
 

  



 

Sammanfattning 
 

Denna studie fokuserar på varumärkespersonlighet som benämns brand personality på 

engelska och refererar till den personlighet och de egenskaper individer associerar till ett 

varumärke. Uppsatsen tar språng ur tidigare forskning som betonar vikten av att 

undersöka hur konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet bildas 

och vilket eller vilka element som kan tänkas påverka denna bildningsprocess vilket har 

studerats inom kläddetaljhandeln online. Element syftar i detta fall till olika delar på 

företagens hemsidor som alltså påverkar hur konsumenternas uppfattningar bildas. 

 

För att studera detta genomfördes en experimentell studie där fyra semi-strukturerade 

intervjuer kombinerades med meningskompletterande övningar. Till de experimentella 

intervjuerna valdes två företag ut och sedan blev deltagarna i studien tilldelad ett företag 

vars hemsida de fick studera och använda dagen innan intervjun samt under intervjun. 

Syftet med att använda företagens hemsidor var att generera en verklighetstrogen kontext 

där deltagarna genom att studera hemsidan bildade en uppfattning om företagets 

personlighet varpå fokuset under de experimentella intervjuerna var att förstå hur deras 

uppfattningar hade bildats och samtidigt kartlägga element som påverkade processen.  

 

Resultatet visar att konsumenternas uppfattningar om företags varumärkespersonlighet i 

en online-kontext inom kläddetaljhandeln bildas i en fyrstegsprocess som består av (1) 

identifiera, (2) uppleva, (3) integrera och (4) uttrycka anknytning och som är starkt 

präglad av konsumenternas personliga förutsättningar vilket innefattar deras preferenser, 

värderingar, åsikter, attityder, behov, motiv, mål och tidigare uppfattningar. Det första 

steget innebär att konsumenterna sållar bland elementen på hemsidan och identifierar de 

som antingen motsätter eller bekräftar deras personliga förutsättningar. Under steg två 

tolkas och uppfattas de identifierade elementen på ett sätt som påminner eller stödjer de 

personliga förutsättningarna som de sedan associerar till och impregnerar på varumärkets 

personlighet. Det tredje steget innebär att konsumenterna integrerar de tolkningar som 

gjorts till ett varumärkeskoncept vilket motsvarar varumärkespersonligheten som de 

under steg fyra kommer bilda positiva eller negativa attityder kring. Konsumenterna som 

bildar positiva attityder känner varumärkesgemenskap och varumärkesanknytning och 

kan därmed använda varumärket för att uttrycka sin identitet och signalera medlemskap 

till varumärkesgruppen medan konsumenterna som bildar negativa attityder inte känner 

varumärkesgemenskap och varumärkesanknytning. De kan således inte använda 

varumärket för att uttrycka sin identitet och signalerar istället avstånd till gruppen.  

 

De element som identifierades har delats in i olika teman och benämns hemsidans design 

vilket inkluderar manövreringen, färgerna, texten, typsnittet och layouten; fysiska 

aspekter med hemsidan vilket inkluderar modellerna, kläderna / nyheterna, priset, 

bilderna och kampanjerna; fysiska aspekter med butiken vilket inkluderar storleken på 

lokalen, renlighet, ljussättning, musik, och skyltdockor; samt referensobjekt vilket 

inkluderar människor som förknippas med varumärket samt andra varumärken. På vilket 

sätt dessa element påverkar konsumenternas uppfattningar skiljer sig från konsument till 

konsument eftersom att elementen tolkas i linje med konsumenternas personliga 

förutsättningar varpå fokuset ligger på de fyra temana. 

 

 

 

 



 

Tack till 
 

Denna uppsats är resultatet av två lärorika månaders uppsatsskrivande fylld med tidiga 

mornar och sena kvällar. Skrivprocessen från början till slut har underlättats betydligt av 

ett flertal nyckelpersoner vars närvaro, stöd och vägledning betytt väldigt mycket. 

 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Nils Wåhlin som sedan dag 

ett lyssnat på mina förslag, tankar och idéer och som vid varje handledarmöte bidragit 

med nya perspektiv, ställt frågor och utmanat mina tankesätt. Under hela skrivprocessen 

har du bidragit med feedback och återkoppling och du har hjälpt mig att inte sväva iväg 

och att hålla fötterna på jorden. Tack vara dina betydande insikter har du hjälpt mig ta 

uppsatsen en nivå högre och det är jag oerhört tacksam för. 

 

Jag vill vidare rikta ett stort tack till de individer som deltagit i studien genom att närvara 

vid intervjuerna. Tack för att ni delat med er av era perspektiv, synsätt och 

verklighetsbilder och tack för er feedback – för det är sant att utan er hade studien aldrig 

varit möjlig att genomföra. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de individer som 

korrekturläst min uppsats och betona att även ni har hjälpt mig ta uppsatsen en nivå högre. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt ger en första inblick till ämnet varumärkespersonlighet vilket innefattar 

definitioner, när området konceptualiserades och vad tidigare forskning undersökt. Detta 

mynnar ut i studiens problemformulering och syfte samt teoretiska och praktiska bidrag. 

 

1.1 Varumärkespersonlighet 
 

“People buy things not only for what they can do, but also for what they mean.” 

Sidney Levy (1959) 

 

Redan på 2000-talets början betonade Ligas (2000, s. 1000) att ett av marknadsförares 

vanliga bekymmer är varför konsumenter väljer ett företag före ett annat, något även 

andra forskare söker förklaringar till (Karampela et al., 2018, s. 573). En faktor som kan 

vara betydande för konsumentens val av företag är den personlighet företaget försöker 

förmedla (Karampela et al., 2018, s. 573; Xialou et al., 2014, s. 52, Ogilvy, 1983, s. 14) 

även kallat företagets varumärkespersonlighet (Aaker, 1997, s. 347). Begreppet har 

diskuterats sedan 1950-talet av exempelvis Ogilvy (1955) och troligen tidigare än så men 

det konceptualiserades först 1997 av Jennifer Aaker (Heding et al., 2016, s. 133; Llanos-

Herrera & Merigo., 2018, s. 547). Hon definierar begreppet som “uppsättningen av 

mänskliga egenskaper som förknippas med ett visst varumärke” (Aaker, 1997, s. 347) 

vilket kommer från att ett företags marknadsföring och positionering kan uppfattas som 

beteendehandlingar och utifrån dessa kan konsumenter dra slutsatser om varumärkets 

egenskaper vilket i sin tur levandegör varumärket och ger det en personlighet (Fournier, 

1998, s. 345; Mahele et al., 2011, s. 291). Denna personlighet kan sedan påverka 

konsumenter att dras mer åt ett visst varumärke (Srivastava et al., 2016, s. 376) vilket ofta 

är varumärken vars egenskaper konsumenterna kan associera till (Aaker, 1997, s. 347; 

Ivens & Valta., 2012, s. 1063; Liao et al., 2017, s. 6). Således är en tänkbar förklaring till 

att konsumenter väljer ett företag före ett annat varumärkespersonligheten bakom 

varumärket då detta är ett sätt för varumärken att skilja sig från sina konkurrenter, även 

om konsumenterna inte uppfattar några tydliga skillnader i form av attribut och fördelar 

varumärkena emellan (Schmitt, 2012, s. 11). 

 

Inom området för varumärkespersonlighet har det sedan Aaker definierade begreppet 

forskats mycket men det var först efter 2005 det tog fart på riktigt (Llanos-Herrera & 

Merigo., 2018, s. 547). Trots att antalet artiklar på senare år ökat menar författarna att 

området fortfarande är i utvecklingsstadiet, att det krävs vidareforskning (Llanos-Herrera 

& Merigo., 2018, s. 566) och att det är viktigt att fortsätta utveckla och förnya kunskap 

om varumärkets betydelse (MacInnis et al., 2015, s. xv). Detta talar för att det är ett 

aktuellt ämne att djupdyka i. Enligt Heding et al. (2016, s. 132) består konceptet kring 

varumärkespersonlighet av två delar vilket innefattar (1) den personlighet företaget 

försöker förmedla samt (2) den personlighet konsumenterna uppfattar. Dessa behöver 

nödvändigtvis inte vara samma personlighet. Därmed har tidigare studier undersökt 

företagets perspektiv (Okazaki, 2005, s. 280), konsumentens perspektiv (Ridgway & 

Myers, 2014, s. 50) och i vissa fall dessa perspektiv kombinerade (Malär et al., 2012, s. 

728; Ranfagni et al., 2016, s. 71). Emellertid har relativt lite forskning om ämnet gjorts i 

konsumentbeteende-litteratur (Chung & Ahn, 2013, s. 168) och samtidigt är relationen 

mellan kundupplevelser och branding ett område med potential för ytterligare forskning 

då detta kan generera djupare förståelse för konsumenters varumärkesuppfattningar 
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(Möller & Herm, 2013, s. 445). Detta talar för att konsumentperspektivet är ett relevant 

perspektiv att undersöka vilket också är det perspektiv innevarande studie har valt.  

 

Den forskning som gjorts inom konsumentbeteende har bland annat undersökt hur 

konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet formas genom att 

studera vilka faktorer eller element som påverkar denna formningsprocess (Mahele et al., 

2011, s. 290; Seimiene & Kamarauskaite, 2014, s. 433). Studien av Mahele et al. (2011, 

s. 290) begränsades ändock till att fokusera på konsumenters uppfattningar om de fem 

personligheterna Aaker (1997, s. 347) identifierade, som inkluderar uppriktighet, 

spänning, kompetens, sofistikation och robusthet, för att särskilja varumärken som enligt 

deras respondenter var klassiska för dessa fem personligheter. Seimiene & Kamarauskaite 

(2014, s. 433) menar att deras resultat är begränsat då studien gjordes inom en marknad, 

ölmarknaden, och de rekommenderar framtida forskare att undersöka fenomenet i en 

annan marknad, exempelvis detaljhandeln. Det kan därmed argumenteras vara relevant 

att undersöka hur konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet 

formas i en annan kontext och inte begränsa studien till de fem personligheter Aaker 

identifierade vilket därmed är innevarande arbetes utgångspunkt. 

 

Samtidigt belyser Llanos-Herrera & Merigos (2018, s. 548) att framtida forskning inom 

varumärkespersonlighet har potential beträffande varumärkespersonlighet integrerat med 

digital kommunikation och därmed har denna studie undersökts i en online-kontext, mer 

specifikt inom detaljhandeln för kläder. Online-kontext innefattar web 2.0 som internet 

givit upphov till och inkluderar online-sidor (Solomon, 2013, s. 15) men som i detta fall 

avgränsats till företags hemsidor online. Att online-kontexten och denna specifika 

detaljhandel valts beror på att branschen mött stora förändringar på senare år då 

marknaden idag bevittnar många starka företag som verkar online (Kahn et al., 2018, s. 

255; Kahn et al., 2017, s. 1; Meadows, 2009, citerad i Nash, 2018, s 82; Ribeiro et al., 

2017, s. 158) samtidigt som allt fler konsumenter handlar online (Chen-Yu et al., 2016, 

s. 31; eMarketer, 2017; Kahn et al., 2018, s. 255; Kahn et al., 2017, s. 1; Yan et al., 2016, 

s. 62) då online-shopping innebär allt större fördelar av bland annat fria returer och korta 

leveranstider (Landmark & Sjøbakk, 2017, s. 844). Med andra ord har e-handeln ökat i 

en otrolig fart (Aslam et al., 2018, s. 87) och eMarketer (2017) estimerar att globala 

försäljningen av e-handel för detaljhandeln kommer fortsätta öka från 2,290 biljoner 

dollar 2017 till 4,479 biljoner dollar år 2021. Även Statista (2019) uppskattar att 

försäljningen för e-handeln kommer att öka. Till följd av konsumenternas förändrade 

köpmönster har många klädkedjor i Sverige valt eller tvingats stänga ned fysiska butiker 

medan andra försatts i konkurs (Brännström, 2018; Hansson, 2019) vilket således kan 

tolkas som att även Sverige möter dessa förändringar. Därmed har studien avgränsats till 

en svensk kontext för att bidra med och öka förståelsen kring svenska konsumenter.  

 

Sammantaget talar dessa prognoser om konsumenters och företags tendens att röra sig 

mot online-kontexter för att konsumenter kommer fortsätta handla online och i sin tur 

möta företags varumärkespersonlighet online. Därmed kan det tänkas relevant att göra 

studier i online-kontexter inom kläddetaljhandeln då den uppskattas vara en av de 

snabbast växande segmenten inom e-handeln (Duryee, 2012) vilket är den bidragande 

anledning till att studien valt att undersöka denna bransch. 

 

1.2 Frågeställning och syfte  
Med grund i tidigare forskning som gjorts inom området har innevarande studie valt att 

undersöka konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet i en 
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online-kontext inom kläddetaljhandeln. Som Llanos-Herrera & Merigos (2018, s. 548) 

betonar är varumärkespersonlighet i digital kommunikation ett område som har 

potentialen att utvecklas i framtiden samtidigt som andra författare påpekar att e-handeln 

för detaljhandeln kommer att öka (eMarketer, 2017; Yan et al., 2016, s. 62) vilket i sin 

tur talar för att allt fler individer kommer handla online därmed ta del av ett företags 

varumärkespersonlighet online. Därför är det rimligt och framförallt aktuellt att studera 

fenomenet i en online-kontext. Sammantaget tyder detta på att det finns goda möjligheter 

att bidra med nya insikter inom området för hur konsumenters uppfattningar om ett 

företags varumärkespersonlighet bildas online. Att detta undersöks ur ett konsument-

perspektiv baseras vidare på att det dels gjorts relativt lite forskning ur den litteraturen 

(Chung & Ahn., 2013, s. 168) samtidigt som det är ett undersökningsområde med 

potential (Möller & Herm., 2013, s. 445). Då innevarande studie tar språng ur 

forskningsarbetena gjorda av Seimiene & Kamarauskaites (2014) och Mahele et al. 

(2011, s. 290) har följande problemformulering och syfte formulerats: 

 

Problemformulering 

Hur bildas konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet online 

inom kläddetaljhandeln? 

 

Syfte 

Att undersöka, konceptualisera och öka förståelsen för hur konsumenters uppfattningar 

om ett företags varumärkespersonlighet bildas online samt kartlägga vilket eller vilka 

element som påverkar hur denna uppfattning bildas. 

 

Med andra ord undersöker studien hur konsumenters uppfattningar om ett företags 

varumärkespersonlighet bildas online inom kläddetaljhandeln samt kartlägger vilket eller 

vilka element som påverkar denna bildning. Förutom begreppet varumärkespersonlighet 

används företagets personlighet samt varumärkets personlighet som synonymer och 

således betyder de samma sak inom ramen för denna studie. Begreppet element varvas 

med stimuli, inmatningsfaktorer och information som även de är synonyma för varandra. 

 

Studien relaterar därmed till det företagsekonomiska forskningsområdet som också är det 

huvudsakliga området men berör samtidigt det psykologiska och sociologiska forsknings-

området. Psykologi och dess definition kan, i sin simplaste form, beskrivas som generella 

teorier om beteenden (Canguilhem, 2017, s. 201) varpå till exempel konsumentpsykologi 

beskriver ”insamlandet av kunskap för att förstå och förutspå aspekter hos individers 

beteenden i verkliga livet” (Katona, 1967, s. 219). På detta sätt inkluderas det 

psykologiska forskningsområdet då innevarande studie i grund och botten syftar till att 

förstå individers beteenden. Sociologi, å andra sidan, berör analys av ”ursprung, tillväxt 

och utveckling av sociala sedvänjor, normer och institutioner” och studerar orsakerna att 

individer tvingas till normer (Chapin, 1918, s. 264). Det berör alltså hur samhällets olika 

institutioner, organisationer, populationer och grupper reglerar, styr och inverkar på 

människans beteenden vilket sker på grund av att människan saknar instinkten som styr 

de flesta djurs beteenden (Faris & Form, 2018). Denna uppsats studerar som sagt hur 

konsumenter uppfattar varumärken varpå det är rimligt att dessa institutioner, det vill säga 

företagen, influerar, styr och upprätthåller normer individer förhåller sig till. Därmed 

berörs även det sociologiska forskningsområdet. 

 

Då studiens forskningsområden är flerdimensionella gör det att även vetenskapsbidraget 

är flerdimensionellt. Teoretiskt sett bidrar studien med en konceptualisering och utökad 
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förståelse för konsumenters uppfattningar om varumärkespersonlighet online och tillför 

därmed nya insikter till det företagsekonomiska forskningsområdet. I samband med detta 

har en modell skapats, baserat på tidigare forskning och studiens resultat, som skildrar 

hur konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet online kan 

tänkas genereras samt vilka element som påverkar denna bildningsprocess. Studien bidrar 

därmed även till det psykologiska och sociologiska forskningsområdet där det först-

nämnda relaterar till konsumenternas beteenden medan det sistnämnda relaterar till hur 

företagens varumärkespersonlighet inverkar på och styr konsumenterna. 

 

Resultatet i studien kan praktiskt användas som underlag av företag vid utformandet av 

sitt företags varumärkespersonlighet i och med att studien har kartlagt element som 

påverkar hur uppfattningarna bildas. Därmed kan företag genom studien bättre förstå 

vilka element de bör lägga störst vikt vid och vilka som är mindre relevanta. Det kan även 

ge företagen bättre insikt i konsumentbeteende i stort och som Ridgway & Myers (2014, 

s. 50) betonar är det betydelsefullt för företag att förstå hur konsumenter uppfattar 

varumärken för att de ska lyckas skapa och hantera framgångsrika varumärken. Samtidigt 

kan det ur ett etiskt perspektiv bidra med en förståelse till att företagen faktiskt har en 

inverkan på konsumenter som de därmed kan styra vilket kan vara väsentligt att beakta 

för att i så stor mån som möjligt undvika skada. Sammantaget har studien möjlighet att 

bidra vilket också talar för dess relevans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

2. Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt ger en inblick till grunden för ämnesvalet och författarens förförståelse. 

Därefter presenteras studiens vetenskapliga synsätt och angreppsätt samt teoretiskt 

angreppsätt. Slutligen skildras litteratursökningen och en reflektion om källkritik. 

 

2.1 Ämnesval 
Under hösten 2018 studerade jag en termin i Köpenhamn vid Copenhagen Business 

School där jag läste en kurs som berörde Strategic Brand Management. Det var i samband 

med denna kurs som jag för första gången hörde talas om ämnet varumärkespersonlighet 

vilket minst sagt väckte mitt intresse. Förutom att ämnet i sig är intresseväckande är det 

aktuellt och relevant med tanke på att konsumenter bombarderas av olika varumärken 

samtidigt som företag möter en allt hårdare konkurrens på marknaden. Därför kan företag 

använda sig av varumärkespersonligheter för att sticka ut medan det för konsumenter kan 

vara ett sätt att urskilja vilket varumärke som passar dem bäst vilket således gör ämnet 

relevant. Samtidigt visade tidigare forskning att det fanns potential för vidareforskning 

vilket var en bidragande faktor till att jag valde att undersöka varumärkespersonlighet. 

 

2.2 Förförståelse 
Jag som utför studien studerar civilekonomprogrammet där jag har inriktat mig mot 

företagsekonomi och fördjupat mig inom marknadsföring och management. Jag har för 

närvarande en kandidatexamen, en civilekonomexamen och kommer till sommaren 2019 

även ta en masterexamen. Det här betyder således att jag under en fem-års-tid studerat 

vid universitet och tagit del av många olika kurser som berör företagande, varumärken, 

branding och konsumentbeteende. En av dessa kurser var som ovan nämndes Strategic 

Brand Management som jag tog del av under min utbytestermin i Köpenhamn under 

hösten 2018. Dessa år och kurser har dels givit mig en god grund- och förförståelse för 

ämnet  och samtidigt väglett mig till att skriva den här uppsatsen inom just det här ämnet. 

 

Vidare har jag tidigare skrivit en kandidat- och magisteruppsats på 15 respektive 30 HP 

som båda fokuserade på konsumentbeteende. Magisteruppsatsen fokuserade dessutom på 

konsumentbeteende online och således har jag sedan tidigare förståelse för uppsats-

skrivandet. Jag är medveten om att förförståelse för ett ämne kan komma att influera hur 

ämnet undersökts och exempelvis styra valet av teorier och metoder vilket ur ett 

perspektiv kan resultera i en subjektiv studie, men samtidigt har min förförståelse 

resulterat i en självsäkerhet och grundförståelse som kommer väl till hands vid 

utformandet av uppsatser lik denna. Därmed har jag i arbetet med studien förlitat mig på 

min tidigare kunskap och erfarenhet kring ämnet och uppsatsskrivande men samtidigt 

strävat mot att vara öppen för att inte eliminera eller gå miste om viktiga perspektiv med 

förhoppningen om att skriva en sådan bra och vetenskapligt korrekt uppsats som möjligt. 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
Inom forskning finns det olika sätt att se på världen och kunskap (Armour & Griffiths, 

2012, s. 53) där synsätt på kunskap kallas epistemologi och synsätt på världen benämns 

ontologi (Lincoln & Guba, 1994, s. 109). Inom epistemologin görs antaganden om hur vi 

kan veta och vad vi kan veta varpå det finns olika metoder för att undersöka människors 

kunskap (Lincoln & Guba, 1994, s. 109; Lyons & Coyle, 2007, s. 11). Ontologin berör 

istället hur världen ser ut och vad vi kan veta om den (Lincoln & Guba, 1994, s. 109). 
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De två vanligaste synsätten inom epistemologi och ontologi benämns positivism och 

interpretivism (Armour & Griffiths, 2012, s. 55). Positivism innebär att det finns en 

verklighet som objektivt går att mäta (ontologi) och av denna anledning används ofta 

kvantitativa metoder för att bekräfta en teori eller ett samband (epistemologi) (Armour & 

Griffiths, 2012, s. 56; Solomon, 2013, s. 25). För innevarande studie skulle ett 

positivistiskt synsätt resultera i en tro att det enbart finns ett sätt som konsumenter kan 

forma sina uppfattningar om företagets personlighet på, att varje konsument identifierar 

samma element och att dessa element formar konsumenternas uppfattningar på samma 

sätt. Positivismens tro om en värld är emellertid inte realistiskt när det kommer till 

konsumenters uppfattningar och beteende kring varumärken då forskning visar att hur 

konsumenter uppfattar varumärken beror på konsumenten själv (Malär et al., 2011, s. 45; 

Ogden et al., 1946, citerad i Tierney et al., 2016, s. 913; Schmitt, 2012, s. 8) exempelvis 

deras attityder, erfarenheter och känslor (Ogden et al., 1946, citerad i Tierney et al., 2016, 

s. 913) samt behov, motiv och mål (Schmitt, 2012, s. 8). Således kan konsumenter bilda 

olika uppfattningar om varumärken vilket skulle innebära att det finns flera världar. 

 

Därmed har innevarande studie ett synsätt som går i linje med interpretivismen. 

Interpretivism utgår från att varje individ skapar sin egen verklighet eftersom de upplever 

situationer olika (ontologi) vilket i sin tur innebär att forskningsprocessen syftar till att 

förstå hur individer ger mening till olika erfarenheter och event (epistemologi) (Armour 

& Griffiths, 2012, s. 56; Solomon, 2013, s. 25). Med grund i att forskning inom 

konsumentbeteende påvisat att hur konsumenter uppfattar varumärken beror på deras 

attityder, erfarenhet och känslor är det också rimligt att anta att det inte finns en verklighet 

där ute, snarare att varje individ upplever sin egen verklighet och uppfattar fenomen olika 

vilket interpretivismen förespråkar. Genom interpretivismen kan det därför vara möjligt 

generera förståelse för hur konsumenter upplever sina verkligheter.  

 

2.4 Vetenskapligt angreppsätt  
De angreppssätt som används för studier om varumärkespersonlighet är antingen av 

kvantitativ art (Branaghan & Hildebrand., 2011, s. 304; Freling et al., 2011, s. 393; 

Luffarelli et al., 2019, s. 89; Sheena & Naresh, 2012, s. 35; Sop & Kozak, 2019, s. 3; 

Valette-Florence et al., 2011, s. 25), kvalitativ art (Lee, 2013, s. 173; Seimiene & 

Kamarauskaite, 2014, s. 429) eller en kombinationsmetod där den kvalitativa och 

kvantitativa arten används tillsammans, även kallad triangulering (Arora & Stoner, 2009, 

280; Herbst & Merz, 2011, s. 1072; Kim et al., 2018, s. 1), och valet av angreppssätt beror 

på studiens fokus syfte och mål (Heding et al., 2016, s. 138). 

