online. 

Som en del av arbetet behöver vi samla in data och det kommer vi att göra genom 

intervjuer.  

 

Vi undrar om Ni är intresserade av att delta i vår studie?  

 

Frågorna kommer i grova drag handla om hur Ni arbetar med ert varumärke i fysisk 

butik och online. Intervjun uppskattas ta ca 20 minuter. Om Ni önskar så kan all 

information anonymiseras så att det inte går att utläsa vem som har svarat vad. Det är 

även möjligt att få tillgång till frågorna i förhand så att Ni kan vara förberedda. 

Eftersom vi studerar i Umeå kan fysiskt möte vara svårt att anordna, därför skulle en 

telefonintervju passa bäst.  

 

Återkoppla gärna till oss via telefon eller mail så snart som möjligt om ni är intresserade 

eller vill ha ytterligare information. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Moa Törnlund, moatornlund@hotmail.com - 076-800 xx xx 

Daniel Ekman, danielekman@live.se - 073-551 xx xx 

 

  

mailto:moatornlund@hotmail.com
mailto:danielekman@live.se
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Appendix 3 - Kontaktade företag 

 
Resteröds 

Velour by nostalgi 

Elvine 

Hope stockholm 

Swedish Hasbeens 

AÉRYNE 

Aim’n 

Whyred 

Greta Stockholm 

Scampi 

Ida Sjöstedt 

Stylein 

Jumperfabriken 

Rodebjer 

Greenlight eco 

One we like 

Sandqvist 

WACAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Företagsekonomi 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.usbe.umu.se 
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