 

Arora & Stoner (2009, s. 280) undersökte hur förståelsen för varumärkespersonlighet 

påverkas vid användning av kvalitativ och kvantitativ metod samt om det fanns några 

skillnader mellan resultaten. I slutändan påvisades att kvalitativa metoder ger bra mycket 

fylligare och rikare perspektiv eftersom konsumenterna själva har möjlighet att reflektera 

kring ämnet som undersökts samtidigt som den kvantitativa metoden missade många av 

svaren som de kvalitativa metoderna fann. Med andra ord finns det en risk att ett 

kvantitativt angreppsätt missar en del information vilket i sin tur kan leda till ett resultat 

som missar helheten. Detta är nackdelen med kvantitativ forskning – att siffror och 

mätinstrument inte berättar hela historien eller är bäst lämpad för att generera djupare 

förståelse (Ruane, 2016, s. 34). Som författarna påpekar kan istället “en noggrant 

genomförd kvalitativ analys … resultera i rik, meningsfull och högst relevant data” 

(Arora & Stoner, 2009, s. 280) då den är mindre strukturerad, mer öppen och flexibel 

vilket tillåter individer att lyfta det som är viktigt för dem (Azungah, 2018, s. 384). 
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Sammantaget talar ovannämnda för att det mest lämpliga angreppssättet för denna studie 

är av kvalitativ art vilket också är det som har tillämpats. Som tidigare nämnts syftar 

innevarande studie till att undersöka hur konsumenters uppfattningar om ett företags 

varumärkespersonlighet bildas i en online-kontext samt vilka element som kan tänkas 

påverka denna process. Då den kvantitativa metoden används för att dokumentera 

verkligheten genom siffror och mätinstrument för att ge så exakta svar som möjligt 

(Ruane, 2016, s. 33) är den typen av metod inte lämpad att använda för denna studie då 

studien inte syftar till att mäta personligheten hos företag. De studier om 

varumärkespersonlighet som är av kvantitativ art syftar ofta till att kategorisera eller 

upptäcka företags personligheter (Heding et al., 2016, s. 138) och resultatet blir ofta ett 

mätinstrument för att kunna mäta eller kartlägga dessa personligheter (Heding et al., 

2016, s. 139; Herbst & Merz, 2011, s. 1072). Detta är som sagt inte studiens syfte. Studien 

syftar snarare till att konceptualisera och förstå hur konsumenters uppfattningar om ett 

företags varumärkespersonlighet bildas och vilka element som påverkar denna 

processbildning och därmed är det av vikt att förstå konsumenterna på djupet. Kvalitativa 

metoder förespråkar att det bästa sättet att förstå individer på djupet, deras tankemönster 

och tankesätt, är att låta dem berätta om sina upplevelser med egna ord (Magnusson & 

Marecek, 2015, s. 2) och en kvalitativ metod kan därmed bidra till förståelse för 

individernas verkligheter (Heding et al., 2016, s. 138). 

 

Emellertid betonar Hofstede et al. (2007, s. 301) att ett vanligt problem med kvalitativa 

djupgående analyser att respondenterna ibland saknar det vokabulär som krävs för att 

kunna diskutera eller förklara området kring varumärkespersonligheten varpå projektiva 

tekniker ofta är användbara och till hjälp i studier som undersöker just detta. Som Haire 

(1950, s. 650) skildrar kan det vara svårt för individer att diskutera olika ämnen, antingen 

för att det som diskuterats är socialt oaccepterat eller för att de helt enkelt inte vet hur de 

ska formulera sig. När intervjuare sedan sätter press på individerna att svara på frågorna 

kan de känna påfrestning vilket kan resultera i stereotypiska, klyschiga svar som är socialt 

accepterade men som kanske inte visar hela sanningen. Det är i dessa fall projektiva 

tekniker kan appliceras eftersom de försätter individerna i en position där de måste sätta 

ord och tolka en situation utifrån ett perspektiv som inte är deras egna, men i samband 

med detta är det deras egna verkligheter och perspektiv de svarar med. Med andra ord 

används olika stimuli som hjälper individer att berätta om sina subjektiva, djupa 

förståelser (Morrison et al., 2002, citerad i Hofstede et al., 2007, s. 301). De projektiva 

teknikerna kan därmed hjälpa konsumenter att “uttrycka sig bortom det rationella vilket 

ger tillgång till underliggande eller djupa attityder och känslor vilket avslöjar omedvetna 

eller oaccepterade beteenden.” (Gambaro, 2018, s. 46). Då innevarande studie är 

intresserad av att förstå hur konsumenters uppfattningar om ett företags personlighet 

bildas och vilka element som influerar denna process har intervjuerna kombinerats med 

en projektiv teknik för att få djupare insikt i hur olika stimuli och element influerar hur 

uppfattningen av företagets personlighet bildas. 

 

2.5 Teoretiskt angreppssätt 
Forskningsvärlden skiljer vidare på tre teoretiska angreppsätt som benämns det induktiva, 

deduktiva och abduktiva angreppssättet (Ruane, 2016, s. 35). Studier med induktiva 

angreppssätt syftar till att generera ny teori, alternativt förfina eller ändra redan 

existerande teori (Bryman, 2012, s. 2; Ruane, 2016, s. 35). Detta görs genom att forskaren 

samlar in data och sedan försöker identifiera ett eller flera mönster som i slutändan blir 

den nya teorin. Det abduktiva sättet har å ena sidan induktiva element i sig genom att ny 
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teori genereras utifrån den data som samlas in, men å andra sidan lägger den abduktiva 

metoden stort fokus på att generera teori baserat på just undersökningsobjektens syn på 

verkligheten (Bryman, 2012, s. 401). Då innevarande studie har identifierat ett område 

inom litteraturen där det krävs vidareforskning och där det således finns potential att bidra 

med nya insikter, kommer studien delvis att vara av induktiv art eftersom den ämnar att 

genom en kvalitativ metod samla in data för att sedan kunna generera nya insikter och i 

slutändan ny teori till området. Samtidigt har det varit stort fokus på respondenternas syn 

på verkligheten varpå angreppssättet för innevarande studie även har abduktiva inslag. 

 

Samtidigt kommer studien förlita sig på tidigare forskning inom ämnet vilket även gör 

den delvis deduktiv. Studier med deduktiva angreppssätt använder redan existerande 

teorier för att formulera specifika forskningsfrågor eller hypoteser varpå data samlas in 

för att testa dessa forskningsfrågor som i slutändan antingen bevisar eller motbevisar 

forskningsfrågorna (Bryman, 2012, s. 24; Ruane, 2016, s. 35) På samma sätt har 

innevarande studie använt tidigare forskning för att formulera forskningsfrågor. Däremot 

avser studien inte att avgöra vad som är rätt eller fel, det vill säga, bevisa eller motbevisa, 

utan syftar snarare till att förstå fenomenet, som i detta fall är hur konsumenters 

uppfattningar om ett företags personlighet bildas, och denna förståelse är ofta syftet med 

kvalitativa studier och det induktiva angreppssättet (Ruane, 2016, s. 34). Således har 

innevarande studie inslag av det induktiva, deduktiva och abduktiva angreppssättet. 

 

2.6 Litteratursökning 
I studier är det av vikt att den litteratur som används är pålitlig och riktig, även i min, 

vilket innebär att litteratursökningen är en grundläggande del för en bra genomförd 

uppsats. Litteraturen bör granskas med kritiska ögon (Bryman, 2012, s. 98). 

 

Innan litteratursökningen påbörjades sattes kriterier upp för den typ av litteratur som 

planerades användas för att generera en så tillförlitlig bakgrund till studien som möjligt. 

Kriterierna var att i första hand använda vetenskapliga artiklar som är granskade och/eller 

publicerade i kända journaler, att använda böcker samt att lägga fokus på de forskare som 

är välciterade och kända inom ämnet sedan tidigare. Umeå Universitets databas var den 

huvudsakliga sökmotorn som användes och under litteratursökningen användes även den 

avancerade sökfunktionen eftersom att den gör det möjligt att få fram relevanta artiklar. 

Under genomgången av litteraturen skapades en tabell där de relevanta artiklarna, det vill 

säga de som sade något av relevans för studiens frågeställning och syfte, och som föll 

inom de ovannämnda kriterierna, det vill säga litteratur som var granskad, alternativt 

publicerad av en känd journal, alternativt skriven av forskare som är stora inom ämnet, 

sammanfattades. Det som ingick i sammanfattningen var forskningsfrågorna, metoderna, 

teorierna, slutsatserna och rekommendationerna till framtida forskning vilket tidigt 

resulterade i en klar översikt över forskningsområdet vilket även underlättat processen i 

att positionera denna studie i förhållande till tidigare forskning inom området. 

 

I samband med litteraturgenomgången påträffades en litteraturrecension om varumärkes-

personlighet gjord av Llanos-Herrera & Merigo (2018) där författarna skildrade vilka som 

var först att konceptualisera ämnet, hur många artiklar som publicerats på senare tid, vilka 

de mest inflytelserika och citerade journalerna och författarna är, vilka koncept inom 

varumärkespersonlighet det forskats mest inom och var det forskats mindre vilken även 

den gav en bra överblick över ämnet. Det var i samband med denna litteraturrecension 

som informationen angående potentialen inom varumärkespersonlighet i online-

kommunikation identifierades, vilket gjorde att fokus riktades mot 
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varumärkespersonlighet online. Sakta men säkert genererades en så pass bra översikt över 

ämnet i sig i form av vad som sagts och vart det krävdes mer forskning att det var möjligt 

att pussla ihop de olika delarna till det inledande kapitlet vilket mynnade ut i 

problemformuleringen och syftet. De nyckelsökord som använts presenteras nedan. 

 

Nyckelsökord 

Organizational Identity; Corporate Branding; Personality Approach Brand; Brand 

Personality; Brand Personality Consumer Self; Brand personality online; Brand 

personality Social media; Brand identity; Brand personality perception; Brand consumer 

perception; Brand choice personality; Consumer Choice Brand Personality; Brand 

Perception Online; Brand Personality Formation Online. 

 

2.7 Källkritik 
Källkritik handlar om att ”bedöma sanningshalten i den information” som tas del av vilket 

görs genom en samling metodregler för att försöka avgöra vad som är sant eller sannolikt 

(Thurén, 2013, s. 4). Då denna studie baseras på en tidigare forskning inom olika områden 

har fyra kriterier som Thurén (2013, s. 7–8) lyfter applicerats för att så aktsamt som 

möjligt arbeta med den information som läses. De kriterier som appliceras benämns 

äkthetskriteriet, tidssambandskriteriet, oberoendekriteriet och tendensfrihetskriteriet. 

 

Det förstnämnda innebär att källan som används ska vara det den utger sig för att vara 

(Thurén, 2013, s. 7) för att säkerställa att det inte är en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). 

För att minska risken av falska källor och för att i så stor utsträckning som möjligt uppnå 

detta kriterium har som tidigare nämnts den litteratur som ligger till grund för studien 

antingen publicerats av kända journaler, varit granskade eller publicerade av kända 

författare. Detta gör skrifterna mer sannolikt äkta och att de utger sig för vad de ska vara. 

Tidssambandskriteriet betonar vikten av att reflektera över hur gammal källan är eftersom 

att ”ju längre tid som går mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, 

desto större skäl finns det att tvivla på källan” (Thurén, 2013, s. 7) vilket således relaterar 

till hur gammal källorna som används är. Den litteratur som använts i denna studie har 

varit både äldre källor och nyare källor dels eftersom att det ska vara möjligt att följa hur 

de relevanta områdena har utvecklats under tiden och för att kunna positionera 

innevarande arbete till tidigare forskning. Resterande äldre källor som används är 

antingen de som många forskare citerar till alternativt de individer som var tidiga med att 

diskutera ämnet och således är av vikt att lyfta. Sammantaget har den litteratur som 

används varit av varierande ”åldrar” men de har noggrant utvalts för att möta kriteriet.  

 

Oberoendekriteriet handlar om att ursprungskällan bör användas eftersom att fakta som 

har gått i flera led kan få en ny betydelse (Thurén, 2013, s. 8). Detta innebär således att 

de källor som i första hand bör användas är primärkällor medan att sekundärkällor så 

långt det är möjligt bör undvikas, där en sekundärkälla refererar till källan som 

återberättar det primärkällan säger (Thurén, 2013, s. 45). Återigen har primärkällor i så 

stor utsträckning som möjligt applicerats medan det i somliga fall har varit nödvändigt 

att referera till en sekundärkälla. Däremot har dessa sekundärkällor beaktats varsamt. 

Slutligen refererar tendensfrihetskriteriet att källan som används inte bör vara påverkad 

av personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen (Thurén, 2013, s. 8) vilket 

återigen har försökts mötas genom att till största delen använda litteratur som är granskad, 

publicerad av en känd författare eller en känd journal. Även detta kan tänkas minska 

risken för att den litteratur som används på något sätt är påverkad av olika intressen. 
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3. Teori 
Teoriavsnittet presenterar teorier som beskriver hur konsumenter bildar uppfattningar, 

hur varumärken får sin betydelse och element som påverkar hur varumärken uppfattas. 

Dessa bakas ihop till en preliminär modell som visar hur det kan gå till när konsumenters 

uppfattningar om företags personlighet bildas online samt vilka element som påverkar. 

 

3.1 Hur konsumenter bildar uppfattningar 
Studiens centrala undersökningsobjekt är konsumenterna i ett syfte att konceptualisera 

och förstå hur deras uppfattningar om ett företags personlighet bildas. Därmed är det av 

vikt att förstå och förklara hur forskning menar att det kan gå till när konsumenters 

uppfattningar bildas. 

 

3.1.1 Hur en uppfattning bildas 
Som Solomon (2013, s. 121) betonar utsätts konsumenter för en stor mängd information 

och stimuli från olika medel såsom marknadsförare, reklam och tv. Begreppet uppfattning 

refererar därmed till den process “där människor väljer, organiserar och tolkar 

information för att bilda en meningsfull bild av världen” (Kotler & Armstrong, 2014, s. 

148). Denna process består av tre steg som benämns (1) exponering, (2) uppmärksamhet 

och (3) tolkning och innebär att individer blir exponerade för stimuli som de därmed 

uppmärksammar, både medvetet och omedvetet, och slutligen tolkar (Solomon, 2013, s. 

121). Dessa tolkningar är inte objektiva, snarare påverkas de av konsumenternas egna 

fördomar, behov och erfarenheter. Enligt Zimmerman (2005, s. 2) bildas individers 

uppfattning om företag på samma sätt som uppfattningar om vänner – sedan första dagen 

de sätter foten i en affär skapas en viss uppfattning som med tiden förstärks och 

rättfärdigas, något även han menar sker omedvetet. På samma sätt kan det tänkas att 

konsumenter som använder företags webbsidor bildar uppfattningar – sedan minuten de 

klickar sig in på hemsidorna utsätts de för information som väljs, organiseras och tolkas 

som i slutändan formas till en viss uppfattning och som med tiden förstärks och 

rättfärdigas, ofta omedvetet. Detta är därmed det grundläggande antagandet för hur 

konsumenternas uppfattningar om företagets personlighet bildas och inkluderas därmed i 

den preliminära modellen som förklarar hur uppfattningarna kan tänkas bildas. 

 

Kotler & Armstrong (2014, s. 148–149) belyser vidare att människor ibland bildar olika 

uppfattningar om samma fenomen till följd av tre perceptuella processer: (1) selektiv 

uppmärksamhet, (2) selektiv distorsion och (3) selektiv retention. Då konsumenter utsätts 

för en stor mängd information och stimuli varje dag refererar den första processen till 

deras sätt att sålla bort större delen av denna information. I detta skede belyser teorin 

kring selektiv exponering att konsumenter uppmärksammar information som går i linje 

med deras värderingar medan resten sållas bort (Sweeney & Gruber, 1984, s. 1208). 

Därefter innebär selektiv distorsion att individer tenderar att tolka information på ett sätt 

som påminner eller stödjer deras egna attityder och värderingar. Slutligen betyder selektiv 

retention att konsumenter minns mer bra saker om varumärken de tycker om men 

glömmer saker om konkurrerande varumärken. I linje med detta kan det antas att när 

konsumenterna klickar sig online kommer de subjektivt att sålla bort den information som 

de anser irrelevant och sedan formas uppfattningarna i linje med konsumenternas attityder 

och värderingar. Detta antas vara grundläggande för konsumentens uppfattningsbildande, 

det vill säga att konsumenterna kan bilda olika uppfattningar om samma varumärke och 

att olika element påverkar uppfattningar vilket har inkluderats i den preliminära 
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modellen. I studien av Kniazeva & Belk (2010, s. 234) påvisade författarna just detta, att 

individer ibland uppfattar samma varumärkespersonlighet olika. 

 

Vidare brukar konsumenterna inom området för kognitiv psykologi liknas med en dator 

för att beskriva den process där de utsätts för stimuli, även kallat inmatningsfaktorer, från 

deras miljö som i sin tur påverkar de att utföra aktiviteter (Heding et al., 2016, s. 90). 

Detta grundas på ‘om-då’–logiken och i en marknadsförares kontext innebär det att “om 

marknadsföraren utsätter konsumenten med en sorts stimuli, då kommer konsumenten att 

agera på det här sättet” (Heding et al., 2016, s. 88). Därmed kommer det kognitiva 

perspektivet tillsammans med Zimmermans (2005, s. 2), Kotler & Armstrongs (2014, s. 

148) och Solomons (2013, s. 121) uttalanden om konsumenters sätt att bilda uppfattningar 

vara de grundläggande antagandena för hur konsumentens uppfattning om ett företags 

varumärkespersonlighet bildas. Med andra ord kan det antas att konsumenter som är 

online på ett företags hemsida utsätts för en mängd information, vilket i detta fall benämns 

element, om varumärket som de sållar, organiserar, tolkar och därefter agerar på ett visst 

sätt. I linje med ‘om-då’–logiken kan det antas att om konsumenterna använder ett 

företags hemsida kommer de utsättas för element som de väljer, organiserar och tolkar, 

och då kommer deras uppfattningar om företagets personligheten bildas på det här sättet.  

 

Det bör emellertid betonas att detta är en förenklad bild av verkligheten och att denna 

processbildning förmodligen är mer komplex. Många forskare betonar att konsumenter 

sällan är rationella och att de inte kan ta in all information att fatta beslut om (Batey, 

2008; Denstadli et al., 2012, s. 423; Simon, 1955, s. 99; Zaltman, 2003, s. 8) samt att 

konsumenter inte bearbetar information linjärt, utan att hjärnan bearbetar en stor mängd 

information parallellt (Martin & Kiecker, 1990, s. 433). Samtidigt påpekar forskare att 

konsumenters uppfattningar ofta bildas omedvetet (Kotler & Armstrong, 2014, s. 148; 

Zimmerman, 2005, s. 2; Solomon, 2013, s. 121). Dessa antaganden, att konsumenten inte 

är rationell, inte bearbetar information linjärt och att uppfattningar bildas omedvetet är 

även antaganden för denna studie. De perspektiv som ovan talar för hur konsumenternas 

uppfattningar bildas är därmed en förenklad beskrivning och appliceras snarare för att 

kunna beskriva hur det i grova drag antas gå till. Det bör emellertid hållas i åtanke att hur 

uppfattningarna bildas högst troligt sker i en process som är mer komplex och djup än 

vad denna studie har möjlighet att undersöka. Hur som helst kan det i linje med ovan 

nämnda tänkas att om marknadsföraren sänder ut element online, då bildas konsumenters 

uppfattning om företagets personlighet på ett liknande sätt. Hur informationen som 

företaget sänder ut bearbetas kommer det nästföljande avsnittet resonera djupare kring. 

 

3.1.2 Hur informationen bearbetas 
Det finns olika modeller som visar processer där konsumenter bearbetar information från 

varumärken vilket på engelska benämns information processing models (Schmitt, 2012, 

s. 8). En av dessa modeller kallas konsument-psykologi-modellen och som författaren 

beskriver består den av fem steg: (1) identifiera, (2) uppleva, (3) integrera, (4) uttrycka 

och (5) anknyta. Då denna modell relaterar till den process där konsumenter bildar 

uppfattningar till ett varumärke samt den process där de integrerar information kommer 

den att användas i den preliminära modellen eftersom att den kan tänkas skildra hur 

konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet bildas online. För 

kontexten skildrar modellen hur konsumenternas uppfattningar bildas online.  

 

Det första steget innebär att konsumenterna identifierar varumärket genom att söka efter 

och bli utsatt för information om företaget som de formar olika associationer kring 
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(Schmitt, 2012, s. 8). Steg två berör därefter sensoriska och emotionella upplevelser 

konsumenterna erfarar genom varumärket vilket sker genom olika beröringspunkter där 

varumärke och konsumenterna interagerar som i denna studie är när konsumenterna 

använder företagens online-webbsida. Dessa upplevelser erfaras genom de olika sinnena 

och får konsumenterna att känna positiva eller negativa känslor för varumärket (Schmitt, 

2012, s. 9). I nästa steg integreras informationen som identifierats till ett varumärkes-

koncept som i steg fyra används som ett uttryck och en symbol för konsumenternas 

identiteter alternativt för att signalera medlemskap i en grupp eller kultur (Schmitt, 2012, 

s. 11-12). Slutligen innebär det femte och sista steget att konsumenterna blir anknutna 

och fäst till varumärket vilket sker på tre olika sätt: de bildar en attityd till varumärket 

som är positiv eller negativ, de känner varumärkesanknytning som avgör hur stark 

anknytning konsumenterna har till varumärket, och de känner en varumärkesgemenskap 

till andra individer som också använder varumärket (Schmitt, 2012, s. 12). 

 

Återigen bör det understrykas att detta antas vara en förenklad bild av verkligheten. Trots 

att stegen presenteras som fem separata behöver det inte vara en linjär process och stegen 

kan överlappa (Schmitt, 2012, s. 13) och som tidigare nämnts bearbetar hjärnan 

information parallellt och inte linjärt (Martin & Kiecker, 1990, s. 433). Hur som helst kan 

det antas att det är på ett liknande sätt konsumenter bearbetar information och bildar sina 

uppfattningar om företags varumärkespersonlighet online och därmed har denna 

konsument-psykologi-modell integrerats i den preliminära modellen sist i detta avsnitt. 

 

3.2 Varumärkets och varumärkespersonlighetens betydelse 
Förutom att förstå hur uppfattningar bildas är det även väsentligt att presentera tidigare 

forskning som berör hur ett varumärke och en varumärkespersonlighet får sin betydelse 

vilket innefattar information och element som inkluderats i den preliminära modellen. 

 

3.2.1 Varumärkets betydelse 
Enligt Putnam (1973, s. 699) är varumärkets betydelse tvetydigt då det är ett mentalt 

element som formas i konsumenternas sinnen. Betydelsen är kontextuell och beror på 

individers attityder, erfarenheter och känslor (Ogden et al., 1946, citerad i Tierney et al., 

2016, s. 913) och samtidigt beror konsumenters engagemang med varumärken på 

konsumenternas behov, motiv och mål (Schmitt, 2012, s. 8). Varumärket är inte enbart 

det funktionella värdet som deras produkter medför, utan består även av det symboliska 

värdet konsumenten förser varumärket med (Batey, 2008, s. 111) och sägs vara samskapat 

mellan konsumenter och företag (Vargo & Lusch, 2004, s. 6). Därmed kan det antas att 

varumärkesbetydelsen beror på kontexten, konsumenternas attityder, erfarenheter, 

känslor, behov, motiv och mål samt produkternas funktionella värden och varumärkets 

symboliska värde. Detta är ett samskapat värde eftersom att hur uppfattningen av ett 

varumärke bildas dels beror på konsumenterna själva och deras preferenser men även på 

det symboliska och funktionella värdet varumärket har att erbjuda. Med andra ord 

framstår det som att varumärkets betydelse är beroende av konsumenternas tidigare 

erfarenheter vilket också är ett grundläggande antagande i den preliminära modellen. 

 

3.2.2 Varumärkespersonlighet 
Som tidigare nämnts definierar Aaker (1997, s. 347) varumärkespersonlighet som 

“uppsättningen av mänskliga egenskaper som förknippas med ett visst varumärke.” 

Konsumenters sätt att impregnera varumärken med egenskaper är vanligt och kan 

förklaras av teorin kring antropomorfism (Mahele et al., 2011, s. 291). Antropomorfism 
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beskriver människans tendens att impregnera icke-humana medel och objekt med 

mänskliga egenskaper och på så sätt ge liv åt det livlösa (Epley et al., 2007, s. 865) och 

en varumärkespersonlighet etableras således för att ge varumärken liv och mänskliga 

egenskaper vilket gör varumärkena mer familjära (Som Mahele et al., 2011, s. 291). Detta 

är ett sätt för konsumenter att minska ovissheten i deras komplexa värld eftersom de ofta 

känner lättnad och trygghet av att interagera med objekt de “antropomorfismerat.” 

Samtidigt är det ett sätt för konsumenter att symbolisk kommunicera sina egna identiteter, 

status och strävanden vilket möjliggörs genom att de impregnerat varumärket med olika 

mänskliga egenskaper (Som Mahele et al., 2011, s. 291). Därmed kan varumärket 

användas för att säga något om konsumenternas egna personligheter.  

 

Enligt Plummer (1985, citerad i Aaker, 1997, s. 348) kan konsumenternas uppfattningar 

om personligheten formas av mer eller mindre alla direkta och indirekta interaktioner med 

varumärket. Författaren menar att uppfattningen formas av individer som använder 

företagets produkter, som ur konsumentens synvinkel betraktas som den stereotypiska 

varumärkesanvändaren, företagets anställda och VD. Även Wentzel (2009, s. 360) visar 

att uppfattningen om personligheten kan påverkas av interaktion med anställda. I linje 

med detta fann Aaker et al. (2004, s. 13) att en överträdelse i form av ett misstag från 

företagets sida påverkar hur konsumenterna uppfattar företagets personlighet samt att 

effekten av misstaget beror på vilken personlighet företaget försökt förmedla. Därmed 

kan dessa grupper (stereotypiska varumärkesanvändaren, företagets anställda och VD) 

associeras till företagets varumärkespersonlighet (Heding et al., 2016, s. 132; McCracken, 

1989, s. 310) och i slutändan påverka hur uppfattningarna bildas. Likaledes nämner 

Ogilvy (1983, s. 13) att uppfattningarna påverkas av företagets annonsering, produkterna, 

namnet på varumärket och priset medan Seimiene & Kamarauskaite (2014, s. 433) lyfter 

designen, etiketten, färgerna, reklamen, hur företaget positionerat sitt varumärke, namnet 

på varumärket samt konsumenternas uppfattningar om den stereotypiska användaren. 

 

Studier visar även hur varumärkespersonligheten kan formas, uppdateras och ändras till 

följd av ny information om ett varumärke (Aaker et al., 2004, s. 13; Johar et al., 2005, s. 

458). Enligt Johar et al. (2005, s. 468) beror uppdateringen och formningen av 

varumärkets personlighet på två faktorer: (1) om den nya informationen om varumärkets 

personligheten är positiv eller negativ enligt konsumenten själv och (2) huruvida 

konsumenten känner igen sig, associerar och därmed “använder” varumärkets egenskaper 

som sina egna. Författarna menar att ny information som inte går i linje med tidigare 

varumärkespersonlighet gör mer “skada” på personligheten om konsumenten enligt 

faktor två använder varumärkets egenskaper som sina egna.  

 

Med andra ord kan det antas att konsumenters uppfattningar om ett företags personlighet 

formas av de element som konsumenterna tar del av på hemsidan vilket kan tänkas vara 

de produkter som säljs, den reklam företaget använder, eventuella modeller, priset på de 

olika produkterna eller tjänsterna, de färger som används och hur företaget positionerat 

sitt varumärke. Med grund i Plummers (1985, citerad i Aaker, 1997, s. 348) påstående 

om anställdas betydelse kan det antas att konsumenternas uppfattningar även påverkas av 

anställda från företags onlinesida. Det är även, återigen, rimligt att anta att konsumenter 

går online med olika förutsättningar i form av attityder, erfarenheter och känslor som 

därmed kan influera hur formningen av varumärkespersonligheten går till. Hur företagets 

varumärkespersonlighet uppfattas är med andra ord beroende på konsumenten själv. I 

linje med detta visar exempelvis Malär et al. (2011, s. 45) att beroende på konsumenternas 

självkänsla kommer de föredra olika sorts reklam där konsumenter med god självkänsla 
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föredrar reklam som visar verklighetstrogna situationer medan konsumenter med sämre 

självkänsla föredrar ideala situationer. Därmed är det som tidigare nämnts rimligt att anta 

att konsumenter skiljer sig åt och har olika förutsättningar vilket kan påverka hur 

företagets personlighet uppfattas. De ovan nämnda elementen har därmed inkluderats i 

den modell som skildrar hur konsumenters uppfattningar om företags personlighet bildas. 

 

3.3 Preliminär modell  
 

 
 

Figur 1: Preliminär modell baserad på tidigare forskning som visar hur konsumenternas 

uppfattningar om företagets varumärkespersonlighet kan tänkas bildas. 

 

Modellen utspelas från vänster till höger och skildrar tiden från stunden konsumenterna 

klickar sig online på företagets hemsida vilket varje konsument antas göra med olika 

förutsättningar (Johar et als., 2005, s. 468; Ogden et als., 1974, citerad i Tierney et al., 

2016, s. 913). Detta förlopp, från det att konsumenten tar sig online och därmed befinner 

sig i brustunneln, tar del av olika element och slutligen bildar en uppfattning antas ske i 

linje med “om-då”-logiken som tidigare presenterats (Heding et al., 2016, s. 88). Det 

betyder således att om konsumenterna tar sig online där de utsätts för företagets olika 

element, då kommer deras uppfattningar om varumärket bildas på detta sätt. 

 

PE står för konsumentens personlighet och som forskning visar påverkas konsumenternas 

uppfattningar av deras personligheter (Malär et al., 2011, s. 45). Som tidigare nämnts har 

det visats att uppfattningen beror på individers attityder, erfarenheter och känslor (Ogden 

et al., 1946, citerad i Tierney et al., 2016, s. 913) samt att beroende på konsumenternas 

självkänsla kommer de föredra olika sorts reklam (Malär et al., 2011, s. 45). Detta talar 

för att konsumenternas uppfattningar beror på deras personlighet och att varje konsument 

har annorlunda förutsättningar när de klickar sig online. PE står för konsumenternas 

preferenser och innebär att konsumenter antas ha olika preferenser när det kommer till ett 

företags online-sida vilka därmed påverkar hur uppfattningarna bildas. Slutligen står TE 

för tidigare erfarenheter vilket inkluderar allt från tidigare erfarenheter konsumenten har 

haft med liknande produkter, varumärken, online-sidor och så vidare. Det är dock av vikt 

att betona att studien inte ämnar att identifiera konsumenternas personligheter, 
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preferenser och tidigare erfarenheter eller att undersöka hur dessa skiljer sig åt. Dessa 

delar lyfts snarare som grundläggare pelare för modellen och visar att det finns förståelse 

för att konsumenter skiljer sig åt och att det påverka hur uppfattningarna bildas. 

När konsumenterna väl är online och utforskar sidan befinner de sig i brustunneln vilket 

betyder att de utsätts för element som formar uppfattningarna. Detta antas ske i linje med 

trestegsprocessen där konsumenterna exponeras för, uppmärksammar och tolkar stimuli 

(Solomon, 2013, s. 121) samt konsument-psykologi-modellen där de identifierar, 

upplever, integrerar, uttrycker och anknyter stimuli (Schmitt, 2012, s. 8). Därmed antas 

det att när konsumenterna befinner sig i brustunneln utsätts de för en mängd element 

genom hemsidans beröringspunkter som de sållar bland, identifierar och upplever. Detta 

resulterar i associationer till företagets personlighet som genererar positiva eller negativa 

känslor (Schmitt, 2012, s. 8–9). Elementen företaget sänder ut antas inkludera den stereo-

typiska varumärkesanvändaren, företagets anställda och VD (Plummer, 1985, citerad i 

Aaker, 1997, s. 348; Seimiene & Kamarauskaite, 2014, s. 433; Wentzel., 2009, s. 360), 

företagets annonsering, produkter, varumärkets namn och priset  (Ogilvy, 1983, s. 13) 

samt designen, färgerna, reklamen, företagets positionering och konsumenternas 

uppfattningar om den stereotypiska användaren (Seimiene & Kamarauskaite, 2014, s. 

433). Trots att konsumenterna befinner sig online kan de emellertid bli påverkade av 

element som inte kommer online vilket representeras av de röda pilarna i hörnen på 

brustunneln. Detta kan exempelvis vara associationer konsumenten gör. 

 

Därefter antas konsumenterna integrera identifierade element till ett varumärkeskoncept 

som sedan används som ett uttryck och en symbol för deras identiteter eller för att 

signalera medlemskap i en grupp eller kultur (Schmitt, 2012, s. 12). Slutligen innebär det 

sista steget att konsumenten blir anknuten och fäst till varumärket genom att känna 

positiva eller negativa känslor, gemenskap till andra individer och stark anknytning till 

varumärket (Schmitt, 2012, s. 12). I modellen antas detta vara steget då uppfattningen av 

varumärkespersonligheten faktiskt bildats. Denna uppfattning representeras av den 

lilafärgade cylindern till höger i modellen, även om studien återigen inte syftar till att 

kartlägga några specifika företagspersonligheter. Att cylindern inkluderas beror på att 

modellen visar bildningsförloppet från början till slut där slutstadiet antas vara när 

konsumenternas uppfattningar har bildats. De streckade linjerna på cylindern speglar att 

konsumenternas uppfattningar kan komma att förändras över tid då konsumenter 

påverkas indirekt och direkt av interaktionen med varumärket (Plummer, 1985, citerad i 

Aaker, 1997, s. 348) och då forskning visar att konsumenters uppfattningar ändras över 

tid (Johar et al., 2005, s. 458; Tierney et al., 2016, s. 914). 

 

Det bör återigen betonas att modellen är en förenklad bild av verkligheten. Många av 

dessa steg kan tänkas överlappa (Schmitt, 2012, s. 13) vilket betyder att uppfattningarna 

inte bildas i en linjär process (Batey, 2008; Denstadli et al., 2012, s. 423; Simon, 1955, s. 

99; Zaltman, 2003, s. 8). Snarare kan det antas informationen konsumenterna tar in 

bearbetas gradvis vilket talar för att uppfattningarna bildas successivt. Forskning pekar 

dessutom på att hjärnan sällan bearbetar information linjärt utan att detta görs parallellt 

(Martin & Kiecker, 1990, s. 433) samt att många uppfattningar bildas omedvetet (Kotler 

& Armstrong, 2014, s. 148; Zimmerman, 2005, s. 2; Solomon, 2013, s. 121). Trots att 

modellen är konstruerad i en linjär process är det inget antagande som görs utan det är 

snarare en förenklad bild av ett komplext förlopp. 
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4. Praktisk metod 
Detta avsnitt redogör för den metod som används för att insamla, hantera och analysera 

data och skildrar således hur genomförandet av studien gått till och varför olika beslut 

fattats. Detta inkluderar valet av experimentella intervjuer, specifik bransch, företag och 

deltagare. Slutligen diskuteras utformningen av intervjuguiden, metodens begräsningar 

och forskningsetik. 

 

4.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen är det ramverk studien använder för insamlandet och utvärderingen 

av data (Bryman, 2012, s. 46). Det finns ett flertal designer att välja mellan och 

innevarande studie har applicerat den design som kallas laboratorieexperiment men kan 

samtidigt associeras till fallstudiens form. Anledningen till att dessa forskningsdesigner 

applicerats och deras innebörd beskrivs i de efterkommande styckena. 

 

4.1.1 Laboratorieexperiment 
Som Bryman (2012, s. 50) lyfter innebär en experimental forskningsdesign att 

undersökningen manipuleras för att forskarna ska förstå hur forskningsobjektet påverkas. 

Detta betyder att experimentet äger rum i en konstlad miljö, till skillnad från ett fältförsök 

där experimentet äger rum i sin verkliga miljö. Detta gjordes exempelvis av Möller & 

Herm (2013, s. 348) där författarna manipulerade kroppsliga faktorer i form av temperatur 

och hårdhet för att undersöka hur dessa manipulerade faktorer påverkade konsumenternas 

uppfattningar om företagets varumärkespersonlighet. Då denna studie syftar till att 

undersöka hur konsumenters uppfattningar bildas i en online-kontext är det rimligt att 

observera konsumenter när de använder företags hemsidor för att generera insikt och 

ställa frågor om bildningen vilket gör att den kan liknas med ett laboratorieexperiment. 

Det faktum att konsumenterna bjöds in till undersökningen gjorde att miljön redan då 

blev konstlad, även om det samtidigt kan argumenteras för att studien till viss del speglar 

verkligheten eftersom att konsumenterna fick möjligheten att använda företagets hemsida 

under experimentet som de gör normalt. Samtidigt menar Bryman (2012, s. 55) att en av 

de främsta fördelarna med laboratorieexperimentella är att forskaren får kontroll över det 

experimentella arrangemanget och därmed mer kontroll över studien. 

 

Som ovan nämndes kan studien även associeras till egenskaperna hos en fallstudie. En 

fallstudie innebär att forskaren studerar ett specifikt fall för att förstå hur undersöknings-

objektet interagerar med kontexten under de specifika omständigheterna (Stake, 1995, s. 

xi). Det är en ingående, mångfasetterad och detaljerad studie som undersöker ett samtida 

fenomen i sitt verkliga sammanhang (Feagin et al., 1991, s. 2; Yin,1994, citerad i 

Woodside, 2017, s. 1) för att generera en djup förståelse för fenomenet (Woodside, 2017, 

s. 1). Innevarande studie är å ena sidan intresserad av fenomenet kring hur konsumenters 

uppfattningar bildas om ett varumärke online vilket således gör att studien är intresserad 

av en online-miljö och kan därmed liknas med fallstudier, men å andra sidan är det inte 

miljön i sig som är intressant, utan det är hur respondenterna bildar sin uppfattning som 

är i fokus. Därför är det enbart delar från fallstudien som kan associeras till hur 

innevarande undersökning gått till vilket betyder att studien till största del skedde i form 

av ett laboratorieexperiment med delar från en fallstudie. 

 

4.2 Forskningsmetod  
Forskningsmetoden är den metod som används för att samla in data (Bryman, 2012, s. 

46). Tidigare studier som undersökt liknande fenomen har bland annat använt intervjuer 
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för att förstå hur konsumenters uppfattningar bildas (Kniazeva & Belk, 2010, s. 231; Liao 

et al., 2017, s. 1; Mahele et al., 2011, s. 290; Seimiene & Kamarauskaite., 2014, s. 433) 

vilket samstämmer med forskare som betonar att semi-strukturerade intervjuer är att 

föredra före exempelvis enkäter för att få individer att prata om sina berättelser, minnen 

och syn på världen eftersom att enkäter ofta begränsar individernas svarsalternativ 

(Kniazeva & Belk, 2010, s. 234; Magnusson & Marecek, 2015, s. 2). För att kvalitativt 

undersöka hur konsumenters uppfattningar om ett företags personlighet bildas och vilka 

element som påverkar denna bildningsprocess har därmed experimentella intervjuer 

utförts där de experimentella delarna är i form av de projektiva teknikerna som tidigare 

nämnts. Då varumärkets betydelse är så pass beroende av konsumenternas attityder, 

erfarenheter och känslor (Ogden et al., 1946, citerad i Tierney et al., 2016, s. 913) samt 

behov, motiv och mål (Schmitt, 2012, s. 8) kan det argumenteras vara väsentligt att förstå 

konsumenterna på djupet eftersom de kan ha olika uppfattningar. 

 

4.2.1 Intervjuer 
Syftet med intervjuer är att få respondenterna att berätta om sina beteenden, attityder, 

värderingar och normer (Bryman, 2012, s. 209) och därmed tillämpades intervjuer då 

metoden har god potential att generera förståelse för hur konsumenters uppfattningar om 

ett företags varumärkespersonlighet bildas vilket i sin tur betyder att studien har god 

potential för att besvara studiens frågeställning och uppfylla syftet. Genom att intervjua 

individerna ges de möjlighet att fritt skildra hur deras uppfattningar om personligheten 

bildas och vilka element som påverkar denna formningsprocess. 

 

Det tre vanligaste varianterna av intervjuer benämns strukturerade, semi-strukturerade 

och ostrukturerad intervjuer (Bryman, 2012, s. 4171). En strukturerad intervju innebär att 

en intervjuguide konstrueras i förhand som följs till punkt och pricka under intervjuns 

gång vars kontext är densamma för varje intervjuande (Bryman, 2012, s. 210) medan en 

ostrukturerad intervju innebär att inga frågor konstrueras och att forskaren istället har 

teman som ska täckas under intervjun (Bryman, 2012, s. 213). Den semi-strukturerade 

intervjun är således ett mellanting av de andra varianterna där en intervjuguide 

sammanställs som inte behöver följas och där ytterligare frågor kan tilläggas under 

intervjuns gång vid behov (Bryman, 2012, s. 212). Den semi-strukturerade metoden är 

därför mer flexibel och öppensinnad eftersom att forskaren kan inflika frågor vid behov 

samtidigt som intervjuanden kan beröra aspekter som forskaren inte tänk på (Bryman, 

2012, s. 471). Då konsumenterna är studiens centrala fokus har den semi-strukturerade 

intervjun tillämpats eftersom att den tillåter konsumenterna att lyfta det som anses viktiga 

för dem vilket kan vara aspekter som det teoretiska ramverket eventuellt missat, samtidigt 

som den intervjuguide som sammanställts (se appendix 1) är vetenskapligt begrundad. 

 

4.2.2 Experimentella inslag under intervjuerna 
Som tidigare nämnts kan kvalitativa analyser kompletteras med projektiva metoder för 

att hjälpa respondenter till diskussion (Hofstede et al., 2007, s. 301). I en projektiv teknik 

används stimuli som hjälper individer att berätta om sina förståelser (Heding et al, 2016, 

s. 102; Morrison et al., 2002, citerad i Hofstede et al., 2007, s. 301) och de används ofta 

i samband med andra tekniker. Till exempel kombinerade Pich et al. (2018, s. 202) 

fokusgrupper och projektiva tekniker för att studera politiska varumärkens image och 

rykten. I linje med detta betonar Edward & Holland, 2013, s. 53) att förutom att ställa 

frågor vid intervjuer kan forskare använda visuella och kreativa verktyg, exempelvis 

bilder, reklam eller film, för att engagera de intervjuade, uppmuntra till diskussion och 

extrahera särskilda svar eller berättelser (Edward & Holland, 2013, s. 53).  Därmed har 
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intervjuerna kombinerats med projektiva metoder och verktyg för att hjälpa deltagarna att 

diskutera för att i slutändan få en bättre förståelse för hur deras uppfattningar bildas och 

vilka element som influerar denna process. Likt Pich et als. (2018, s. 203) arbete har dessa 

tekniker utplacerats som aktiviteter under intervjun.  

 

Sammantaget har två metoder använts: en meningskompletteringsövning och ett verbalt 

protokoll. Den förstnämnda innebär att berättelser eller argument fulländas (Heding et al, 

2016, s. 102; Hofstede et al., 2007, s. 301) på ett sätt som är meningsfullt för deltagarna 

(Soley and Smith, 2008, p. 132, citerad i Kujala et al., 2014, s. 241) och genererar ofta ett 

brett utbud med svar (Doherty & Nelson, 2010, s. 404) och därmed god förståelse för 

individers uppfattningar (Kujala et al., 2014, s. 240). Förutom att stimulera diskussion 

brukar deltagare ofta finna övningarna roliga och engagerade och samtidigt är det ett sätt 

att överkomma sociala barriärer där respondenternas svar ibland begränsas av deras rädsla 

för att bli dömda (Doherty & Nelson, 2010, s. 404; Will et al., 1996, s. 43). Denna metod 

har använts genom att konsumenterna fått fullända och komplettera meningar (se 

appendix 2) om företagets online-webbsida i ett försök att hjälpa dem diskutera företagets 

varumärkespersonlighet. Det verbala protokollet innebär att individer tänker högt när de 

utför en aktivitet (Heding et al., 2016, s. 100) och har bland annat använts av Kniazeva 

& Belk (2010, s. 231) som i sin studie undersökte hur konsumenter uppfattar varumärkes-

personligheter genom att deltagarna läste texter på matförpackningar som författarna 

därefter ställde frågor om för att förstå hur deltagarna tolkade texterna. I denna studie fick 

konsumenterna använda företagets hemsida och reflektera fritt kring vad de tänkte, tyckte 

och kände samtidigt som direkta frågor ställdes. Detta tillämpades därmed i innevarande 

studie för att engagera deltagarna och för att skapa en så verklighetstrogen intervjukontext 

som möjligt. På detta sätt var det möjligt att få bättre insikt kring hur konsumenternas 

uppfattningar bildades samt vilka element som påverkade bildningsprocessen. 

 

Sammantaget användes alltså en kombination av intervjuer, projektiva tekniker och 

verktyg. Genom att använda dessa metoder har det varit möjligt att generera en 

djupgående förståelse för hur konsumenternas uppfattningar formas i online-kontexten 

och att samtidigt kartlägga vilka element som påverkar processbildningen. 

 

4.3 Urvalsmetod 
En av de mest grundläggande och väsentliga delarna för en trovärdig forskning är att 

erhålla ett lämpligt urval (Marshall et al., 2013, s. 11). Som Bryman (2012, s. 417) betonar 

är det vanligt för kvalitativ forskning att ha två nivåer på urvalet där forskare först väljer 

en kontext att undersöka och därefter välja deltagare att undersöka i kontexten. Då denna 

studie är intresserad av hur konsumenter uppfattar ett företags varumärkespersonlighet i 

en online-kontext har studien tre nivåer på urvalet: val av industri, val av företag och val 

av respondenter. Valet av respondenter har specificerats genom en fyrstegsurvalsprocess 

anpassad för kvalitativa intervjuer och innefattar att (1) definiera ett urvalsuniversum, (2) 

bestämma urvalsstorlek, (3) urvalsstrategi och (4) faktiskt välja urvalet (Robinson, 2014, 

s. 25). Denna metod har således applicerats i denna studie. Härnäst kommer valet av 

industri och valet av företag att argumenteras för vilket följs av en beskrivning av 

Robinsons (2014, s. 25) fyrstegsurvalsprocess som appliceras för urvalet av deltagare. 

 

4.3.1 Val av industri 
Enligt Kahn (2018) har retail-industrin på senare år mött stora förändringar där många 

klädkedjor tvingats stänga butiker medan andra tvingats i konkurs och en av orsakerna 

bakom är att allt fler individer konsumerar online. I linje med detta menar andra författare 
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att allt fler konsumenter handlar online (Chen-Yu et al., 2016, s. 31; eMarketer, 2017; 

Yan et al., 2016, s. 62) och att allt fler företag verkar online (Kahn et al., 2018, s. 255; 

Kahn et al., 2017, s. 1; Ribeiro et al., 2017, s. 158). Samtidigt visar studier att e-handeln 

på senare år ökat vilket är en trend som förväntas fortsätta (Aslam et al., 2018, s. 87; E-

Commerce Europe, 2018, s. 40; eMarketer, 2017; Statista, 2019). 

 

En retail-industri som påverkats av dessa förändringar i individers konsumtionsmönster 

är kläddetaljhandeln (Meadows, 2009, citerad i Nash, 2018, s 82) som uppskattas vara en 

av de snabbast växande segmenten inom e-handeln (Duryee, 2012) och en av de 

populäraste e-handels-kategorierna (E-Commerce Europe, 2018, s. 58; Nielsen, 2014). 

Brännström (2018) rapporterar att flera stora klädföretag i Sverige, exempelvis KappAhl, 

Lindex, Indiska och MQ, valt eller tvingats stänga ned butiker till följd av att allt fler 

konsumerar online, medan andra butiker, exempelvis Boomerang, försatts i konkurs. 

Även Best of Brands försattes i konkurs 2019 som även de till en början stängde ner 

butiker i hopp om att förhindra en konkurs (Hansson, 2019). Samtidigt visar forskning att 

konsumenter i större utsträckning konsumerar online Chen-Yu et al., 2016, s. 31; 

eMarketer, 2017; Yan et al., 2016, s. 62) vilket då bidrar till att företag stänger ned butiker 

för att satsa på online-försäljning (Brännström, 2018; Hansson, 2019). 

 

Dessa förändringar kan tolkas som att konsumenter i större utsträckning kommer ta del 

av kläddetaljhandelsföretags varumärkespersonlighet online eftersom de konsumerar 

mycket online. Till följd av populariteten och förändringarna kläddetaljhandeln möter 

och förändringarna som visats i konsumentbeteende kan det ses som en relevant industri 

att studera och därför har den valts. Kläddetaljhandeln, även kallad mode-industrin, 

inkluderar olika produkter men denna studie fokuserar på kläder (Saran, 2016, s. 157). 

 

4.3.2 Val av företag 
Som ovan nämndes är kläddetaljhandelsindustrin den industri som undersöks och då 

studien är intresserad av att förstå hur konsumenternas uppfattningar bildas behövde även 

företag väljas ut. För att få en tydlig bild av uppfattningsbildningen har två företag valts 

ut för att få en viss bredd i undersökningen. Studien ämnar dock inte till att jämföra dessa 

företag utan två valdes som sagt för att få en viss bredd. 

 

Det finns olika sätt att välja företag på, exempelvis lät Liao et al. (2017) sina respondenter 

identifiera kosmetikaföretag de gillade varpå författarna ställde frågor om hur 

respondenterna uppfattade det valda företaget. Emellertid är innevarande studie 

intresserad av hur konsumenter bildar sin uppfattning om ett företags personlighet i en 

online-kontext och om då respondenterna själva får välja företag finns risken att de sedan 

tidigare har en klar bild av just det företagets personlighet. Fokuset är som sagt på hur 

deras uppfattning faktiskt bildas i online-kontexten och för att lyckas generera denna 

förståelse är det av vikt att respondenterna har begränsad uppfattning om företaget, även 

om detta naturligtvis inte går att styra helt. Samtidigt är det realistiskt att respondenterna 

faktiskt besitter tidigare kunskap och uppfattning om varumärket, eftersom detta högst 

troligt är fallet i verkliga livet, det vill säga att när de använder ett företags webbsida har 

de redan en uppfattning om företagets personlighet. Hur som helst användes inte Liao et 

als. (2017) metod, istället valdes två företag som är relativt starka på den svenska 

marknaden. För att skapa en kontext där respondenterna har en så begränsad bild av 

företagets personlighet som möjligt undveks de mest väletablerade och kända företagen, 

såsom H&M och Zara (E-Commerce Europe, 2018, s. 37), även om det praktiskt är 

relevant att undersöka stora företag eftersom att flest konsumenter köper därifrån. 
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Emellertid ökar detta risken för att konsumenterna redan har en tydlig uppfattning om 

företaget vilket försvårar undersökningen av hur den generas online. 

 

De två företag som valts är Filippa K och Bik Bok och huvudkriteriet för företagen var 

att de verkade inom kläddetaljhandelsindustrin samt att de har en ordentlig online-sida 

med ett stort utbud, fullständig information om varumärket samt bilder på modeller, 

kläder och kampanjer vilket båda varumärkena har. En ordentlig hemsida var vidare 

viktigt för att konsumenterna skulle bli utsatta för olika element och således bidra med 

fruktbarheten i studien och den modell som bildats. Samtidigt är det inte avgörande vilket 

företag som väljs eftersom att studien fokuserar på hur uppfattningarna rent allmänt bildas 

och inte specifikt hur uppfattningarna av de valda företagen bildas. Dessa företag har 

snarare använts som medel och verktyg för att kunna studera hur uppfattningarna bildas. 

 

4.4 Fyrstegsurvalsprocessen 
När industrin och företagen valts var det därefter möjligt att välja respondenter vilket 

gjorts i linje med Robinsons (2014, s. 25) fyrstegsurvalsprocessen som består av att (1) 

definiera ett urvals-universum, (2) bestämma urvalsstorlek, (3) urvalsstrategi och (4) 

faktiskt välja urvalet. Steg ett innebär att ett urvalsuniversum skapas, även kallat urvalets 

population eller målgrupp, med de karaktäristika deltagarna bör besitta. Även andra 

författare lyfter betydelsen av en urvalsram som ett mindre urval kan väljas från (Mason, 

2002, s. 140) då den specificerar vem studien handlar om (Robinson, 2014, s. 28). Den 

metoden har använts av bland annat Acharya & Guptas (2016, s. 1534) som undersökte 

hur konsumenter uppfattar företags varumärkespersonlighet hos gröna produkter. 

 

Urvalsuniversumet bildas genom att inneslutningskriterium definieras vilket är sådana 

attribut som individerna måste besitta för att kvalificera sig för studien och kan till 

exempel vara mentala förmågor, attityder eller drag (Robinson, 2014, s. 26). För att 

avgöra vilka kriterium som bör bildas kan fokus riktas mot forskningsfrågorna då dessa 

indikerar vilka individer studien berör (Bryman, 2012, s. 416). Ju fler kriterium som 

bildas, desto mer homogent blir universumet och i slutändan även urvalet. Resultatet hos 

studier med homogena urval ofta blir mer bundna till den specifika kontexten som 

undersöks (då individerna som deltar är så specifikt utvalda) vilket i sin tur gör att 

generaliserbarheten och överförbarheten begränsas. Därmed kan det tänkas mer rimligt 

att sträva mot ett heterogent urval eftersom att dessa studier är lättare att generalisera och 

överföra (Robinson, 2014, s. 27). Emellertid kan heterogena urval göra det svårare att 

hitta meningsfulla teman att analysera (Robinson, 2014, s. 27) och samtidigt betonar 

Smith et al. (2009, s. 28) att forskare som undersöker individers världssyn ofta strävar 

mot ett så homogent urval som möjligt. Därmed har denna studie strävat mot ett homogent 

urval. Ett klarare och tydligare urvalsuniverseum leder i bästa fall till att mer giltiga och 

transparenta generaliseringar kan dras, medan ett diffust urvalsuniverseum minskar 

studiens trovärdighet och enlighet (Robinson, 2014, s. 28). De inneslutningskriterium 

som för denna studien valts har sammanfattats i figur 2 nedan. 

 

Inneslutningskriterium 

(1) Tillhör generation Y (1980–1994) eller generation Z (1995→), (2) har ett intresse för 

konsumtion av kläder, (3) har kännedom och vetskap om konsumtion online samt (4) studerar. 

 

Figur 2: Inneslutningskriterium för studiens respondenter 

 

https://www.filippa-k.com/sv?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBDCtclj2BmlDyiwlNXkahpiTEImmbBJF71-vsalzduqBjnWn4Yo-CBoCaPcQAvD_BwE
https://bikbok.com/sv/shop-online/new-in/
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Som tidigare nämnts undersöker studien hur konsumenters uppfattningar om ett företags 

personlighet bildas i en online-kontext och mer specifikt undersöks kläddetaljhandeln. 

När det kommer till online-konsumtion har Generation Y, även kallad millennium-

generationen, en stark köpkraft vilket gör den till en drivande kraft bakom konsumtion 

online och därmed en drivande kraft i utvecklingen av e-handeln (Kraljević & Filipović, 

2017, s. 6: Smith, 2011, s. 489). Generationen är född mellan 1980 och 1994 (Lussier & 

Hendon, 2017, s. 158) och har vuxit upp med socialisering och konsumtion online 

(Kraljević & Filipović, 2017, s. 6; Smith, 2011, s. 489). Därmed är mobiltelefoner och 

datorer alldagliga redskap och samtidigt kommer deras utnyttjande av e-handeln öka i 

linje med deras diskretionära inkomst (Smith, 2011, s. 489). Samtidigt menar E-

Commerce Europe (2018, s. 30) att millenniumgenerationen är det viktigaste konsument-

segmentet eftersom att de är mobilanvändare och har konsumerat mycket online. Det är 

även den största och bäst utbildade generationen och ses därmed som en utmaning för 

marknadsförare (Kraljević & Filipović, 2017, s. 6) vilket kan tolkas som att det är 

betydelsefullt att förstå generationen och göra den till en mindre utmaning. 

 

I förhållande till de äldre generationerna, babyboomers födda mellan 1946 och 1964 samt 

generation X födda 1965 och 1979, är generation Y både större och mer van vid 

användning av internet (Lussier & Hendon, 2017, s. 174) varpå generation Y är ett bättre 

segment då innevarande studie är intresserad av fenomen kring online-beteende. Vidare 

finns även generation Z som inkluderar individer födda från 1995 och framåt (Lussier & 

Hendon, 2017, s. 158). Dessa har många likheter med generation Y när det kommer till 

digital kompetens (Lussier & Hendon, 2017, s. 175). Därmed har urvalets fokus riktats 

mot individer som tillhör antingen generationen Y eller generation Z eftersom att båda 

har erfarenhet av att konsumera online och är de grupper som konsumerar mest online. 

 

Det andra och tredje kriteriet, ett intresse för konsumtion av kläder samt kännedom och 

vetskap om konsumtion online, bildades till följd av studiens fokus på kläddetaljhandeln 

och beteendemönster online. Utan ett intresse för konsumtion av kläder samt kännedom 

om konsumtion online skulle individerna vara irrelevanta att undersöka eftersom att de 

därmed inte konsumerar online och heller aldrig bildar uppfattningar om företagets 

personlighet online. Även här spelade valet av generation Y och Z in eftersom att 

forskning visar att de har mobil- och datorvana och har spenderat mycket tid åt att 

konsumera och socialisera sig online (E-Commerce Europe, 2018, s. 30; Smith, 2011, s. 

489) varpå valet av denna generation var ett sätt att inkludera individer som besitter 

kunskap om konsumtion online. Samtidigt menar Evans (1989, s. 12) att unga är mer 

modeinriktade än äldre vilket kan tänkas betydelsefullt då denna studie är intresserad av 

kläddetaljhandeln och därmed kan det tänkas att de som är mer brydda om modet 

konsumerar mer kläder. Det fjärde kriteriet som innebär att studenter har undersökts 

grundas på E-Commerce Europe (2018, s. 60) som lyfter att konsumentsegmentet är ett 

av de segment som konsumerar mest online. 

 

Steg två innefattar att välja storleken på urvalet. Som Marshall et al. (2013, s. 11) betonar 

är det väsentligt att erhålla ett tillräckligt urval vilket innebär att tillräckligt mycket data 

måste insamlas. Det finns inget rätt svar på vad tillräckligt innebär utan detta beror på 

studien (Bryman, 2012, s. 425; Marshall et al., 2013, s. 12). Däremot brukar kvalitativa 

studier som undersöker individers världssyn ofta sträva mot en liten urvalsstorlek 

eftersom de detaljerat vill analysera den insamlade informationen och således är det fokus 

på djup istället för bredd (Smith et al., 2009, s. 29). Urvalsstorleken bör inte vara för stor 

eftersom att det kan bli svårt att hitta ett specifikt fokus i den data som insamlats (Mason, 
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2002, s. 136). Andra forskare menar att data bör samlas in tills dess att studien är mättad 

(Bryman, 2012, s. 425; Marshall et al., 2013, s. 12) vilket samstämmer med Mason (2002, 

s. 134) som betonar att huvudfokus bör ligga på att datan som insamlas kan besvara 

problemformuleringen och uppfylla syftet. Även om det inte finns någon siffra på hur 

många intervjuer som bör genomföras rekommenderar Smith et al. (2009, s. 51) att studier 

på kandidat- eller masternivå åtminstone bör göra tre intervjuer medan Marshall et al. 

(2013, s. 12) rekommenderar enskilda fallstudier att utföra mellan 15–30 intervjuer. 

Sammantaget kan det tolkas som att det inte bör vara fokus på ett exakt antal intervjuer 

och därmed har fokus legat på att genomföra intervjuer tills dess att studien känns mättnad 

i den bemärkelsen att problemformuleringen känns besvarad och syftet uppnått. Målet 

var dock att genomföra minst tre intervjuer. 

 

Steg tre innebär att en urvalsmetod väljs och författaren skiljer på tre olika metoder: 

slumpmässigt urval, bekvämlighetsurval eller ändamålsenligt urval (Robinson, 2014, s. 

31–32). Ett slumpmässigt urval skulle innebära att individer slumpmässigt väljs ut medan 

ett bekvämlighetsurval betyder att de individer som mest lägligt och bekvämt har 

möjlighet att delta väljs. Enligt Bryman (2012, s. 416) brukar kvalitativ forskning ofta 

tillämpa det ändamålsenliga urvalet eftersom att det ofta är av vikt att individerna som 

väljs är relevanta för forskningsfrågan. Ett ändamålsenligt urval innebär att deltagarna 

taktiskt väljs ut eftersom att det till exempel kan vara av vikt att deltagarna besitter en 

viss kunskap om fenomenet som undersöks alternativt att individerna besitter särskilda 

attribut (Bryman, 2012, s. 418; Mason, 2002, s. 128). Som ovan nämnts kommer en 

experimentell studie med några egenskaper som liknar fallstudiens att användas och 

Bryman (2012, s. 416) lyfter att det är av vikt att välja individer som passar till den 

experimentella ramen varpå det ändamålsenligt urvalet är det som tillämpats. I detta fall 

har som ovan nämnts inneslutningskriterium definierats och således har studiens 

deltagare valts ut för att säkerställa att dessa kriterium uppfylls. 

 

Det fjärde och sista steget innebär att praktiskt “rekrytera” individerna som ska delta 

vilket kan göras på olika sätt, till exempel att fråga face-to-face eller online (Robinson, 

2014, s. 37). Totalt intervjuades fyra individer som “rekryterades” online genom ett 

publicerat inlägg på författarens egen Facebook-sida (se appendix 3) varpå de utvalda 

företagen delades ut slumpmässigt. Av dessa fyra individer var två pilotintervjuer och 

dessa pilotdeltagare var bekanta till en bekant och således fanns det ingen direkt koppling 

mellan pilotdeltagarna och studiens författare. Genom Facebook-inlägget var det två 

personer som hörde av sig men som inte var gemensamma vänner till författaren. Med 

andra ord fanns det ingen tidigare koppling mellan dessa två respondenter och författaren 

heller. De var studenter vid Umeå Universitet som sett det offentliga inlägget och 

kontaktat författaren. När individerna hörde av sig säkerställdes att de var lämpliga för 

studien genom att avgöra om de uppfyllde studiens inneslutningskriterium eller inte och 

därefter bestämdes plats med individerna och intervjuerna genomfördes. 

 

Gällande platsen betonar Magnusson & Marecek (2015, s. 43) att den bör vara säker, 

bekväm och lättillgänglig för respondenterna och den som intervjuar samt att den är 

avskild för att undvika avbrott eller andra störningsmoment. Författarna nämner även att 

deltagarnas anonymitet bör beaktas vilket kan speglas i platsen som väljs i den 

bemärkelsen att den inte hålls i ett offentligt utrymme. Platserna för intervjuerna 

bestämdes som sagt tillsammans med deltagarna där två intervjuer tog plats på ett café 

och de andra två tog plats i respondenternas hem för att göra de så bekväma som möjligt. 
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Efter att dessa fyra intervjuer genomförts påbörjades bearbetningen av datamaterialet och 

därefter kunde det konstateras att svaren kunde besvara frågeställningen och uppfylla 

syftet varpå beslutet att inte genomföra fler intervjuer fattades. Som sagt kändes data-

materialet mättat och därmed lades fokuset på att sammanställa det material som 

insamlats så bra som möjligt istället för att samla in mer datamaterial. 

 

4.5 Utformning av intervjuguide och den meningskompletterande 

övningen 
Som ovan nämnts sammanställs ofta en intervjuguide i samband med semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman, 2012, s. 471; Edward & Holland, 2013, s. 53; Qu & Dumay, 2011, s. 

246) vilket även gjorts i detta fall (se appendix 1). Detta gjordes genom att bilda teman 

baserat på de ämnen studien undersöker och sedan skapa frågor i linje med varje tema för 

att styra konversationerna åt ett specifikt håll (Qu & Dumay, 2011, s. 246). Frågorna 

baserades även på studiens problemformulering och syfte för att den insamlade datan, det 

vill säga respondenternas svar, i slutändan skulle besvara problemformuleringen och 

uppfylla syftet (Bryman, 2012, s. 473; Magnusson & Marecek, 2015, s. 51) men fick 

samtidigt inte innehålla termer från frågeställningen, syftet eller teorikapitlet (Magnusson 

& Marecek, 2015, s. 51). Därmed var steg ett vid utformandet av intervjuguiden att 

identifiera teman att organisera intervjuerna i linje med. 

 

Denna studie undersöker hur konsumenters uppfattningar om ett företags personlighet 

bildas online samt vilka faktorer som kan tänkas påverka denna processbildning varpå tre 

teman bildades: (1) konsumentens nuvarande uppfattning om varumärket online, (2) hur 

denna uppfattning bildats och (3) vilka element som påverkade bildningen. Även om det 

är tre separata teman överlappar de. Del ett innefattar frågor som berör den uppfattning 

konsumenterna bildat om varumärkets personlighet för att därefter gå in på del två som 

undersöker hur denna uppfattning bildats. Deltagarna fick instruktioner om att gå in på 

företagets hemsida innan intervjuerna och fick även några minuter under intervjun att 

göra det igen för att fundera vad de tänker om varumärket. Därefter var det då möjligt att 

ställa frågor som undersökte hur deras uppfattningar bildats och varför uppfattningarna 

bildades på just det sättet. Detta berör därmed även del tre som undersöker vilka element 

som påverkat och format den uppfattning konsumenterna bildat. Det var även på ett 

liknande sätt den meningskompletterande övningen formades, det vill säga, i linje med 

temana, frågeställningen och syftet. 

 

Förutom dessa tre teman formades även introduktionsfrågor då bland annat Qu & Dumay 

(2011, s. 250) lyfter betydelsen av detta eftersom att de kan kickstarta respondenterna och 

fånga deras uppmärksamhet. Det är även av vikt att ha avrundningsfrågor (Magnusson & 

Marecek, 2015, s. 57). Därmed var inledande värma-upp-frågor samt avrundningsfrågor 

ytterligare två teman där de förstnämnda syftade till att hjälpa respondenterna slappna av 

men som ändå relaterade till konceptet för att sätta dem i “rätt” tankesätt. 

 

4.5.1 Utformning av frågor 
Det finns olika sorts frågor att ställa (Kvale, 1996, citerad i Bryman, 2012, s. 476) och 

olika regler för hur frågor bör eller inte bör formuleras (Bryman, 2012, s. 255). När det 

kommer till regler för hur frågorna bör formuleras lyfter Bryman (2012, s. 255) att det är 

viktigt att undvika tvetydiga frågor, långa frågor, två-frågor-i-en-frågor, generella frågor, 

ledande frågor och svårformulerade frågor. De frågor som ställs bör även uppmuntra till 

reflektion kring respondenternas upplevelser och erfarenheter (Magnusson & Marecek, 

2015, s. 50). Samtidigt är det av vikt att använda ett språk som är lättförståeligt och 
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relevant för de som blir intervjuade (Bryman, 2012, s. 473). I linje med detta lyfter 

Magnusson & Marecek (2015, s. 47) att intervjuer bör betraktas som en avslappnad 

konversation där ett informellt och simpelt språk används. Därmed konstruerades 

intervjuguiden med “mildare,” ”icke-akademiska” begrepp som samtidigt relaterade till 

området. Samtliga frågor som Bryman menar att forskare bör undvika undveks. 

 

När det kommer sorten på frågorna presenterar Kvale (1996, citerad i Bryman, 2012, s. 

476) introduktionsfrågor för att få individerna att börja tala om ett visst ämne eller 

koncept; utforskande följdfrågor för att få respondenten att utveckla sitt svar och berätta 

mer; specificerade frågor för att förstå specifikt vad respondenten menar; strukturerade 

frågor för att tala om för respondenten att olika ämnen berörs; samt tystnad för att 

respondenten ska ha tid att tänka och reflektera. Frågorna utformades därför i linje med 

dessa. Vidare lyfter Magnusson & Marecek (2015, s. 54) en mängd frågor som kan 

användas (se figur 3) som även dem använts som inspiration vid utformandet av frågorna. 

 
Frågor Generella uppföljningsfrågor Fokuserade uppföljningsfrågor 

Kan du berätta om ett 

tillfälle när…? 

Kan du berätta vad som 

hände när…? 

Kan du ge mig ett specifikt 

exempel på…? 

Kan du berätta vad du 

gjorde igår? 

Har du någonsin erfarit X? 

Hur erfarade du X? 

Varför tror du X hände? 

Vad tycker du om X? 

Kan du berätta mer om…? 

Vad gjorde du då? 

Vad fick det dig att tänka på? 

Har du några fler exempel på 

det? 

Vad betydde det för dig? 

Hur fick det dig att känna? 

Vad tror du hände? 

Var du en student när det hände? 

 

Figur 3: Exempelfrågor (Magnusson & Marecek, 2015, s. 54) 

 

Vidare görs en skillnad på öppna och stängda frågor (Bryman, 2012, s. 246). En öppen 

fråga är en fråga där respondenten kan svara mer eller mindre vad hon än önskar, medan 

den stängda frågan levereras med en uppsättning fasta alternativt som respondenten väljer 

mellan. Det finns för- och nackdelar med båda sätten där öppna frågor ger respondenterna 

möjlighet att svara med egna termer och öppnar upp för ovanliga svar och hindrar 

forskarna från att indirekt föreslå svar (Bryman, 2012, s. 247). Nackdelen är dock att det 

krävs mer från respondenternas sida, det tar tid och kan vara svårt att analysera svaren då 

de kan skilja sig. Stängda frågor är lättare för respondenterna att svara på, tar kortare tid 

och är lättare att analysera, men nackdelen är att svaren kan bli begränsade till de fasta 

alternativ som föreslås inom ramen för de stängda frågorna (Bryman, 2012, s. 250). Då 

studien är intresserad av hur konsumenterna faktiskt bildar sina uppfattningar och för att 

påverka deras svar så lite som möjligt har mestadels öppna frågor använts. Detta går i 

linje med Magnusson och Marecek (2015, s. 47) som betonar att semi-strukturerade 

intervjuer ofta föredrar öppna frågor före stängda vilket således styrker valet. Om en 

stängd fråga använts har denna följts av en följdfråga för att uppmuntra till diskussion.  

 

Antalet frågor och längden på intervjuer varierar och det är inte nödvändigtvis så att en 

lång intervju är bättre än en kort, men korta intervjuer kan tyda på att respondenterna är 

icke-samarbetsvilliga och oroliga över att bli intervjuade (eller att forskaren ställt för lite 

frågor) vilket i slutändan kan innebära att materialet inte är relevant att transkribera, 
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analysera eller bearbeta (Bryman, 2012, s. 484). Med detta i åtanke gjordes inte allt för 

många frågor eller alltför långa intervjuer. Som tidigare nämnts genomfördes två 

pilotintervjuer för att testa intervjuguiden och se så att frågorna som konstruerades gav 

svar på frågeställningen och syftet (Bryman, 2012, s. 474; Magnusson & Marecek, 2015, 

s. 57). Även tidsåtgången beaktades under pilotintervjuerna och enligt Whiting (2008, s. 

36) kan semi-strukturerade intervjuer pågå upp till flera timmar vilket för denna studie 

hade varit alldeles för mycket. I figur 4 skildras information om deltagarna vars namn är 

fiktiva för att respektera anonymiteten och konfidentialiteten. 

 

Efter att pilotintervjuerna genomförts framfördes feedback från deltagarna och de lyfte 

att det var upprepningar samt att några frågor var svåra att svara på. Därmed eliminerades 

några frågor eftersom att de var upprepningar och samtidigt omformulerades andra 

frågor. Deltagarna gav även feedback angående övningen och intervjuernas längd där 

övningen uppfattades ha många frågor på grund av upprepningarna medan själva 

intervjulängden var “lagom.” De båda pilotintervjuerna som genomförds gav även bra 

insikt om vilka frågor som kunde hoppas över  samt vilka frågor som var svåra att förstå 

och vilka frågor som var bra. Pilotintervjuerna var väldigt givande och bidrar i slutändan 

till att de resterande intervjuerna som genomfördes gjordes på det bästa möjliga sättet. 

Trots att pilotintervjuerna var testintervjuer har de räknats in i studien eftersom att 

respondenternas svar var så pass bra att de besvarade frågeställningen och syftet. 

Samtidigt fanns det tydliga mönster mellan pilotdeltagarna och de “riktiga” deltagarna.  

 

Datum Fiktivt namn Ålder Kön Företag Längd 

2019-05-01 David 25 Man Filippa K 
Övning: 27 min 4 sek 

Intervju: 40 min 59 sek 

2019-05-02 Natalia 23 Kvinna Bik Bok 
Övning: 25 min 14 sek 

Intervju: 33 min 25 sek 

2019-05-08 Celine 24 Kvinna Bik Bok 
Övning: 19 min 8 sek 

Intervju: 39 min 20 sek 

2019-05-10 Alexander 23 Man Filippa K 
Övning: 21 min 13 sek 

Intervju: 51 min 52 sek 

 

Figur 4: Information om intervjuer där de två första är pilotintervjuerna 

 

4.6 Genomförande av intervjuer 
Som förberedelse inför intervjuerna och för att sätta deltagarna i rätt tankesätt ombads 

konsumenterna bekanta sig med företagets online-hemsida innan intervjuerna och 

fundera på vad hemsidan sade om varumärket samt vilka intryck som bildades. Detta 

gjordes som sagt för att sätta dem i rätt tankeprocess och för att hjälpa dem skapa en 

uppfattning för att sedan under intervjuerna försöka få respondenterna att reflektera kring 

uppfattningen som bildades och hur den bildades. Innan intervjun påbörjades förklarades 

återigen syftet med intervjun och studien, det vill säga att den undersöker varumärken 

och konsumentens uppfattning om varumärken. Vidare lyftes punkter rörande deltagarnas 

anonymitet, sekretess och att de när som helst hade möjlighet att avsluta intervjun om de 

så ville. Återigen frågades om det var tillåtet att spela in intervjun vilket samtliga 

deltagare godkände. Att intervjun spelades in gjordes för att under intervjutillfället kunna 

fokusera på respondenternas svar för att kunna inflika relevanta följdfrågor, något som 

hade varit svårare om studien istället förlitat sig på att anteckna respondenternas svar 

(Bryman, 2012, s. 482). Intervjuerna spelades även in för att kunna rikta mer fokus på 
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kroppsspråk och ansiktsuttryck som även de talar för hur respondenter tycker och känner 

om olika frågor (Bryman, 2012, s. 479). 

 

Därefter började intervjun som inleddes med de kompletterande meningarna (se appendix 

2) och sedan ställdes frågorna i intervjuguiden (se appendix 1). Respondenterna hade 

företagets hemsida framför sig under hela intervjun för att de lättare skulle kunna visa 

och förklara hur deras uppfattningar bildades och vilka element som påverkade. De första 

frågorna från intervjuguiden berörde uppvärmningsfrågorna om varumärkespersonlighet 

på ett lättare sätt och syftade till att få igång deras tänkande och göra de avslappnade. 

Därefter ställdes frågor om den uppfattningen som hade bildats vilket följdes av frågor 

kring hur denna uppfattning bildades. Därefter ställdes frågor om de element som 

påverkar uppfattningen. Intervjun avslutas med avrundningsfrågor. Under intervjuerna 

var det fokus på balans vilket innebär att jag som intervjuade inte pratade för mycket 

eftersom att det kan göra konsumenterna passiva, men samtidigt att jag inte pratar för lite 

då det kan göra konsumenterna osäkra – de fick prata “lagom” mycket (Bryman, 2012, s. 

475). I linje med Bryman (2012, s. 476) var det efter intervjuns gång fokus på att anteckna 

hur intervjun gick, exempelvis hur mycket konsumenterna pratade, om personen verkade 

nervös eller inte, känslor om platsen för intervjun och eventuellt om respondenterna 

nämnde nya intressanta områden vilket dock inte gjordes. På detta sätt gick alltså 

intervjuerna till och de resulterade i svar som gjorde att studien ansågs mättad. 

 

4.7 Metodens begränsningar  
Som Woodside (2017, s. 2) betonar är ett antagande forskare gör vid utformandet av 

fallstudier att respondenterna är villiga att dela med sig av sina tankeprocesser och att det 

är möjligt att kartlägga deras tankemönster. Forskning visar emellertid att människor har 

begränsat åtkomst till sina egna tankeprocesser (Woodside, 2017, s. 3) och att majoriteten 

av vårt tänkande sker omedvetet (Woodside, 2017, s. xii). Detta skulle således betyda att 

det inte är möjligt att förstå hur konsumenterna formar sina uppfattningar om företagets 

personlighet genom intervjuer eftersom att konsumenterna har begränsad åtkomst till hur 

de faktiskt tänker. Samtidigt måste konsumenterna undersökas på något sätt och då kan 

experimentella intervjuer ändå ge ett givande resultat eftersom att konsumenterna får 

chansen att reflektera om sitt inre, sitt medvetna och även undermedvetna. Det visade sig 

att studien faktiskt gav ett lärorikt och relevant resultat vilket tyder på att intervjuerna var 

tillämpbara. När det kommer till urvalet kan det konstateras att könsfördelningen på 

deltagarna å ena sidan var jämn med två män och två kvinnor, men å andra sidan fick 

männen ta del av Filippa Ks hemsida och kvinnorna av Bik Boks vilket skulle kunna få 

utslag på resultatet. Samtidigt används hemsidorna enbart som verktyg för att förstå hur 

uppfattningarna bildas och således skulle dessa två företag kunna bytas ut mot två andra. 

Därmed bedöms det inte ha någon större inverkan på resultatet. 

 

Vidare lyfter Imms & Ereaut (2013, s. 84–85) att en vanlig kritik mot intervjuer är att 

respondenterna inte gör det de säger att de gör. Att individer kanske inte berättar hela 

sanningen kan dels bero på social press, att de inte är medvetna om sina egna beteenden 

eller inte minns (Imms & Ereaut, 2013, s. 84). För att bemöta att konsumenter inte alltid 

berättar sanningen betonades det kontinuerligt för konsumenterna att det inte fanns några 

rätt eller fel samt att de var anonyma. Av kritiken som lyfts mot laboratorieexperiment 

betonar Bryman (2012, s. 55) att den externa validiteten, som i kvalitativa metoder 

benämns överförbarhet, blir lidande eftersom att miljön inte motsvarar verkligheten på 

samma sätt. I linje med detta ifrågasätter Imms & Ereaut (2013, s. 84–85) huruvida 

undersökning av ett visst beteende utanför sin verkliga kontext verkligen kan undersöka 
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beteendet på ett äkta och trovärdigt sätt. Kvalitativa studier går därmed inte att 

generalisera på samma sätt vilket å andra sidan sällan är syftet med kvalitativa metoder 

(Bryman, 2012, s. 406; Higginbottom et al., 2004, s. 13). Resultatet appliceras istället till 

den grupp som undersöks (Higginbottom et al., 2004, s. 13) och generaliseras till teori 

snarare än populationer (Bryman, 2012, s. 406). Genom att låta konsumenterna använda 

företagens hemsidor under intervjuerna försökte en verklig kontext att skapas. 

 

Det kan även tänkas att författaren till studien - genom att välja ut företag som tilldelades 

konsumenterna, be konsumenterna studera hemsidorna och fundera på vilka intryck de 

får samt be dem göra den meningskompletterande övningen - leder konsumenterna åt ett 

visst håll. Således blir det till viss del en onaturlig situation eftersom att konsumenterna 

ombeds reflektera kring hemsidorna och varumärket. Detta kan resultera i att individerna 

reflekterar kring saker som de kanske inte hade lagt märke till i en normal, naturlig och 

icke-konstlad miljö vilket i sin tur kan leda till en viss partiskhet. Samtidigt kan det tänkas 

att konsumenternas reflektioner ändå är ”sanna” på det sätt att deras beskrivningar faktiskt 

kan vara så som konsumenterna känner om varumärket och uppfattar elementen. Trots att 

de inte reflekterar så djupt om företagen i en normal kontext kan det som berättas vara 

sanningsenligt. Genom att konsumenterna fick studera hemsidorna och göra den mening-

skompletterande övningen är även förhoppningen att det hjälpte konsumenterna att 

diskutera vilket förhoppningsvis väger över begränsningarna metoden kan tänkas inneha. 

 

Sammantaget har metoden begränsningar men som ovan nämnts har utförandet noggrant 

genomtänks och planerats för att i slutändan överkomma dessa begränsningar så bra som 

möjligt. I slutändan gav metoden datamaterial som kunde besvara frågeställningen och 

uppfylla syftet vilket kan tolkas som att metoden var tillämpbar och lämplig. 

 

4.8 Hantering av insamlad data 
Efter att en mängd data insamlats måste den hanteras och analyseras (Bryman, 2012, s. 

13) i form av att empirin måste sammanställas och därefter analyseras. Empirin har 

sammanställts genom en tematisk analys som analysen därefter baserats på. 

 

4.8.1 Empiri- och analysframställning 
Den tematiska analysen består av sex steg och är ett sätt att identifiera, analysera och 

tolka mönster eller teman i kvalitativ data (Clarke & Braun, 2017, s.  297) då den 

organiserar och beskriver datan i detalj (Clarke & Braun, 2006, s. 79). Den används 

genom att teman subtraheras ur en insamlad datamängd (Bryman, 2012, s. 13). 

 

Det första steget innebär att bekanta sig med datan genom att transkribera och läsa 

materialet upprepande gånger för att finna mönster och betydelsefulla innebörder (Clarke 

& Braun, 2006, s. 87). Transkribering innebär att allt som sades under intervjuerna skrivs 

ned, ord för ord (Bryman, 2012, s. 13). Med andra ord påbörjades hanteringen av datan 

genom att allt som sades under intervjuerna skrevs ned varpå dessa dokument skrevs ut 

och lästes igenom ett flertal gånger för att skapa bekantskap med materialet. I samband 

med detta användes överstrykningspennor i olika färger för att markera det som sade 

något relevant i den bemärkelsen att det indikerade något om hur konsumenternas 

uppfattningar om företagets varumärkespersonlighet bildades eller vilka element som 

påverkar processbildningen. Även anteckningar togs och viktiga idéer skrevs ned. 

Intervjuerna transkriberades så fort som möjligt för att tidigt kunna skapa bekantskap med 

materialet (Bryman, 2012, s. 576). Därefter innebär steg två att initiala koder skapas där 

all relevant information som säger något om frågeställningen eller syftet grupperas och 
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kodas (Clarke & Braun, 2006, s. 88) vilket i detta fall innebar att fokus riktades mot de 

överstrukna meningarna som därefter kodades. 

 

Steg tre innefattar att gruppera koderna i större teman där likheter och kopplingar dras 

temana emellan (Clarke & Braun, 2006, s. 89). Enligt Ryan & Bernard (2003, s. 87) är 

ett tema ett fundamentalt koncept som besvarar en fråga som i detta fall innebär att temana 

besvarar hur konsumenters uppfattningar bildas eller vilka element som påverkar process-

bildningen. I grupperingen av dessa teman kan forskare leta efter svar som upprepas eller 

återkommer ett flertal gånger, metaforer, olika övergångar som markerar att något nytt 

diskuteras, likheter och skillnader, material som saknas eller språkliga kopplingar vilket 

berör ord som “eftersom att,” “sedan” och “som ett resultat av” då dessa indikerar 

kopplingar eller förklaringar (Ryan & Bernard, 2003, s. 89). Under steg fyra granskas de 

teman som grupperats varpå några teman kan elimineras, andra slås ihop och andra brytas 

ned (Clarke & Braun, 2006, s. 90–91). Detta består vidare av två nivåer där den första 

innefattar en granskning av koderna inom varje tema som bör forma ett enhetligt mönster, 

om inte måste det temat ändras. När koderna inom varje tema är enhetliga och bildar ett 

mönster innebär nivå två att temana granskas i förhållande till det insamlade data-

materialet för att säkerställa att temana speglar datamaterialet. Därmed lästes data-

materialet igenom ytterligare några gånger. Steg fem innebär sedan att förfina, definiera 

och namnge de temana genom att hitta essensen i varje tema och beskriva varför varje 

tema är intressant, hur det samspelar med resterande teman och hur det samspelar med 

frågeställningen och syftet (Clarke & Braun, 2006, s. 92). Det sjätte och sista steget 

innebär slutligen att analysen och rapporten skrivs (Clarke & Braun, 2006, s. 93). 

 

Med andra ord har empiri- och analysavsnittet strukturerats i linje med dessa och svaren 

från intervjuerna och de kompletterande övningarna har analyserats tillsammans. 

Närmare bestämt innehåller empiriavsnittet de olika koder och teman som identifierades 

gällande hur konsumenternas uppfattning bildades och vilka element som enligt 

konsumenterna själva påverkade hur deras uppfattning bildas. I empirikapitlet presenteras 

citat från konsumenterna på olika sätt vilket inte har någon speciell betydelse – att de 

presenteras på olika sätt beror på att texten ska vara mer lättläst och varierande. Därefter 

strukturerades analysen på ett liknande sätt genom att beskriva hur konsumenters 

uppfattningar om ett företags hemsida bildas för att även koppla detta till vad teorin säger 

samt skildra olika anledningar till varför konsumenternas uppfattningar bildades på just 

detta sätt. Även de olika elementen kopplas till teorin.  

 

4.9 Forskningsetik 
Som forskare belyser är forskningsetik en avgörande del av studier varpå forskare bör ha 

det i åtanke (Imms & Ereaut, 2013, s. 118; Love, 2012, s. 4; Weathington et al., 2012, s. 

24; Wiles, 2013, s. 3) vilket även varit en central del av denna studie. I grund och botten 

handlar etik om att göra gott och undvika skada (Orb et al., 2001, s. 93; Weathington et 

al., 2012, s. 25). Forskningsetik berör olika frågeställningar om moral gällande 

intentioner och handlingar som kan uppfattas som rätt och fel (Wiles, 2013, s. 3). Moral 

berör “de principer eller regler som definierar vad som är rätt och fel” medan etik 

“innefattar processen av att studera moraliska standards och att utvärdera hur dessa ska 

tolkas och appliceras i olika situationer (Weathington et al., 2012, s. 24). Forskare lyfter 

i samband med detta tre viktiga delar av forskningsetiken som kallas informerat 

samtycke, anonymitet och konfidentialitet, och risker (Imms & Ereaut, 2013, s. 119; Kara 

& Pickering, 2017, s. 239; Magnusson & Marecek, 2015, s. 43; Weathington et al., 2012, 

s. 31; Wiles, 2013, s. 4) . Forskningsetikens främsta fokus är att säkerställa välbefinnandet 
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av deltagarna (Imms & Ereaut, 2013, s. 119; Kara & Pickering, 2017, s. 239) och syftar 

samtidigt till att hjälpa eventuella respondenter att fatta ett beslut om huruvida de vill 

delta eller inte och för att kunna fatta detta beslut måste de vara fullt informerade om vad 

ett deltagande i studien faktiskt innebär (Robinson, 2014, s. 35).  

 

Informerat samtycke innebär att studiens deltagare bör få tydlig information om vad 

studien berör, varför den genomförs, hur resultatet kommer användas, vad deras 

deltagande innebär, olika risker och fördelar som följer, att de själva får avgöra om de vill 

delta samt att de när som helst får avsluta deltagandet om de så vill (Robinson, 2014, s. 

35; Wiles, 2013, s. 26). Om undersökningen ska spelas in eller filmas måste även detta 

berättas samt hur inspelningarna kommer att användas (Weathington et al., 2012, s. 35). 

Det handlar helt enkelt om att respondenterna måste bli informerad till den grad att de 

faktiskt kan avgöra huruvida de vill delta i studien eller inte (Imms & Ereaut, 2013, s. 

122) och berör således hur mycket information som ska och bör delas med eventuella 

deltagare samt hur denna information framförs (Wiles, 2013, s. 27). Mängden 

information bör vara till den grad att deltagarna förstår vad studien innebär och den bör 

framföras på ett vänligt sätt. Komplikationen för kvalitativa studier är ofta att all 

information inte är bestämd i förväg vilket betyder att all information om studien inte 

alltid kan framföras (Wiles, 2013, s. 29). 

 

För att ta hänsyn till informerat samtycke har deltagarna sedan första kontakt blivit 

informerade om studien, varför den genomförs och att de får avgöra själva om de vill 

delta. Samtidigt framfördes begränsad information om vad studien ämnar undersöka 

eftersom att för mycket detaljerad information kan påverka resultatet (Imms & Ereaut, 

2013, s. 122). Som författarna beskriver kan avslöjandet av för mycket information göra 

det svårt att undersöka respondenternas egna associationer. Samtidigt finns det studier 

som informerar respondenterna om ämnet och definierar nyckelbegreppen för att 

respondenterna bättre ska förstå studiens koncept och underlätta diskussionen (Mahele et 

als., 2011, s. 292; Scheiben & Holthoff, 2017, s. 190). I linje med dess författare blev 

respondenterna grundligt informerade om ämnet kring varumärkespersonlighet och fick 

en lättare definition på vad en varumärkespersonlighet är. Detta bedömdes nödvändigt 

för att förtydliga att det var i termer av varumärkespersonlighet respondenterna skulle 

tänka, annars fanns risken att de exempelvis diskuterade varumärket utifrån varumärkets 

identitet eller något annat begrepp vilket således hade resulterat i att studien inte 

undersökt det den ämnat att undersöka. 

 

Anonymitet och konfidentialitet innebär att respondenterna har rätt att vara anonyma och 

att forskarna måste skydda deras anonymitet och informera deltagarna om hur detta går 

till (Robinson, 2014, s. 35; Wiles, 2013, s. 7). Vidare bör deltagarna bli informerade om 

vad datamaterialet används till, hur det presenteras och om det finns någon risk att de blir 

igenkända (Wiles, 2013, s. 41). Likt det informerade samtycket informerades 

respondenterna om deras rätt till anonymiteten och att denna skyddas på bästa möjliga 

sätt, bland annat genom att använda fiktiva namn och radera inspelningarna. Då 

respondenterna inte var kända drogs även slutsatsen att risken för att bli igenkända var 

oerhört liten vilket också framfördes. Med andra ord togs anonymiteten och 

konfidentialiteten mycket allvarligt och skyddades i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Slutligen innebär risk att forskare måste garantera deltagarnas säkerhet och välbefinnande 

(Wiles, 2013, s. 8) och se efter fysiska, psykologiska och emotionella hälsa (Wiles, 2013, 

s. 56). Som författaren betonar bör både för- och nackdelar belysas där fördelarna bland 
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annat kan vara att respondenterna känner sig hörda och har möjlighet att uttrycka sina 

åsikter och tankar. Den person som bäst avgör huruvida det är riskfyllt eller inte är ofta 

deltagaren själv (Wiles, 2013, s. 57) och därför diskuterades eventuella risker med 

innevarande studies deltagare för att försöka sig om att de kände sig säkra. De vanligaste 

riskerna för respondenternas välbefinnande är emotionella reaktioner under deltagandet 

av studier, exempelvis att de blir upprörda av känsliga frågor, samt effekten av 

publicerandet av rapporten (Wiles, 2013, s. 59). För att minimera riskerna av känsliga 

frågor lades mycket tid ned på utformningen av frågorna samt att både innan och under 

intervjuerna betona att respondenterna både fick och skulle säga till om det var något som 

de kände sig obekväma med. Det betonades även att de kunde höra av sig efter 

intervjutillfället om de undrade något eller ville ändra något av det de sagt. För att inte 

oroa dem gällande effekten av publicerandet av rapporten betonades återigen att de var 

anonyma och att risken för igenkännande var minimal. 
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5. Empiri 
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar där den första skildrar hur konsumenternas 

preferenser och tidigare uppfattningar kan vara avgörande för hur uppfattningarna 

bildas. Därefter presenteras olika element som konsumenterna nämnt och slutligen 

presenteras en sammanfattande temakonstruktion av det insamlade intervjumaterialet.   

 

5.1 Konsumenten 
 

5.1.1 Konsumentens preferenser 
Under intervjuerna framgick det att konsumenterna drogs till delar på hemsidan som de 

själva gillade eller ogillade. Till exempel berättade David att det första han gjorde när han 

kom in på Filippa Ks hemsida var att trycka sig in på outfits som enligt honom såg bra ut 

och som han gillade. Som han betonade “är det här därför det första jag lägger märke 

till på deras hemsida och då är ju det första jag bildar mig en uppfattning om.” Även 

Alexander resonerade på ett liknande sätt där det första han lade märke till var en kampanj 

som föll honom i smaken och han berättade därefter att det ofta är kampanjer han fastnar 

för. I linje med detta berättade Natalia att hon först lade märke till bilder på Bik Boks 

förstasida som visade kläder i olika färger och former samt att hemsidan överlag var fylld 

med alla möjliga färger och former vilket hon uppfattade positivt. Hon lade sedan till att 

hon personligen tycker om kläder som är färgglada i olika former, att hon “som person 

gillar det och så faller det” henne i smaken samt att hon är en person som gärna klär sig 

i många färger och former. Natalia berättade vidare att hon drogs till och fick en positiv 

uppfattning om hon såg bilder på sådant som hon tycker är snyggt eftersom att det då 

överensstämmer med det hon tycker om. Det berättades vidare att konsumenterna söker 

efter specifika känslor när de är online vilket de menade berodde på deras preferenser. 

David betonade exempelvis att han gärna vill känna något när han tar sig in på en hemsida 

men att i det skedet när han var online på Filippa Ks hemsida började känna irritation för 

att han inte kände någonting om de olika delarna han såg. För att citera: 

 
När jag inte känner någonting börjar jag istället känna negativa känslor, för det är 

ju det att jag vill känna något. Så det är det att jag först inte känner någonting, för 

hemsidan inte förmedlar några känslor och har väldigt tråkig layout, bilder, typsnitt 

och sådär, och då blir jag irriterad för jag känner ju ingenting, och så blir det en 

negativ känsla och aa, min uppfattning blir ju negativ då. 

 

David påpekade även att han uppfattade de modeller han såg som tråkiga, att bilderna och 

ansiktsuttrycken var uttryckslösa och att han inte tyckte om att modellerna poserade 

framför en vit, tom vägg. Han trodde att hans negativa uppfattning berodde på att han 

“som person tycker om att sticka ut, litegrann, inte för mycket, men det är förmodligen 

därför min reaktion är… ehm, lite negativ på hur modellerna ser ut.” David berättade 

fortsättningsvis att det går att uttrycka ganska mycket med kläder eller att åtminstone han 

försöker uttrycka sin identitet på något sätt genom de kläder han bär. Däremot menade 

han att “detta skulle inte gå att göra med Filippa Ks kläder eftersom att deras hemsida 

inte uttrycker några direkta känslor och inte heller bildernas miljöer eller kläderna.” 

Istället hade han tyckt att det var bättre om modellerna hade varit i “en cool miljö, om de 

[modellerna] typ fotograferades på ett chict arbetskontor eller så.” Gällande modellerna 

berättade Natalia att hon bland annat lade märke till ett klädesplagg vars modell var 

väldigt olik henne själv. Natalia berättade: 
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Alltså, jag som inte har den här typen av kroppen som är pinnsmal, hur ska jag veta 

hur det [plagget] ser ut på mig då? Men om jag ser en modell med min typ av kropp, 

då blir jag mer sugen att köpa för då ser jag att den här modellen var skitsnygg i 

det här och då kommer jag kanske också vara det. 

 

Hon berättade vidare “att det gärna får vara normbrytande personer också, som modeller 

alltså” och att hon känner till företag som inte retuscherar sina bilder vilket enligt henne 

är jättebra då människor inte är retuscherade i verkligheten. Hon menade att modellerna 

som är retuscherade ger en missvisande bild av verkligheten och hon tycker därför det 

känns bättre och föredrar oretuscherat. När hon sedan var online på Bik Boks hemsida 

och lade märke till att de hade retuscherat modeller kände hon direkt negativt till just det 

vilket påverkade hennes uppfattning om Bik Bok mer negativt. Rent generellt anser 

Natalia att företag ska kunna visa upp att de tycker att alla är fina som de är, även de som 

kanske inte passar in i normen och att företag som gör det visar att de hänger med i 

svängarna då Natalia menade att dagens samhälle genomsyras av “body positive.” Även 

Celine och David påpekade att de föredrar företag som använder modeller som skiljer sig 

till kön, längd, storlek, etnicitet, hudfärg och ursprung vilket i Celines fall resulterade i 

att hon blev positivt ställd till att Bik Bok hade många olika modeller. Alexander 

berättade att han lade märke till en underklädeskampanj med underkläder i många olika 

hudtoner samt att modellerna överlag hade olika kön, ursprung, etnicitet och hudfärg 

vilket fick honom att uppfatta Filippa K som ett medvetet varumärke som är rätt i tiden, 

tänker till och tänker på representation med sunda kroppsideal och mångfald vilket är 

“jättejätteviktigt” för Alexander. Anledningen till att han ansåg detta viktigt var för att: 

 
Jag vill spendera mina pengar på ett ställe som, jag vet inte... Jamen, att de… tänker 

på vad det är för bild de skickar till unga kvinnor och män om vad skönhet är, och 

att det inte bara är jättetaniga personer. Jag vill spendera mina pengar på ett ställe 

som inte skadar, typ. Som tar hand om sin miljö, om människorna och som visar 

att alla är fina på sitt sätt. Det tycker jag är jätteviktigt. 

 

Enligt Natalia påminde modellerna mycket om henne själv. Hon kände att de olika 

bilderna på Bik Boks hemsida och modellerna var i samma ålder som henne själv vilket 

gjorde att hon uppfattade sig själv tillhöra Bik Boks målgrupp. Då fick hon “lite kvitto på 

det också,” att hon förmodligen skulle tycka om Bik Bok och eventuellt hitta någonting 

som hon tyckte om eftersom hemsidan påminde om henne själv och hennes preferenser. 

Det här i sin tur gjorde att hon fick bilden av Bik Bok som “modemedveten, utåtriktad 

och social.” I samband med detta berättade Natalia att hon kunde identifiera sig med dessa 

egenskaper och när hon väl gör det är hon “ännu mer med i målgruppen och då är 

sannolikheten för att hitta något och gilla sidan större.” Det här med att marknadsföra på 

ett bra sätt tycker Natalia är viktigt eftersom det påverkar hur hon ser på varumärket. I 

detta skede refererade hon dels till Bik Boks olika butiker och därefter när hon jobbade 

på café varpå hon drog liknelser mellan hennes erfarenhet av att arbeta på café och det 

hon förväntade sig om Bik Boks butiker. Hon berättade: 

 
Men när jag jobbade på café visste jag att det var jätteviktigt att fronta i montern 

för det handlar om marknadsföring bara det, och det är ju exakt samma sak. Om 

kläderna ligger prydligt hopvikta, de hänger på sin plats, alltså, det är inte kläder i 

provhytterna och typ sådana saker, då visar det på att de vill ha det rent och snyggt, 

de har det välorganiserat och att de bryr sig om vad de visar upp. 
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David lyfte att hans egen attityd på vad pris signalerar påverkade hur han såg på Filippa 

Ks varumärke. Enligt honom försöker företag genom dyra priser signalera att deras 

varumärke är mer seriöst, att kvaliteten är bättre och att varumärket är bra marknadsfört 

då människor väljer att köpa varor för så dyra priset. Däremot betonade han att han själv 

egentligen inte trodde att det var bättre kvalitet trots att priset var dyrare, men att “de vill 

att man ska tänka så, Filippa K alltså.” Under en tidpunkt vid intervjun refererade David 

även till Ralph Lauren som han ansåg var mer förknippad till klass i jämförelse med 

Filippa K. Vid detta tillfälle tryckte han sig även in på Ralph Laurens hemsida och 

berättade att han förknippade Ralph Lauren med klass för att deras modeller “fotas i 

typiskt klassiska miljöer som, typ en segelbåt i bakgrunden på en välsnidad gräsmatta, 

och den här golfbanan, och de här grejerna påminner om klass.” Han menade därför att 

om han skulle köpa Ralph Lauren skulle även han känna sig rik och framgångsrik, eller 

att andra kanske skulle tro det i alla fall. Celine berättade om hennes preferens kring 

enhetliga och tydliga sidor och att hon därför reagerade negativt på att Bik Bok använde 

termer på både engelska och svenska på den svenska versionen av hemsidan. Detta gav 

ett spretigt och oseriöst intryck då hon tänkte att Bik Bok ville vara coola genom att 

använda engelska uttryck. Hon berättade vidare: 

 
Det känns som att de kanske har gjort det enkelt för sig, att de inte har översatt allt, 

utan att... Aa, de är lite lata. De kallar alla sina, alla bilder enligt summer breeze, 

och aa det kanske låter mer tilltalande för vissa, men jag tycker att även om man 

kallar det för det så skulle jag vilja ändra saker som “shop online,” jag skulle vilja 

ha det på svenska, bara för jag tycker om när det är enhetligt. Det är inget att det 

inte går att förstå, men att jag tycker att antingen gör man det ena eller det andra 

och inte en blandning. 

 

Alexander berättade att han ansåg att företagets kundservice var en avgörande del för hur 

han uppfattar varumärket eftersom han själv tidigare arbetat inom kundservice. 

 

5.1.2 Konsumentens tidigare uppfattning om varumärket 
Under intervjuernas gång refererade konsumenterna till deras tidigare uppfattningar om 

de varumärken vars hemsida de använde. Alexander berättade i exakta termer att hans 

“egna tidigare uppfattning och bild av Filippa K” innan han var på deras hemsida högst 

troligt påverkade den uppfattningen som bildades online. Han nämnde exempelvis att han 

sedan tidigare visste att Filippa Ks kläder inte var av billigaste slaget vilket han trodde 

påverkade hans uppfattning om varumärket online. Även David och Natalia hade en viss 

uppfattning och bild av Filippa K respektive Bik Bok sedan tidigare, både online och från 

deras faktiska butiker vilket de menade påverkade hur deras uppfattning om Bik Bok 

bildades online. David nämnde exempelvis att hans uppfattning om Filippa K sedan innan 

var stilrenhet vilket även var en av de olika uppfattningarna han fick av hemsidan. 

Däremot betonade David att han överlag fick en relativt dålig uppfattning om Filippa Ks 

hemsida och att hans tidigare uppfattning förmodligen inverkade på hur hans uppfattning 

online bildades. Han berättade: 

 
Jag tror att min tidigare uppfattning gjorde att jag blev negativt överraskad eftersom 

jag förväntade mig att jag skulle få en bra upplevelse och se glada människor, roliga 

bilder, färgglada bilder, människor som står i verkliga miljöer på ett auktoritärt sätt 

för det är så jag sett på varumärket tidigare, men det var inte det jag möttes av. Då 

blev jag nog lite besviken. 
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Han nämnde att han inte tyckte om “känslan som Filippa K presenterade sitt märke på, 

den var inte bra utan den kändes bara livlös och kall och grå och ointressant.” Innan 

hade David en känsla som var mer levande och mer personlig, men inte alls så livlös. Han 

förklarade att de förväntningar han hade när han gick online inte överensstämde med hur 

han upplevde besöket på sidan på grund av att hans tidigare uppfattning och den hemsidan 

förmedlade inte stämde överens. Till skillnad från David berättade Natalia att hennes 

uppfattning om Bik Bok sedan innan överensstämde med den uppfattning hon fick av 

hemsidan. Hon beskrev det som att: 

 
Jag tycker de [uppfattningen av Bik Bok sedan tidigare samt den som bildas online] 

stämmer överens och att de är väldigt lika, jag får samma känsla när jag går in i 

affären som när jag går in på deras hemsida typ. Det känns som att de har, ah, jag 

vet inte, som att hemsidan representerar märket på samma sätt som jag har uppfattat 

det tidigare. 

 

Natalia berättade även att hon tyckte att hemsidan representerade Bik Boks stil och att 

den var i linje med den uppfattningen hon hade innan. Hon refererade bland annat till en 

bild på deras förstasida på ett gäng unga kvinnor som satt vid ett somrigt bord och 

betonade att den bilden förstärkte den bilden hon hade om Bik Bok sedan tidigare, att det 

var ett somrigt varumärke som stod för gemenskap och vänskap. Även Celine pratade om 

sin tidigare uppfattning om varumärket och hon hade uppfattningen av att många kläder 

är billiga och av sämre kvalitet och att varumärket riktar sig till yngre tjejer. Den här 

bilden kom främst från att hon gillade Bik Bok väldigt mycket när hon gick i högstadiet 

och gymnasiet men att hon sen dess känt att hon vuxit ur det på något vis. Hon betonade 

även att bilden hon hade när hon använde hemsidan på något sätt genomsyrade de delarna 

hon såg och kanske påverkade henne att känna att Bik Bok var för yngre konsumenter. 

 

5.2 Element som påverkar uppfattningsbildningen 
Under intervjuerna berättade konsumenterna om olika delar av hemsidan som dels 

påverkade deras uppfattning om varumärkena samt hur dessa delar fick dem att känna. 

De refererade till (1) modellerna, (2) bilderna, (3) kläderna, (4) kampanjerna, (5) priset 

(6) huruvida sidorna var lättmanövrerade eller svårmanövrerade, (7) färgerna, (8) texten 

och (9) typsnitten, (10) layouten (11) människor som förknippas med varumärket, (12) 

butiker, (13) skyltdockor, (14) musik och (15) andra varumärken. 

 

5.2.1 Modeller, bilder, kläder och kampanjer 
Samtliga konsumenter refererade till bilderna, modellerna och kläderna och i samband 

med detta berördes även olika kampanjer. David hade förväntat sig att ta del av bilder 

som var roliga och färgglada med modeller som var glada och stod i verklighetstrogna 

kontexter och inte bara “framför en tom, vit vägg.” Istället möttes han av uttryckslösa och 

tråkiga modeller, bilder och klädesplagg med homogena färger, klädesplagg utan uttryck 

och dekorer samt icke-verklighetstrogna kontexter. Bildernas ljussättning var kalla och 

gråa, lite skandinaviska, och han fick känslan av att han ville ta på sig en filt. Han 

uppfattade det som att modellerna inte ville vara på bilden egentligen och han lade märke 

till “skanningen på deras ansikten” vilket fick honom att känna sig känslolös. Det här 

gjorde i sin tur att David betraktade Filippa K som “tråkigt och uttryckslöst” eftersom att 

han inte kände någonting när han såg på bilderna, modellerna och kläderna. Han hade 

hellre sett att modellerna uttryckte känslor, att bilderna var tagna med levande bakgrunder 

vilket han trodde skulle få honom att betrakta Filippa K som mer levande och rolig. Han 

berättade även att: 
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Hade de kanske sett lite gladare ut hade jag kanske inte tänkt såhär. Men mycket 

är modellernas uttryck. Jag menar, den här killen ... *visar en bild på en modell* 

han ser ju så … ingenting ut. Och den här *visar en bild på en annan modell* han 

ser ju lite småskön ut i alla fall, helt plötsligt känns ju plagget roligare också, fast 

det är ju bara en blå t-shirt egentligen. Så det spelar jättestor roll hur modellen ser 

ut och vilka känslor hon eller han uttrycker, för det smittar ju av sig. 

 

David berättade även att han kände sig mer positivt inställd när han tog del av en bild på 

två modeller som såg lite glada och energifyllda vilket direkt gav honom en positivare 

bild av varumärket och fick honom att tänka “åh vad roligt.” Då David samtidigt ansåg 

att Filippa K försökte förmedla känslan av ansvar menade han att “om de ska köra på 

ansvar kan de väl fota modellerna i ansvarsfulla miljöer, kanske någon kontorsmiljö där 

de gjort lite snyggt, eller där de står och håller om varandra eller whatever liksom.” 

Dessa uppfattningar om modellerna och kontexterna gjorde honom irriterad vilket han 

trodde berodde på att hans “hjärna söker efter stimuli” men inte fick några. Det är även 

utformningen på kläderna som han tycker är väldigt “basic” och enkel – “det är ingenting, 

inga knappar, inga sömmar, inga detaljer, inga tryck, det är inget märke tryckt” vilket 

fick honom att känna ingenting. I samband med detta refererade David till Ralph Lauren 

som han ansåg hade väldigt bra, uttrycksfulla modeller i verklighetstrogna miljöer vilket 

fick honom att tänka mer positivt om Ralph Lauren.  

 

Trots att David ansåg att kläderna var tråkigt utformade uppfattade han de som stilrena 

och då Filippa Ks kläder uttryckte stilrenhet fick de även honom att se på Filippa K som 

ett stilrent varumärke. Att han fick en sådan negativ uppfattning om Filippa Ks mer 

simpla kläder trodde han berodde på att han var en person som tycker om att sticka ut. 

Han uttrycker själv sin identitet med kläder vilket han däremot inte skulle kunna göra 

med Filippa Ks kläder på samma sätt. Han beskrev det som att han inte kan uttrycka sin 

identitet “om hemsidan och kläderna inte uttrycker några känslor” och överlag fick han 

en tråkig och simpel uppfattning om kläderna. I samspelet mellan tråkiga modeller och 

simpla kläder menade David att uppfattningen bildades på följande vis: 

 
Jag söker efter Filippa K, trycker in på herravdelningen, kommer hit, ser modeller 

som ser jätteledsna ut, less på livet typ, och så har de kläder som är enfärgade så 

känner jag bara... Alltså det här är ett helt... Jag känner bara avsaknad av känslor. 

 

Även Natalia refererade till bilderna vilket var en av de första delarna hon lade märke till 

med Bik Boks hemsida. Hon berättade att “den här bilden … är ju det första jag ser och 

då får jag ett ganska bra intryck av vad det är för typ av kläder de har, vad de 

representerar för typ av stil och sådär.” Till skillnad från David som berättade att han till 

största del fick negativt intryck av bilderna och modellerna på Filippa Ks hemsida menade 

Natalia att hennes intryck av Bik Boks hemsida var positivt. Hon gillade att det var 

mycket färger i bilderna, att modellerna såg ut att vara glada och ha roligt vilket i sin tur 

gjorde att hon förknippade bilderna med att ha roligt och i slutändan fick det Natalia att 

känna sig glad. Natalia menade att den uppfattningen hon fick online överlag bildades av 

de olika bilderna hon tog del av på hemsidan, framförallt eftersom att bilderna 

“representerar deras [Bik Boks] stil.” Bilderna fick henne att uppfatta vilken typ av 

människa som vanligtvis använder Bik Boks kläder vilken hon uppfattade som en person 

som “inte är blyg, utan gillar att stå i centrum, gillar höras och synas, som är glad och 

sprallig, har mycket vänner och gör mycket roliga saker på sin fritid” och det tyckte hon 

stämde överens med hur hon är själv vilket gav henne “ett kvitto” på att hon troligtvis 
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skulle hitta något på hemsidan för henne. Alexander pratade om bilderna i en kampanj 

som gav honom ett väldigt lättsamt intryck och en positiv känsla. Det fick honom att se 

på Filippa K som ett lättsamt varumärke. Han beskrev kampanjen på följande vis: 

 
Intrycket på kampanjen, är såhär, väldigt flowigt… Alltså, på den här kampanjen 

då jag möts utav en tjej som står mot en blå himmel, väldigt löst åtsittande tyger, 

hon ser ju väldigt lättsam ut, det kan också tänka mig... Amen den här. När jag 

scrollar här tänker jag att hon ser lättsam ut och det ger mig ett väldigt lättsamt och 

avslappat intryck av Filippa K. Det gör mig avslappad på något sätt. 

 

När det kommer till modellerna betonade Natalia, Alexander och Celine att typen av 

modell påverkar deras uppfattning om varumärket skarpt. Natalia nämnde att väldigt 

retuscherade modeller gav henne en dålig uppfattning om varumärket eftersom att 

modellerna därmed inte motsvarar verkligheten. Hon betonade att varumärken som bara 

använder “den smala snygga tjejen” påverkar hennes uppfattning negativt, framförallt då 

hon vet att det “finns företag som har börjat vara lite mer liberala med valet av sina 

modeller och har med alla typer av människor som kanske inte uppfyller de här 

standardiserade skönhetsidealen.” Anledningen till att hon uppfattar företag som enbart 

inkluderar den smala, snygga tjejen negativt är för att det inte uppger tillit på samma sätt, 

utan “på det här sättet vill de [företagen] bara att hemsidan ska se så bra ut som möjligt.” 

Samtidigt ger det henne uppfattningen av att varumärket inte vänder sig till en lika stor 

målgrupp. Även Alexander får positiva uppfattningar om företag som använder många 

olika modeller och det får honom att känna att företagen är mer medvetna och i tiden. 

Han ansåg att Filippa K hade många olika modeller och han beskrev det på följande vis: 

 
Det [användandet av olika sorters modeller] får mig tänka att de [Filippa K] tänker 

på representation för de har både svarta och vita kvinnor och män som modeller. 

Och de ser, eller det jag tycker är viktigt är att de ska, i kampanjen att de har sunda 

kroppsideal och det tycker jag att de här modellerna har, så det inte bara är 

benrangel och smala personer utan något som utmanar det vanliga idealet. Då fick 

jag känslan av att det här företaget [Filippa K] vill vara medveten, ta 

samhällsansvar och göra det lätt för mig som kund att göra medvetna val. 

 

Vidare lyfte Alexander att företag som bryr sig om mångfald inger förtroende och att 

detta är viktigt för honom då han helst spenderar pengar på företag som inte gör skada. 

Det gav honom även känslan att Filippa K är medveten om samtiden de lever i, att de som 

företag måste vara medvetna om att inte ska skapa en osund bild av vad det innebär att 

vara kvinna med kampanjer, bilder och modeller. Celine använde liknande termer och 

lyfte att “det känns som att de [Bik Bok] har både någon som är blond, någon som är 

asiatisk, någon som är… ja men, inte det här pinnsmala idealet och sådant tycker jag är 

positivt.” Det fick henne att uppfatta Bik Bok som inkluderande och att varumärket är 

medvetet om att det påverkar många unga och att de därför “vill sätta ett annat ideal.” 

Natalia berättade att hon föredrar modeller i olika storlekar eftersom att det blir svårare 

för henne att förstå om kläderna på bilden verkligen passar henne om modellen är 

pinnsmal, hon “som inte har en sådan pinnsmal kropp.” Om hon däremot ser en modell 

med hennes kroppstyp får hon en bättre uppfattning om varumärket eftersom att om “den 

modellen var skitsnygg i det här då kan även jag att vara det.” Detta är en av de få saker 

som Natalia ansåg var negativt med Bik Boks hemsida. Hon beskrev det som att: 

 
Alltså, det är nog den enda saken där man nog inte har hängt med i svängarna 

riktigt. För att, det är så mycket just nu med body positive och att alla är fina, du 
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vet hela det här kalaset, och då är det såhär ... Men då ska ni ju kunna visa upp att 

ni tycker att alla är fina också. Det är inte bara de som passar in i normen, så tycker 

jag, att det ska vara normbrytande personer också. 

 

Företag som använder alla sorters modeller uppfattade hon som mer öppna och upplevde 

samtidigt att de inte har något att dölja eller försköna. Natalia refererade till bilder hon 

tyckte mindre om, bland annat “platta, tråkiga produktbilder” som enligt henne “är bilder 

som enbart visar klädesplagg utan någon modell.” Om kläderna bara ligger platt blir det 

svårt att se “hur modellen är, hur passformen ser ut och hur klädesplagget sitter på.” I 

linje med detta nämnde Celine att även hon ogillar produktbilder och att hon föredrar 

bilder med modeller som har på sig kläderna eftersom att det då är lättare att se hur plagget 

sitter och därmed lättare att visualisera hur plagget hade suttit på henne vilket får henne 

att se på ett varumärke som mer tydligt. Vidare berättade Natalia att hon kände positivt 

till klädesplagg på hemsidan hon kan tänka sig att använda då det stämmer överens med 

hennes egen smak. Hon menade att kläderna är viktiga eftersom att de signalerar vilken 

grupp av människor Bik Bok vänder sig till och vilken stil de representerar. 

 

5.2.2 Lättmanövrerad eller svårmanövrerad sida 
Konsumenterna refererade vidare till att utformningen av sidan, hur enkel den var att 

använda och hur tydlig den var att förstå, inverkade på hur deras uppfattning bildades. 

David nämnde bland annat att om hemsidan är svår att använda och om den är 

svårmanövrerad, vilket innebär “att sidan är laggig, seg och har många otydliga flikar 

hit och dit” gör det honom irriterad och less och det får honom att tänka att “företaget 

inte är så kunnigt för det kan ju inte göra en bra hemsida.” Då fick han även ett mycket 

mer oseriöst intryck av varumärket. Celine beskrev att en hemsida som är enkel är “lätt 

att följa, det är enkelt att se vart man ska trycka, man behöver inte leta efter någonting 

utan man ser ganska snabbt vart man ska trycka någonstans” och för henne är det viktigt 

att det är enkelt att hitta och att hemsidan är tydlig, annars vill hon inte vara online. 

Angående detta menade Natalia att företag som har hemsidor som är lätta att använda 

signalerar att de vill göra det enkelt för sina konsumenter. Hon beskrev sin uppfattning 

om Bik Boks hemsida som organiserad, bra uppbyggd och på följande vis: 

 
Det är lätt att hitta det jag söker, oavsett om det är att jag letar jeans eller en tröja, 

det finns flikar för det. Sen finns också den här guiden för passformen för jeansen. 

Men sen om jag letar efter nån form av kundservice, om jag vill reklamera nånting, 

då finns det bra information där och om man letar jobb finns det där också. Nämen, 

allt som jag kan tänkas leta efter finns där, jag saknar ingenting, utan, ja, jag hittar 

allting jag vill söka upp och det är väldigt lätt och så. Tydliga rubriker.  

 

Med enkel hemsida menade Natalia också att “hemsidan gör så man kan kommer tillbaka 

till samma artikel om man scrollar bland klädesplaggen, och sen trycker in på något, och 

sedan när man trycker bakåt så kommer man tillbaka till samma ställe på hemsidan” 

medan det finns andra hemsidor där det scrollas upp till toppen igen vilket gör att hon 

tröttnar eftersom att hon inte orkar bläddra ned igen. Företag som faktiskt gör att hon 

kommer tillbaka till samma ställe inger tillit eftersom att det då framstår som att företaget 

bryr sig om service, kundernas uppfattning samt att företag vill göra det så enkelt för 

konsumenterna som möjligt att använda och hitta på hemsidan. I slutändan generade detta 

en positiv känsla gentemot Bik Bok. I hennes definition av en lättmanövrerad sida lyfte 

Natalia vidare att det är när hon kan ta del av olika färger på ett klädesplagg på samma 

sida och att hon inte vill behöva trycka sig bakåt och sedan leta upp de andra färgerna. 

Hemsidor som lyckas med detta uppfattar hon som smidiga och även detta inger mer tillit. 
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Alexander och Celine betonade vikten av att sidan är enkel att använda, tydlig, 

organiserad och lätt att förstå sig på. Enligt Alexander var Filippa Ks hemsida tydlig och 

organiserad och det fick honom att uppfatta Filippa K som proffsig och samtidigt skapade 

det förtroende hos honom. Han beskrev den även som lättsam och följsam: 

 
Alltså, den är väldigt lättsam och följsam. Om man bara hoppar in i hemsidan och 

scrollar kommer det först en ny kollektion, sen nyheter, bästsäljare och någon 

annan kollektion, så det känns som att saker och ting kommer i en logisk ordning. 

 

Denna beskrivning kom som en följd av hemsidans struktur: att de olika delarna kom på 

ett väldigt naturligt sätt och skapade ett bra “flow” tillsammans med utformningen på 

bilderna, kampanjerna och färgerna vilket fick honom att se på Filippa K som ett 

genomtänkt varumärke “som inte är komplicerat, utan ett väldigt enkelt varumärke som 

vill göra det lätt för sina kunder och förenkla och skapa trygghet.” Natalia berättade att 

hon tyckte om att Bik Bok hade länkat till sina sociala medier på hemsidan för att det “då 

känns som att Bik Bok hänger med i svängarna och de vet att folk använder sociala 

medier idag” och att det var väldigt smidigt eftersom att hon själv använder olika former 

av sociala medier. Både Alexander och Celine nämnde också att två detaljer som gör en 

hemsida lättmanövrerad och enkelt är att det tydligt på första-sidan står att det är fri frakt 

och fria returer. Alexander vill mötas av liknande detaljer eftersom att det direkt får 

honom att känna att det är enkelt att använda hemsidan till att handla. Celine betonade att 

hon gillade att det gick att reservera klädesplagg i butik via hemsidan vilket gav henne 

uppfattningen av att Bik Bok “bryr sig om konsumenterna, att de vill att det ska vara 

enkelt för de att hitta.” Att företag har fri frakt, fria returer och möjligheten att reservera 

i butik från hemsidan påverkade henne på följande sätt: 

 
Det gör det väldigt tydligt direkt och det skulle, i alla fall för mig skulle det minska 

tröskeln för att beställa något. När man vet att det är enkelt att göra returer om man 

inte är nöjd får det mig att känna tillit för Bik Bok, som att de går att lita på. 

 

Till följd av simpelheten på Bik Boks sida menade Celine att hon uppfattade Bik Bok 

som att de bryr sig om sina konsumenter och att de vill att det ska vara enkelt för 

konsumenterna att hitta vilket i sin tur inger förtroende. Celine pratade även om en rörlig 

modell på Bik Boks hemsida som gav henne intrycket av att byxorna modellen hade på 

sig var sköna vilket i sin tur fick henne att uppfatta Bik Bok som ett märke som säljer 

sköna jeans. Hon nämnde även att hemsidan var pedagogisk och att Bik Bok väldigt 

tydligt beskrev hur klädesplagg ska tvättas och det står även om sustainability vilket också 

gör det tydligt. Vidare nämnde Alexander att han ofta söker efter certifieringar på 

hemsidor som exempelvis visar att det är enkelt att betala, att det är säker betalning, att 

det är garantier och så vidare och att dessa tydliggör väldigt mycket för honom vid online-

shopping. Däremot märkte han inte några sådana på Filippa Ks hemsida vilket fick honom 

att reflektera kring huruvida Filippa K verkligen var ett varumärke som satsar stort på just 

e-handeln. Enligt Alexander gjorde avsaknaden av dessa certifieringar det svårare att 

avgöra hur säker och enkel hemsidan faktiskt är även om han samtidigt betonade att 

Filippa K “är ju ett välkänt varumärke och därför känner man ju ändå förtroende och 

tillit till företaget.” Vidare lyfte Alexander att “flowet” på hemsidan och den logiska 

ordningen på saker och ting påverkade den grad av enkelhet och lättsamhet han 

förknippade med ett varumärke. I Filippa Ks fall berättade han att: 

 
Det har också med intrycket på kampanjen att göra och den känns flowig med den 

blåa bakgrunden, det lösa åtsittande tyget och lättsamma poserna. Så när jag 
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scrollar här tänker jag att hon ser lättsam ut, och då tror jag att här ser jag som en 

lättsam och avslappnad kollektion, så kommer nyheterna, så kommer plaggen 

under så man kan trycka direkt, det känns som en logisk ordning, så kommer en ny 

kampanj, sen bästsäljare. Det är ett bra upplägg och det känns tydligt. 

 

Detta tolkar Alexander som att Filippa K vill ha lättsamma kunder, att varumärket i sig 

inte är komplicerat utan att det är ett enkelt varumärke som vill göra det lätt för sina 

kunder, som vill förenkla och skapa trygghet. 

 

5.2.3 Färgerna, texten och typsnittet 
Konsumenterna nämnde färgerna, texterna och typsnitten som element som påverkar 

deras uppfattningar. Alla berörde färgerna på ett eller annat sätt där exempelvis Alexander 

ansåg att Filippa Ks hemsida hade väldigt neutrala färger i vitt, beige och ljusblått vilket 

enligt honom inte är några skrikande eller utstickande färger utan att de är väldigt 

lättsamma för ögat. Dessa gav honom uppfattningen av att varumärket är jordnära, 

jordade, lugna, naturnära och väldigt cleant. Färgerna gav honom även uppfattningen att 

de som handlar från Filippa K inte vill sticka ut överdrivet mycket, något även David 

betonade. David beskrev ljussättningen som sval, grå och torr med homogena och kalla 

färger i toner av grått och vitt samt att färgerna på kläderna var homogena och enkla. 

Trots att han reagerade negativt på detta gav det honom uppfattningen av Filippa K som 

stilrent eftersom att färgerna påminner om stilrenhet. Han beskrev det på följande sätt: 

 
Ljussättningen är ju väldigt kall och grå, lite så skandinaviskt, man får känslan av 

att man vill ta på sig en filt. Färgerna är väldigt intetsägande, det är inga färger 

överhuvudtaget, allting är bara vitt, grått och torrt. Så jag antar att jag uppfattar 

bakgrunden, du vet, bakom bilderna och allting som ingenting. Det är ingenting 

som händer. 

 

Han pratade även om att mer färgglada färger får honom att uppfatta ett varumärke som 

mer levande och glatt och därmed mer positivt. När Celine pratade om färgerna på Bik 

Boks hemsida pratade hon dels om färgerna på kläderna men även färgerna på hemsidan 

i sig. Färgerna på kläderna beskrev hon som “en blandning av ljusa kläder, färgglatt, de 

har många fina färger som är tilltalande” vilket gav henne en väldigt positiv och glad 

uppfattning om varumärket men att det inte var så djupt, snarare ett lite mer ytligt märke. 

De färger hon såg på hemsidan var mycket vitt, svart och grått vilket dels gav henne 

uppfattningen av att varumärket är fräscht men samtidigt lite tråkigt, intetsägande och 

torrt. Därmed menade hon att färgerna på hemsidan gav både positiva och negativa 

intryck “i och med att det ändå är fräscht men samtidigt gör de neutrala färgerna att det 

kanske inte är någonting” hon minns eller kommer ihåg. Natalia ansåg att Bik Boks 

hemsida var rik på färgglada färger vilket gav känslan av att alla var glada och somriga 

vilket gjorde att hon såg på Bik Bok som ett glatt, sprudlande och positivt varumärke. 

Gällande texterna berättade Natalia att hon fick en positiv uppfattning om att Bik Boks 

hemsida hade kortare faktabaserade produkttexter och att hon uppskattade att de inte var 

“smöriga.” Hon beskrev det som att: 

 
Om de hade haft de här smöriga beskrivningarna, såhär utsvävande, målande som 

det ibland kan vara, hade jag nog istället blivit väldigt skeptisk och känt att det är 

någonting som de försöker dölja, att produkten kanske inte är så prisvärd som de 

säger, eller alltså sådär att någonting är det med den som gör att jag, jag kommer 

ångra mig om jag köper den. 
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Dessa korta texter “finns det egentligen ingenting att ifrågasätta om” och det fick hennes 

att uppfatta Bik Bok som ärliga och förstärkte känslan av att Bik Bok ville göra det enkelt 

för henne som kund. Natalia berättade vidare att hon gillar typsnittet och storleken på 

texten eftersom det är lätt att läsa. I samband med detta nämnde hon att företag med små, 

svårlästa typsnitt får henne att uppfatta hemsidan som rörig och det blir svårt för henne 

att förstå vart hon ska hitta olika plagg. David menade att Filippa Ks hemsida hade ett 

väldigt stilrent typsnitt vilket fick honom att se på Filippa K som stilrent. I linje med detta 

påpekade Alexander att typsnittet online fick honom att förknippa Filippa K som proffsigt 

och lyxigt. Natalia och Celine pratade om att de gillade att typsnitten var tydliga och enkla 

att läsa medan de får en sämre bild av varumärken som använder otydliga typsnitt. 

 

5.2.4 Människor som förknippas med varumärket 
Samtliga respondenter lyfte att företagets anställda eller individer som förknippas med 

varumärket påverkar uppfattningarna av varumärket. Samtliga lyfte kundtjänst och 

Natalia berättade att om Bik Boks kundtjänst hade varit otrevliga eller inte hjälpsamma 

hade det resulterat i en negativ uppfattning om hela varumärket, medan om det är tvärtom 

– att de är trevliga och tillmötesgående och hjälper henne med hennes fråga eller problem 

får hon en positiv uppfattning. Då känner hon att Bik Bok bryr sig om sina kunder och, 

återigen, vill göra det enkelt för henne som kund. Även Alexander resonerade på ett 

liknande sätt och menade att om han skulle bli bemött på ett dåligt sätt skulle han få en 

negativ uppfattning om varumärket och därför ta sina pengar och handla någon 

annanstans. Om Filippa Ks kundtjänst hade varit dåliga hade han fått uppfattningen av att 

de inte riktigt bryr sig om alla kunder på samma sätt och att det kanske också har att göra 

med att varumärket försöker vara lite mer exklusiva. Enligt Celine är en bra kundtjänst 

en “som har en bra kontakt, som svarar fort, som är kundorienterad och ser att kunderna 

är viktiga.” Detta påverkar hennes uppfattning mycket om hon exempelvis har problem 

med en vara och en bra kundservice ger henne en betydligt mycket bättre syn på 

varumärket. Det känns då som att Bik Bok är ärliga och bryr sig och hon skulle även ha 

lättare för att konsumera från Bik Bok en gång till. Om Bik Boks kundtjänst å andra sidan 

varit väldigt otrevliga hade hon känt att hon inte vill handla därifrån, eller i alla fall inte 

online utan då hade hon hellre handlat i butik, eftersom att hon helt enkelt inte då känner 

någon tillit för varumärket. Alexander berättade även att personalen hos ett varumärket 

påverkar honom. Han förklarade: 

 
Om jag känner att här har jag personal som vill hjälpa mig och tillgodose mina 

behov och är engagerad och så skulle det absolut påverka min syn på varumärket 

för det är servicepersonalen, det är ju de som egentligen förverkligar varumärket 

och de är handen utifrån vad som kommuniceras internt till det som tas ut i 

verkligheten. Så då är Filippa K ett mer hjälpsamt varumärke om de hjälper mig 

med det jag behöver och det skulle ge mig en bra bild. Service är jätteviktigt. 

 

Han refererade vidare till Filippa Ks grundare och menade att han associerade grundares 

egenskaper till Filippa K som varumärke. Han berättade: 

 
Jag tänker mig att det är en person som ganska många vet vem det är och hon verkar 

också väldigt ödmjuk och öppen och det får mig att tänka att Filippa K är öppna. 

Så jag förknippar hennes egenskaper med varumärket. Hon verkar ju vara så 

entreprenörskapig och jag har sett henne i media och hon lyfts upp som 
framgångsrik så det får mig nog att förknippa och associera Filippa K som ett bra 

och framgångsrikts varumärke. 
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Han trodde vidare att kontoret och därmed de som arbetade där genomsyrades av en 

entreprenörskapsanda med grund i att grundaren är “entreprenörig.” Han visualiserade 

vidare att människorna som arbetar hos Filippa K är väldigt stilrena, karriärkvinnor och 

karriärmän som är intresserade av mode och trender. Det påverkade i sin tur hans 

uppfattning av varumärket då han fick känslan att Filippa Ks kläder bärs av denna typ av 

individer som därför ger varumärket de egenskaperna. 

 

5.2.5 Butiker, skyltdockor och musik 
Trots att inga frågor gällande butiker ställdes refererade konsumenterna till varumärkenas 

fysiska butiker och menade att dessa hade inverkan på hur deras uppfattningar online 

bildades. Natalia pratade om ytan inuti affären och hur ordning och reda det är, musiken 

och skyltdockorna och berättade att hon ofta möts av Bik Bok-butiker som är stora och 

ljusa där musiken som spelas ofta är den som ligger på dagens topplistor eller spelas på 

radio. Detta ger henne känslan av att Bik Bok försöker hänga med, vara moderna och 

trendiga samt att de vill vara först med nyheter. Det brukar även finnas skyltdockor som 

är stylade på ett modernt sätt vilket ofta är nyheter eller kampanjer. Detta får henne att se 

på varumärket som modernt, att de hänger med i svängarna och vill vara inne. När Natalia 

pratade om musiken beskrev hon att: 

 
Musiken representerar vilken typ av kläder de har, eller vilken typ av stil. Hade de 

haft en annan typ av musik, låt säga typ jazz eller metal, då hade jag fått en annan 

känsla när jag kommer in i affären. Det samspelar inte riktigt med den typen av 

kläder, för om det hade varit metal eller jazz så hade jag förväntat mig en annan 

typ av kläder med den musiken. Så jag tror att det påverkar hur jag ser på Bik Bok. 

 

Natalia berättade vidare att om det är många klädesplagg som ligger på golvet eller hänger 

fel alternativt om omklädningsrummen är stökiga och fyllda med klädesplagg påverkar 

det henne negativt eftersom att hon inte får någon service-känsla och samtidigt känner att 

varumärket inte bryr sig. Men om “kläderna ligger prydligt hopvikta, de hänger på sin 

plats, alltså, det är inte kläder i provhytterna och typ sådana saker, då visar det på att de 

vill ha det rent och snyggt och då får det mig också att uppfatta Bik Bok som rena och 

fräscha.” Hon menade att det visade att de bryr sig om vad de visar upp. I linje med detta 

berättade David att Filippa Ks butiker delvis fick honom att tänka på stilrenhet eftersom 

att kläderna och sättet plaggen är hopvikta på fick honom att tänka på stilrenheten. Trots 

detta hade han förväntat sig att det skulle vara en annan typ av upplevelse online då han 

anser att företag måste jobba hårdare för att engagera honom som konsument online, och 

riktigt så intetsägande som hemsidan var hade han inte uppfattat Filippa Ks butiker sedan 

tidigare. Celine talade även hon om butikerna och lyfte att hon gillade hur Bik Bok 

sammankopplat hemsidan med butiken då det gick att beställa till butiken och reservera 

klädesplagg i butiken från hemsidan vilket fick henne känna att Bik Bok försöker 

underlätta för kunderna och göra det så enkelt som möjligt. 

 

5.2.6 Andra varumärken 
Slutligen refererade konsumenterna till andra varumärken, även om inte heller detta 

frågades om direkt utan det var på konsumenternas egna initiativ. David och Natalia 

pratade om H&M och David berörde även Ralph Lauren. Natalia talade om H&M i 

negativ ton om att varumärket tidigare hade en väldigt rörig hemsida med liten text och 

som var svår att klicka sig runt på vilket gjorde det svårt för henne att hitta det hon ville 

ha samt att hon inte orkade med hemsidan. Hon betonade även att bilderna på H&Ms 

hemsida var tråkiga och platta och ofta visade bild på enbart klädesplaggen vilket gjorde 
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det svårt för henne att förstå hur klädesplaggen hade suttit på samt hur passformen var. I 

slutändan resulterade detta i en negativ bild mot H&M där hon inte ville använda 

hemsidan, utan tryckte sig bort från den. Hon jämförde denna bild av H&M med Bik 

Boks hemsida och uttryckte sig positivt om Bik Boks sida då den var lättare att använda 

och bilderna mer inspirerande och levande. David talade om H&Ms hemsida idag och 

jämförde den med Filippa Ks hemsida. Han skildrade skillnaderna på följande sätt: 

 
Ah nämen, H&M, här snackar vi känsla *visar H&Ms hemsida.* Växter, glada 

människor, och skitsnygga boys som står lite överallt och uttrycker känsla, överallt 

här, massa färger, stora etiketter, och fina färger. Wow!  

 

David menade att allting kändes mycket mer levande på H&Ms hemsida eftersom att 

modellerna var glada, utforskande och till och med förvånade. När han var inne på deras 

hemsida fick han en känsla av att det var roligt, levande, prisvärt och väldigt positivt, till 

skillnad från Filippa K som var väldigt neutrala och tråkiga i sin utformning av sidan och 

de olika modellerna och bilderna med gråa färger. David jämförde även de olika 

klädesplaggen och menade att “det är exakt samma kläder, där var en vit skjorta [på 

Filippa Ks hemsida] men det har vi här också [på H&Ms hemsida] men den kostar 

förmodligen en sjättedel av priset och den ser ju typ likadan ut, fast det står H&M i 

kragen. Men H&Ms är ju roligare för här är det en glad grabb som är ute och springer, 

en härlig bakgrundsmiljö och massa fina färger överallt.” Han berättade även att det 

fanns ännu fler hemsidor som gav honom positiva uppfattningar och nämnde då Ralph 

Lauren som han ansåg var bra på att skapa levande miljöer och att förmedla känslor. Han 

förklarade det som att: 

 
Ralph Lauren är ju jätteduktiga på det och de har också såhär sköna bilder, och jag 

tror att det är att de fotas i typiskt klassiska miljöer som, typ en segelbåt i 

bakgrunden på en välsnidad gräsmatta, golfbana, och det förmedlar mycket 

känslor. 

 

Alexander refererade till ett gäng varumärken: NA-KD, COS, Zalando, Eytys, H&M, 

Acne och Odd Molly. Han berättade bland annat att han såg Odd Molly och Filippa K 

som väldigt lika märken och att de påminde om varandra och att han därmed associerade 

sina uppfattningar om Odd Molly till Filippa K. Acne nämnde han i samband med en 

reflektion kring modellerna där han menade att Acne ofta har väldigt bleka, smala 

modeller vilket enligt honom såg väldigt osunt ut och det gav honom en mer osund 

uppfattning om Acne i förhållande till Filippa K vars modeller såg mer sunda ut. Detta 

gjorde i sin tur att Alexanders bild av Acne som varumärket blev försämrat och därför 

minskade även hans lust för att konsumera från Acne, även om kläderna förvisso kunde 

vara coola. H&M nämndes i samband med kundtjänst där han menade att Filippa K är ett 

dyrare märke och därför förväntar han sig mer från deras kundtjänst än från H&M som 

är ett budgetmärke. Han jämförde även Filippa Ks kundsegment med Eytys och berättade: 

 
Eytys riktar sig nog mer mot unga som är mer identitetssökande i och med att deras 

kläder är mer tokiga och de uttrycker mycket, men det kanske inte Filippa Ks 

kunder tänker när de köper kläder från Filippa K. De [Filippa Ks kunder] kanske 

inte vill sticka ut så mycket när de köper Filippa Ks grejer. Eytys fokuserar främst 

på skor och de tar väldigt såhär vanliga modeller av en sko och sen *swosh* tokar 

de till de. 
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Han menade att utifrån hemsidan hade han inte sett några klädesplagg som var i mönster 

eller som hade skrikiga och utstickande färger, det var snarare väldigt draperande, 

fallande och icke-kroppsnära tyger. På detta sätt “kanske det inte, det är fel att säga att 

det inte är identitetsskapande hos de som har de kläderna [Filippa Ks], men att de kanske 

har en identitet där de inte söker uppmärksamhet eller någonting” till skillnad från Eytys 

där kunderna kunde skapa sin identitet på ett mer kreativt sätt. 

 

5.3 Sammanfattande tema-konstruktion 
De olika delar som konsumenterna reflekterat kring har placerats i olika teman (se figur 

4) för att i mer grova drag kunna redogöra för hur elementen påverkar konsumenternas 

uppfattningar om företagets varumärkespersonlighet och för att underlätta för läsaren. 

Dessa teman benämns konsumenternas personliga förutsättningar, hemsidans design, 

hemsidans fysiska aspekter, butikernas fysiska aspekter och referensobjekt. Trots att de 

presenteras som fyra separata teman överlappar de vilket illustreras i figuren nedan. 

 

Konsumenternas personliga förutsättningar består av konsumentens personlighet, 

preferenser, värderingar, åsikter och attityder, tidigare erfarenheter, preferenser samt 

tidigare uppfattning om varumärket. Detta speglar således hur personen bakom varje 

konsument kan tänkas påverka hur uppfattningarna om varumärket bildas. Hemsidans 

design består av manövreringen, färgerna, texterna, typsnitten och layouterna och berör 

alltså designen på hemsidan. Hemsidans fysiska aspekter refererar till aspekter som är 

mer påtagliga såsom modellerna, kläderna och nyheterna, priset, bilderna och 

kampanjerna. Som syns i modellen har bilderna och kampanjerna placerats emellan 

temana för hemsidans design och hemsidans fysiska aspekter då bilderna och 

kampanjerna även relaterar till design, men samtidigt innefattar fysiska element också. 

Konsumenterna reflekterade även kring butikernas fysiska aspekter vilket inkluderar 

storleken på lokalen, renligheten, ljussättningen, musiken och skyltdockorna. Slutligen är 

referensobjekt de element som konsumenterna ibland refererar till och jämför ett element 

på hemsidan med. I detta fall visade sig detta vara andra varumärken och människor som 

förknippas med varumärket. Människorna som förknippas med varumärket överlappar 

därmed både mot hemsidans fysiska aspekter och butikernas fysiska aspekter eftersom att 

dessa människor kan finnas både online, i butikerna eller andra kontexter. Dessa teman 

och element kommer analysavsnittet reflektera vidare kring.   
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Figur 4: Teman med olika personliga förutsättningar samt element som kan tänkas 

påverka hur konsumenternas uppfattningar om företagets personlighet bildas 
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6. Analys 
Analysavsnittet grundas i en sammankoppling av teori och empiri för att skildra hur 

konsumenternas uppfattningar om personligheten kan tänkas bildas och vilka element 

som inverkar. Först betonas betydelsen av konsumentens personliga förutsättningar för 

att därefter presentera uppfattningsbildningen i en steg-för-steg process och därefter 

presenteras elementen. Slutligen gestaltas en uppdaterad version av modellen. 

 

6.1 Konsumentens personliga förutsättningar 
Under konsumenternas tid på hemsidorna framgick det att konsumenternas preferenser, 

värderingar, åsikter, attityder, behov, motiv, mål och tidigare uppfattning om varumärket, 

som fått samlingsnamnet konsumentens personliga förutsättningar, påverkade hur 

uppfattningarna om företagets varumärkespersonlighet bildades. Dessa förutsättningar 

var nämligen avgörande för vilka element som identifierades och hur dessa element 

tolkades. Detta går i linje med tidigare forskning som belyser att individer har personliga 

erfarenheter som kan påverka betydelsen av ett varumärke (Batey, 2008, s. 111; Ogden 

et al., 1946, citerad i Tierney et al., 2016, s. 913; Schmitt, 2012, s. 8). Att konsumentens 

egna förutsättningar är så pass avgörande är av vikt att betona eftersom att det bekräftar 

den första delen i den numera slutgiltiga modellen – att konsumenter tar sig in på företags 

online-hemsidor med olika förutsättningar som har en inverkan på bildningsprocessen. 

Detta samstämmer med forskning som visar att konsumenterna mer troligt interagerar 

med varumärken som överensstämmer med deras självbilder (Aaker, 1997, s. 348; Malär 

et al., 2011, s. 45) där en självbild beskriver totaliteten av individernas tankar och känslor 

(Rosenberg, 1979, citerad i Sirgy, 1982, s.  287) vilket således kan argumenteras bestå av 

preferenserna, värderingarna och resterande delar som nämndes ovan.  

 

Därmed antas konsumenternas personliga förutsättningar styra hur företagens hemsidor 

används, vad som uppmärksammas och hur uppfattningarna bildas. Detta genomsyrar 

därför de fem stegen i Schmitts (2012, s. 8) konsument-psykologi-modell: identifiera, 

uppleva, integrera, uttrycka och anknyta som integrerats i innevarande studies modell. 

Emellertid framkom det under insamlandet av datan att steg fyra och fem var väldigt lika 

och överlappade kraftigt och av denna anledning har dessa integrerats och benämns 

istället uttrycka anknytning. De presenteras trots detta under analysen som två separata 

steg för att tydligare skildra hur de överlappar medan de i den slutgiltiga modellen 

integrerats. På vilket sätt konsumenternas uppfattningar bildas, vad stegen innebär samt 

vilka element som är betydelsefulla redogör resterande del av avsnittet för. 

 

6.2 Hur konsumenternas uppfattningar om ett företags varumärkes-

personlighet kan tänkas bildas 
 

6.2.1 Konsumenterna identifierar 
Det första steget i den preliminära modellen beskriver hur konsumenterna identifierar 

element på hemsidan vilket baseras på Schmitts (2012, s. 8) konsument-psykologi-

modell. Som ovan nämndes visade konsumenterna under sin vistelse på företagens 

hemsidor tendenser som kan tolkas som att deras personliga förutsättningar styr vilka 

delar de uppmärksammar och identifierar. Att konsumenterna går online på hemsidorna 

och tar del av element bekräftar Solomons (2013, s. 121) betoning på att individer utsätts 

för en mängd information från marknadsförare på en daglig basis, vilket i detta fall har 

tagit formen av elementen på företagens hemsidor. Det visades vidare att konsumenterna 

identifierade element som gick i linje med deras personliga förutsättningar. 
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Till exempel nämnde en konsument att det första hon identifierade var bilder på framsidan 

med tjejer som skrattade, var glada och i stort sällskap vilket konsumenten ansåg påminde 

om henne själv. Hon lade också märke till bilder på kläder i olika former och färger vilket 

konsumenten ansåg föll henne i smaken och att det var en liknande stil hon gärna bar till 

vardags. På ett liknande sätt nämnde en annan konsument att han lade märke till en ny 

underklädeskampanj och underklädeskollektion som presenterade underkläder i färger 

med olika hudtoner. Konsumenten berättade sedan att han ofta faller för och 

uppmärksammar kampanjer samt att han föredrar företag som visar att de är medvetna, 

rätt i tiden och sätter ett sunt ideal på kartan genom att vara inkluderande och använda en 

variation av modeller för att representera mångfald då han vill spendera sina pengar på 

ett företag som inte gör skada. Han berättade att han personligen ansåg att detta var en 

“jättejätteviktig” aspekt hos varumärken. En annan konsument nämnde att hon lade 

märke till att hemsidan var oenhetlig då hemsidan blandade engelska och svenska och 

konsumenten betonade därefter att hon vill att de hemsidor hon är online på ska vara 

enhetliga och tydliga, annars är det troligt att hon lämnar hemsidan. Ytterligare en 

konsument menade att det första han lade märke till var att hemsidan och kläderna var så 

pass homogena och identitetslösa att de inte förmedlade några känslor varpå han tydligt 

betonade att han som person gärna vill sticka ut genom de klädesplagg han använder. 

 

Av de element konsumenterna uppmärksammade och identifierade på hemsidorna kan 

det tolkas som att det var element som antingen bekräftade eller motsatte deras personliga 

förutsättningar, det vill säga deras preferenser, värderingar, åsikter, attityder, behov, 

motiv, mål eller tidigare uppfattning. Det kan till exempel argumenteras för att 

konsumenten som lade märke till bilderna med modellerna som påminde om henne själv 

och kläderna som hon skulle kunna tänka sig att bära, uppmärksammade dessa till följd 

av hennes personliga förutsättningar, på samma sätt som att konsumenten som lade märke 

till att hemsidan var oenhetlig gjorde det till följd av att hemsidan motsatte hennes 

personliga förutsättningar vilket i detta fall var en preferens för tydliga hemsidor. Även 

konsumenten som uppmärksammade att hemsidan och kläderna var uttryckslösa kan 

antas ha gjort det eftersom att han personligen föredrar att sticka ut. Att konsumenter 

tenderar att uppmärksamma saker som går i linje med deras värderingar och attityder 

samstämmer med teorin bakom selektiv exponering säger att individer uppmärksammar 

information som går i linje med deras värderingar (Sweeney & Gruber, 1984, s. 1208). 

Därmed kan det vidare konstateras att konsumenterna identifierade olika element vilket 

teorin menar beror på att de sållar bort element på grund av överflödet av information 

(Kotler & Armstrong, 2014, s. 148–149). Således kan det antas att konsumenterna 

uppmärksammar element som motsätter eller bekräftar deras personliga förutsättningar 

och att resterande delar som då kan tolkas vara irrelevanta för konsumenterna sållas bort. 

 

I linje med ‘om-då’–logiken som beskriver att om marknadsföraren utsätter konsumenten 

med en sorts stimuli, då kommer hon att agera på det här sättet (Heding et al., 2016, s. 

88) kan det tänkas att om marknadsföraren utsätter konsumenten med element via online-

hemsidan som påminner om, stödjer eller motsäger konsumentens personliga 

förutsättningar, då kommer konsumenten att uppmärksamma och identifiera dessa 

element till följd av att de påminner om hennes personliga förutsättningar. Därmed kan 

det antas att det första steget i konsumenten-psykologi-modellen identifiera bygger på att 

när konsumenterna tar sig online på hemsidan kommer de inledningsvis att identifiera 

element som går i linje eller motsäger deras personliga förutsättningar vilket därmed har 

inkluderats i den slutgiltiga modellen som presenteras i slutet av avsnittet. 
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6.2.2 Konsumenterna upplever 
Det har än så länge antagits att konsumenterna tagit sig online på företagens online-

hemsidor med personliga förutsättningar vilket resulterar i att de identifierar olika 

element som antingen bekräftar eller motsäger dessa personliga förutsättningar. Därefter 

kommer frågan hur konsumenterna, efter att dessa element identifierats, faktiskt tolkar 

och bildar uppfattningar om elementen. Likt det föregående steget uttryckte sig 

konsumenterna på ett sätt som kan tolkas som att deras uppfattningar och utvärderingar 

bildas i linje med deras personliga förutsättningar. 

 

Under vistelsen på hemsidan berättade ett flertal konsumenter att de till exempel 

uppmärksammade och identifierade de modeller som företagen använder vilket betyder 

att modellerna är ett identifierat element. Konsumenterna fortsatte berätta att de antingen 

upplevde att hemsidorna hade modeller som tillhörde det klassiska, standardiserade 

pinnsmala idealet alternativt att hemsidorna hade modeller som skiljde sig åt i termer av 

etnicitet, ursprung, längd, storlek, hudfärg och så vidare som visade en större variation på 

modellerna och motsatte sig det pinnsmala idealet. Det visades att konsumenterna vars 

personliga förutsättningar stod för att det är viktigt att företag använder olika modeller 

för att visa att de är inkluderande och för att visa att alla är fina, även bildade en positiv 

association till elementet och i slutändan varumärket. Samma konsumenter bildade 

däremot en negativ association till modellerna som de ansåg tillhöra det pinnsmala idealet 

och bildade således en negativ association till varumärket. På samma sätt framgick det att 

konsumenter vars personliga förutsättningar innebar att de tyckte om och kände sig 

positiva till färgglada färger, där färg är elementet, även bildade en positiv och glad 

association till hemsidor med färgglada färger och således en positiv och glad association 

till varumärket. Detta kan tolkas som att när konsumenterna väl identifierat ett element 

kommer de även utvärdera dessa i linje med sina personliga förutsättningar, det vill säga 

i linje med sina preferenser, värderingar, åsikter attityder, behov, motiv och mål, vilket 

återigen indikerar hur avgörande konsumenternas personliga förutsättningar är.  

 

De två inledande stegen i modellen, där konsumenterna identifierar element som de sedan 

bildar uppfattningar om, går i linje med Kotler & Armstrong (2014, s. 148-149) som lyfter 

att konsumenter genom selektiv uppmärksamhet sållar bland den stora mängden 

information de utsätts för på en vardaglig basis (vilket konsumenterna antas göra i linje 

med deras personliga förutsättningar) varpå de genom selektiv distorsion tolkar 

informationen på ett sätt som påminner om eller stödjer deras attityder och värderingar. 

Detta skulle innebära att när konsumenterna sållat bland elementen och identifierat ett x 

antal kommer de därefter tolka dessa element i linje med sina personliga förutsättningar. 

Dessa två steg tillsammans kan även tänkas återspegla definitionen av hur en uppfattning 

bildas som Kotler & Armstrong (2014, s. 148) beskriver som den process “där människor 

väljer, organiserar och tolkar information för att bilda en meningsfull bild av världen.” 

Denna process består vidare av tre steg vilka benämns (1) exponering, (2) uppmärksamhet 

och (3) tolkning och innebär att individer blir exponerade för information som de 

uppmärksammar och sedan tolkar. Dessa tolkningar är sällan objektiva, de påverkas 

snarare av konsumenternas fördomar och erfarenheter. Det framstår som sagt som att det 

är på just detta sätt konsumenterna exponeras för olika element på hemsidan som de 

identifierat och uppmärksammat till följd av deras personliga förutsättningar och därefter 

tolkat på ett sätt som påminner eller stöttar deras personliga förutsättningar. 
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Således kan det återigen med ‘om-då’–logiken tänkas att om marknadsföraren sänder ut 

element som konsumenten identifierat, då kommer konsumenterna att tolka dessa 

element på ett sätt som stödjer eller påminner om deras egna värderingar eller attityder. 

Detta kan därmed tänkas förklara varför individerna var positiva till elementet med många 

olika modeller – för att deras personliga förutsättningar förespråkade detta och därmed 

uppfattade konsumenterna elementet i linje med dessa förutsättningar. Steg två i denna 

modell förklarar alltså hur konsumenterna tolkar de element som de uppmärksammar på 

varumärkens online-hemsidor och har inkluderats i den slutgiltiga modellen. 

 

6.2.3 Konsumenterna integrerar 
Under tiden konsumenterna befinner sig på varumärkets online-hemsida kommer de att 

identifiera, uppmärksamma och tolka allt fler elementet och det framstod som att ju längre 

tid de spenderade på hemsidan, desto klarare uppfattning och bild fick konsumenterna av 

hemsidan och varumärket. Konsumenterna använde ofta uppfattningen av elementen till 

att beskriva deras uppfattning om hemsidan och varumärkets personlighet. För att återgå 

till konsumenten som överlag beskrev hemsidans modeller som uttryckslösa, hemsidans 

färger som kalla, hemsidans bakgrunder och layouter som torra och känslokalla – detta 

gjorde i slutändan att konsumenten såg på varumärket som ett uttryckslöst och 

identitetslöst varumärke. På ett liknande fast annat sätt beskrev konsumenterna att de 

varumärken som använde olika modeller och simpla och jordnära färger uppfattades som 

medvetna, inkluderande och öppensinnade. Således kan det antas att konsumenterna 

impregnerar uppfattningarna eller associationerna av elementen till varumärkets 

personlighet och i slutändan bildar samtliga “impregneringar” konsumenternas 

uppfattningar om varumärkets personlighet. Detta kan tolkas som att konsumenterna i 

linje med det tredje steget i Schmitts (2012, s. 11) modell faktiskt integrerade de olika 

elementen de identifierat, uppmärksammat och därefter tolkat och bildat uppfattningar 

kring vilket sammanslogs till ett övergripande varumärkeskoncept. Varumärkeskonceptet 

kan alltså tänkas motsvara företagets varumärkespersonlighet. 

 

Detta varumärkeskonceptet antas vara starkt präglad av konsumenternas personliga 

förutsättningar eftersom att de tidigare stegen genomsyras av dessa förutsättningar där 

konsumenterna (1) identifierade element i linje med deras preferenser, värderingar, 

åsikter attityder, behov, motiv och mål som de därefter (2) tolkade på ett sätt som påminde 

om eller stödde dessa preferenser, värderingar, åsikter attityder, behov, motiv och mål. 

Trots att varumärkeskonceptet presenteras som ett separat steg uppfattades det snarare 

som att konsumenterna bildade varumärkeskonceptet gradvis. Det var således inte så att 

konsumenterna lagrade tolkningar av element på hög som de i slutändan integrerade till 

ett varumärkeskoncept. Baserat på deras beskrivningar när de använde online-hemsidan 

verkade det snarare som att detta skedde successivt. Detta går därmed i linje med Martin 

& Kiecker (1990, s. 433) som påvisat att individer inte bearbetar information linjärt, utan 

att hjärnan bearbetar en stor mängd information parallellt. 

 

6.2.4 Konsumenterna uttrycker 
Efter att konsumenten “skapat” ett varumärkeskoncept och därmed bildat sig en 

uppfattning om varumärkets personlighet online kunde de ganska snabbt tala om huruvida 

de upplevde att de kunde identifiera sig med personligheten och målgruppen samt om de 

kunde tänka sig använda varumärkets kläder. Samtliga konsumenter resonerade nämligen 

kring vilken bild de hade av varumärkets personlighet samt hur den stereotypiska 

användaren såg ut vilket i slutändan gjorde att de kunde uttala sig om de ansåg sig höra 
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hemma där eller inte. I detta skede var det tydligt att några av konsumenterna identifierade 

sig med varumärkena medan andra inte gjorde det.  

 

En konsument beskrev tydligt att hon kände sig tillhöra varumärkets målgrupp då hon 

gång på gång berättade att hon kunde känna igen sig i modellerna, färgerna, kläderna och 

varumärket. Hon refererade till och med till sig själv som en del av varumärkets utvalda 

målgrupp och menade att hemsidan var som ett kvitto på att hon skulle hitta någonting 

som passade henne där. Detta kan med andra ord tolkas som att konsumenten kände igen 

sig i hennes uppfattning om den varumärkespersonligheten hon bildat av företagets 

hemsida och att hon därmed kunde tänka sig att använda varumärkets personlighet som 

en symbol för hennes identitet. Konsumentens sätt att attraheras åt ett varumärke vars 

personlighet går i linje med hennes självbild överensstämmer med forskningen som visar 

att konsumenter mer troligt interagerar med dessa varumärken (Aaker, 1997, s. 348; 

Malär et al., 2011, s. 45). Detta återspeglas därmed i fjärde steget i Schmitts (2012, s. 12) 

modell, uppleva, som beskriver hur konsumenten använder varumärkeskonceptet som ett 

uttryck och en symbol för den egna identiteten alternativt för att signalera medlemskap i 

en särskild grupp eller kultur. Som ovan nämndes beskrev några konsumenter att de 

kunde använda varumärket som en del av deras identiteter samt att de kände sig tillhöra 

gruppen eller kulturen på företagets hemsida vilket går i linje med det fjärde steget. 

 

Några konsumenter beskrev emellertid att de inte kunde identifiera sig med varumärkes-

konceptet, hemsidan och därmed varumärkespersonligheten då några ansåg att hemsidan 

och varumärket inte var i deras smak. Dessa konsumenter kunde därmed inte använda 

varumärkeskonceptet för att uttrycka sin identitet eller för att signalera medlemskap till 

varumärkesgruppen. Ur denna synvinkel kan det argumenteras för att steg fyra inte 

förverkligas eftersom att konsumenten inte kan använda varumärkespersonligheten som 

en symbol för sin identitet eller för att signalera medlemskap i en grupp. Det framstår 

därmed som att Schmitts modell inte tagit hänsyn till konsumenterna som inte kan 

använda varumärkeskonceptet för att signalera sin identitet eller medlemskap i grupp. 

Men som Heding et al. (2016, s. 129) betonar använder konsumenter inte varumärken 

enbart för att signalera tillhörighet, likt konsumenterna som kunde associera till 

varumärkeskonceptet gjorde. Konsumenter kan även använda varumärken för att 

signalera avstånd till särskilda grupper eller kulturer. Detta refereras till innegrupper och 

utegrupper där innegruppsbeteende beskriver situationer där konsumenterna signalerar 

tillhörighet i en särskild grupp, vilket återigen påminner om Schmitts fjärde steg, medan 

konsumenters tendens att signalera avstånd refererar till utegruppsbeteendet. Därmed kan 

det argumenteras för att konsumenter som tar avstånd från ett varumärke också signalerar 

ett budskap vilket också säger något om deras identiteter. 

 

Således kan det argumenteras för att de konsumenter som inte kan associera till 

varumärkeskonceptet och därmed inte kan tänka sig använda konceptet för att uttrycka 

sin identitet eller för att signalera medlemskap i en grupp istället signalerar avstånd från 

varumärket och gruppen. Därmed har steg fyra omformulerats för att kunna beskriva 

bägge typ av konsumenter. I den slutgiltiga modellen innebär därför detta steg att 

konsumenterna antingen använder varumärkeskonceptet som ett uttryck för sina 

identiteter och för att signalera medlemskap i en grupp, eller att konsumenterna tar 

avstånd från varumärkeskonceptet och därmed signalerar avstånd. Detta är således 

skillnaderna mellan innegrupperna och utegrupperna.  
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Sammantaget kan det alltså tolkas som att konsumenterna under steg fyra avgör huruvida 

de faktiskt harmonierar med varumärkeskonceptet eller inte vilket därmed avgör huruvida 

de kan använda varumärkeskonceptet som en del av deras identiteter eller inte och således 

om de använt företagets varumärkespersonlighet eller förkastat den. Att konsumenter 

bildar olika uppfattningar om samma varumärke kan återigen tänkas förklaras av selektiv 

uppmärksamhet och selektiv distorsion där konsumenter sållar bland element som de 

sedan tolkar på ett sätt som påminner om deras värderingar (Kotler & Armstrong, 2014, 

s. 148–149) vilket gör att de i slutändan kan bilda olika uppfattningar samma element 

eller varumärke. Detta går i linje med resultatet i Kniazeva & Belks (2010, s. 234) studie 

som påvisade att individer kan uppfatta samma varumärkespersonlighet olika. 

 

6.2.5 Konsumenterna anknyter 
Slutligen, efter att konsumenterna varit online på hemsidan och identifierat element som 

de tolkat och bildat sig en uppfattning om, har konsumenterna bildat uppfattningar som 

representerar varumärkeskonceptet som de kan använda för att uttrycka sina identiteter 

eller inte. Därmed har de bildat attityder till varumärkespersonligheten som är positiva 

eller negativa och avgjort hur stark varumärkesanknytning och varumärkesgemenskap de 

känner vilket Schmitt (2012, s. 12) menar sker under det femte steget anknyta. Emellertid 

kan det argumenteras för att konsumenterna egentligen avgör huruvida deras känslor till 

personligheten är positiv eller negativ och huruvida de känner varumärkesanknytning och 

varumärkesgemenskap i föregående steg där de avgör om de vill använda konceptet för 

att kommunicera deras identiteter och medlemskap i grupperna eller inte. Därmed 

framstår det som att steg fyra och fem överlappar och av denna anledning har de i den 

slutgiltiga modellen integrerats till ett steg som benämns uppleva anknytning. Dessa steg 

tillsammans innebär att konsumenterna utifrån varumärkeskonceptet bildar en positiv 

eller negativ attityd till varumärket varpå de känner olika stark varumärkesanknytning 

och varumärkesgemenskap. Därefter kommer de antingen använda varumärkeskonceptet, 

och därmed varumärkets personlighet, som en del av sin identitet och på så sätt signalera 

medlemskap till gruppen, alternativt kommer de inte att använda konceptet som en del av 

sin identitet och därmed signalera avstånd från gruppen. 

 

Konsumenterna som kunde associera till varumärkeskonceptet och som kände sig som en 

del av varumärket hade en positiv attityd och uppfattning till varumärkespersonligheten. 

De som inte kunde associera till varumärkeskonceptet och därmed inte kände sig som en 

del av varumärket bildade istället en mer negativ attityd och uppfattning vilket går i linje 

med Schmitts (2012, s. 12) modell. Under konsumenternas tid på hemsidan kände de med 

positiv uppfattning om varumärket en starkare anknytning till varumärket och en starkare 

varumärkesgemenskap medan de som kände en negativ uppfattning om varumärket 

kände en svag anknytning till varumärket och en svag varumärkesgemenskap. 

 

Dessa fyra steg kan tänkas beskriva förloppet från det att (1) konsumenterna klickar sig 

online på företagets hemsida, uppmärksammar och identifierar element som identifieras 

i linje med deras personliga förutsättningar som de (2) därefter upplever, tolkar och 

utvärderar på ett sätt som påminner eller stödjer deras personliga förutsättningar. Därefter 

(3) integreras dessa till ett varumärkeskoncept och således bildas en uppfattning till 

varumärkets personlighet som (4) konsumenten antingen upplever anknytning eller 

avstånd till där konsumenten antingen kommer identifiera sig med personligheten och 

således använda den för att uttrycka sin identitet och signalera medlemskap i grupp 

alternativt använda den för att signalera avstånd från medlemskap i gruppen. Återigen, 

trots att stegen presenteras som fyra separata kan det argumenteras för att konsumenternas 
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uppfattningar inte bildas i en linjär process. Snarare byggs bilden upp successivt och kan 

komma att ändras under hela tiden konsumenterna befinner sig på hemsidan. Detta går 

därmed i linje med teorin som betonar att hjärnan bearbetar information parallellt (Martin 

& Kiecker, 1990, s. 433). Således talar detta för att den slutgiltiga modellen är en 

förenklad bild av en väldigt komplex process men som trots det kan tänkas förklara hur 

konsumenternas uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet bildas i en online-

kontext. Nu återstår frågan kring vilka element som kan tänkas inverka på hur denna 

process bildas vilket presenteras härnäst. 

 

6.3. Element som antas påverka hur konsumenternas uppfattningar 

bildas 
Som tidigare nämnts antas konsumenterna identifiera element som antingen bekräftar 

eller motsäger deras personliga förutsättningar. Dessa identifierade element antas därefter 

tolkas på ett sätt som påminner eller stödjer dessa personliga förutsättningar. Detta talar 

för att elementen identifieras och tolkas på ett väldigt subjektivt vis varpå syftet med de 

olika elementen som nedan nämns är att ge en indikation på vilka element av hemsidan 

som påverkar processbildningen av företagets personlighet. På grund av den subjektiva 

karaktären i elementen kommer det i övergripande drag istället tryckas på att företag bör 

vara aktsamma om de olika temana (se figur 4) som bildats: hemsidans design, hemsidans 

fysiska aspekter, butikernas fysiska aspekter samt referensobjekt. 

 

6.3.1 Hemsidans design 
Under tiden på hemsidan lyfte konsumenterna element som kan tolkas relatera till 

hemsidans design. Dessa innefattar manövreringen på hemsidan, färgerna, texten, 

typsnittet och layouten där layouten refererar till hemsidans övergripande design. Att 

hemsidans design och färgerna har betydelse för uppfattningsbildningen går i linje med 

tidigare forskning av Seimiene & Kamarauskaite (2014, s. 433).  

 

När det kommer till manövreringen berättade konsumenterna att hur lätt- eller 

svårmanövrerad sidan är har konsekvenser för hur de uppfattar hemsidan och därmed 

varumärkets personlighet. En lättmanövrerad sida är organiserad utan komplicerade flikar 

och utan lagg, den är logisk, lätt att hitta på, visar tydligt om det är fri frakt och fria returer 

och gör att konsumenterna faller tillbaka på samma sida när de tryckt sig in på exempelvis 

ett klädesplagg och sedan går bakåt. Detta är således mängder av “mini-element” som 

det, i linje med modellen för studien, kan antas att konsumenterna identifierade till följd 

av att de antingen bekräftade eller motsatte deras personliga förutsättningar. Till exempel 

beskrev en konsumenten att hemsidan hon använde var enkel att följa, lätt att tyda, att 

hon direkt såg vart hon skulle trycka varpå hon betonade att det för henne är viktigt att 

hemsidor är enkla och tydliga, annars vill hon inte vara kvar online. Detta exempel kan 

därmed tolkas som att konsumenten har en personlig förutsättning i form av en preferens 

och positiv attityd till tydliga och enkla hemsidor vilket kan tänkas resultera i att hon 

uppmärksammade just dessa element. Därefter tolkades elementen i linje med deras 

attityder och värderingar som i slutändan impregnerades till en uppfattningen om 

varumärkets personlighet. I exemplet ovan berättade konsumenten att varumärken som 

har enkla hemsidor signalerar tillit och att de vill göra de enkelt för sina konsumenter 

samt att de bryr sig om service och kundernas uppfattning vilket således framstår vara en 

tolkning som påminde och stödde konsumentens personliga förutsättningar. 

 

Konsumenternas sätt att koppla en lättmanövrerad sida tillit och enkelhet och en 

svårmanövrerad sida till att företaget inte är kunnigt kan förklaras genom teorin kring 
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antropomorfism. Som Epley et al. (2007, s. 865) utmålar beskriver antropomorfism 

individers tendens att impregnera icke-humana medel och objekt med mänskliga 

egenskaper. Detta är därmed en tänkbar anledningen till varför konsumenterna kopplar 

element till personliga egenskaper vilket i slutändan genererar varumärkespersonligheten. 

 

Gällande färgerna lyfte konsumenterna att hemsidor i toner av grått, vitt, beige, ljusbrunt 

och liknande uppfattades som homogena och neutrala medan hemsidor i toner av rött, 

gult, grönt och liknande uppfattades som färgglada. De neutrala färgerna upplevdes å ena 

sidan som stilrena, fräscha och lättsamma eftersom att de var lätta för ögat vilket skapade 

ett varumärkeskoncept som sade att varumärkets personlighet var jordnära, lugnt, 

naturnära och cleant. Men å andra sidan upplevdes neutrala färger som uttryckslösa, 

identitetslösa, intetsägande, torra och tråkiga som dessutom kunde göra att varumärket 

var svårare att lägga märke till. På samma sätt tolkades de färgglada färgerna ur ett 

perspektiv som glada och positiva vilket integrerades till ett varumärkeskoncept och 

därmed en varumärkespersonlighet som var levande och glad men som ur ett annat 

perspektiv ansågs vara ytligt. Därmed framstår det som att hur färgerna på ett företags 

hemsida faktiskt uppfattas är beroende på konsumenternas personliga förutsättningar och 

vad de associerar olika färger till. Oavsett hur konsumenterna tolkar färgerna kan det 

konstateras att färgskalan som används är väsentlig då det påvisats ha effekt på hur 

konsumenternas uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet bildas och därför 

kan det ses som ett element som är av vikt att beakta. 

 

Slutligen nämnde konsumenterna hemsidornas text och typsnitt där de gjorde skillnad på 

korta, faktabaserade produkttexter och smöriga, svävande texter. De förstnämnda 

tolkades enligt en konsument som mer positiva i och med de mer smöriga, säljande och 

svävande texterna kan skapa en viss skepsis hos konsumenterna som i slutändan får de 

att reflektera kring huruvida företaget döljer något och om de eventuellt kommer ångra 

sina köp efter åt. De korta texterna gick inte att ifrågasätta på samma sätt vilket genererar 

ett varumärkeskoncept som säger att varumärket är mer ärligt och vill göra det enkelt för 

sina kunder. Även typsnittet och dess storlek nämndes och tycktes samspela med 

tydligheten. Hemsidor med mindre texter kan uppfattas som röriga och rätt typsnitt kan 

göra att konsumenterna uppfattar varumärket som mer stilrent, lyxigt och proffsigt. Med 

andra ord kan det tolkas som att texten och typsnittet är två element som kan inverka på 

hur konsumentens uppfattning om företagets personlighet bildas. 

 

Återigen bör det betonas att hur dessa element tolkas kan vara väldigt subjektivt varpå 

det väsentliga att betona är designen och att denna är avgörande för hur konsumenternas 

uppfattningar om företagets varumärkespersonlighet bildas. I kontexten för studien kan 

det ändå tolkas som att konsumenter som har en tydlig preferens för hur en hemsida ska 

se ut och vara i form av elementen ovan kommer uppmärksamma design-elementet mer 

än de konsumenter som inte är lika brydda.  

 

6.3.2 Hemsidans fysiska aspekter 
Konsumenterna nämnde element som har placerats i temat hemsidans fysiska aspekter. 

Dessa inkluderar modellerna, kläderna/nyheterna, bilderna, kampanjer och priset där 

framförallt modeller, kläder och pris ses som fysiska aspekter som går att ta på. Som 

tydliggörs i figur 4 kan däremot bilderna och kampanjerna anses vara överlappande till 

design då dessa också har med hemsidans design att göra men har ändå placerats i 

hemsidans fysiska aspekter då de innehåller fysiska aspekter. Återigen kan den centrala 

delen att ta med sig vara att hemsidans fysiska aspekter påverkar hur konsumenternas 
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uppfattningar om personligheten bildas eftersom att hur konsumenterna uppfattar dessa 

element är så pass subjektivt tolkade i linje med deras personliga förutsättningar. Det är 

hur som helst möjligt att konstatera att modellerna, kläderna/nyheterna, bilderna, 

kampanjer och priset har en inverkan på uppfattningsbildningen, men hur kan variera 

från konsument till konsument. 

 

Att modellerna lyftes går i linje med Ogilvy (1983, s. 13) som betonade att konsumenters 

uppfattningar om personligheten påverkas av företagets annonsering vilket modellerna är 

en del av. Det kan återigen tänkas att dessa identifierades för att de bekräftade eller 

motsatte konsumenternas personliga förutsättningar. Till exempel nämnde några 

konsumenter att de föredrar modeller som varierar i form av etnicitet, ursprung, hudfärg, 

storlekar, längd och kön vilket i sin tur gjorde att de uppfattade varumärket som medvetet, 

öppensinnad, aktuellt i tiden, inkluderande, att de stod för mångfald och samtidigt tänkte 

på representation och vilket ideal de kommunicerar ut till samhället. Hemsidorna vars 

modeller istället var av det pinnsmala idealet fick konsumenterna att uppfatta varumärket 

som att det hade något att dölja, försökte försköna sidan och att de bara brydde sig om att 

hemsidan såg bra ut. Vidare lyfte konsumenterna att modeller som är glada, leende och 

tillsammans med andra i en miljö gav en uppfattning som är positiv, glad och sprudlande 

medan likgiltiga modeller gjorde uppfattningen uttryckslös och identitetslös. Detta kan 

tolkas som att modeller är avgörande för hur uppfattningen av ett personligheten bildas. 

 

Återigen kan det antas att konsumenterna tolkat elementen på ett sätt som påminner eller 

stödjer deras egna värderingar. Konsumenterna som föredrar en bredd av modeller 

tolkade därefter varumärket som mer öppet och medvetet vilket därmed innebar att 

tolkningen “impregnerades” till en association till varumärkets personlighet. Däremot är 

det inte möjligt att påstå att konsumenterna alltid kommer uppfatta varumärken som har 

en bredd av modeller på detta sätt. Det kan exempelvis vara så att konsumenterna kan 

uppfatta detta som att varumärket försöker för mycket för att passa in och som bara gör 

det för att visa en fin sida utåt och det kan skilja från konsument till konsument. Samtidigt 

kan det ändå argumenteras för att det finns konsumenter i verkliga livet som associerar 

en bredd på modellerna till denna typ av personlighet. Det väsentliga är hur som helst att 

modellerna har en inverkan på hur konsumenterna uppfattar varumärkets personlighet. 

 

När det kommer till kläderna / nyheterna, kampanjerna och bilderna går dessa i linje med 

tidigare forskare (Ogilvy, 1983, s. 13; Seimiene & Kamarauskaite (2014, s. 433). I likhet 

med hemsidans färger betonade konsumenterna att kläderna kunde delas in i två grupper: 

den ena med kläder som antingen uttryckte mycket känslor i form av färger, mönster, 

former och dekorer och den andra med kläder som är mer enkla i neutrala, homogena 

färger utan mönster och dekorer. Återigen framstod det som att konsumenterna vars 

personliga förutsättningar talade för färgglada kläder föredrog dessa och fick de att tänka 

på individer som är mer energigivande och glada medan de enkla kläderna fick de att 

tänka på individer som är mer organiserade, strukturerade och lite torra. Dessa 

associationer impregnerades sedan till varumärkets personlighet. Återigen har detta med 

subjektiva associationer att göra, det vill säga, vilka associationer konsumenterna bildar 

till de olika färgerna. Således är det svårt att avgöra vad företag bör satsa på men att det 

hur som helst påverkar uppfattningen av varumärket beroende på vilka sorts kläder 

företaget väljer att sälja och visa upp på hemsidan. 

 

Gällande bilderna och kampanjerna lyfte konsumenterna att de som är färgglada och visar 

modellerna i en kontext mer troligt resulterar i en uppfattning om varumärkets 
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personlighet som är sprudlande, energigivande, glad och positiv medan bilder i mer gråa 

och kalla toner med vita bakgrunder resulterar i en uppfattning om att varumärket är mer 

stilrent, ansvarstagande och seriöst. Vidare reagerade konsumenterna mer positivt till 

bilder där kläderna sitter på modellerna eftersom att det därmed blir lättare för 

konsumenterna att visualisera hur plaggen skulle sitta på sig själva. Detta gav intrycket 

av att varumärket är mer tydligt och vill göra det enkelt för sina konsumenter. Därmed 

kan det antas att sättet som bilderna och kampanjerna utformas på har betydelse för hur 

personligheten bildas. 

 

6.3.3 Butikernas fysiska aspekter 
I detta tema ingår storleken på lokalen, renligheten, ljussättningen, musiken och skylt-

dockorna. Trots att inga frågor ställdes om butikerna refererade konsumenterna till dessa 

som därmed inverkar hur uppfattningarna online bildas. Detta beror dels på att deras 

uppfattningar från butiken en del av deras tidigare uppfattningar som ovan nämnts 

inverkar på uppfattningsbildningen. 

 

Det visades att konsumenterna återkopplade till butikerna när de använde online-sidan 

där en konsument talade om att musiken som spelas inuti butiken ofta är den som ligger 

på dagens topplistor eller spelas på radio vilket ger en känsla av att varumärket är 

moderna, trendiga och försöker vara först med nyheter. Detta kan återigen liknas med 

teorin kring antropomorfism som beskriver individers sätt att impregnera icke-humana 

medel och objekt med mänskliga egenskaper och därmed ge liv åt det livlösa (Epley et 

al., 2007, s. 865) där konsumenten i detta fall använder begreppen modern och trendig att 

beskriva varumärket genom musiken som spelas. När konsumenten därefter var online på 

hemsidan kan det tänkas att hon hade med sig bilden av musiken från affären som bidrog 

till att det även var på ett liknande sätt hon uppfattade hemsidan online. Huruvida butiken 

är stökig eller inte i den bemärkelsen att klädesplagg hänger här och var och att 

provrummen är fyllda med klädesplagg kan också inverka på uppfattningen i online-

kontexten då detta resulterar i att konsumenterna inte får någon service-känsla och 

samtidigt känns det som att varumärket inte bryr sig, Om klädesplaggen är på sin plats 

uppfattas varumärket istället som rent och fräscht och därmed visar varumärket att det 

bryr sig om vad det visar upp. Detta kan återigen kopplas till teorin kring antropomorfism 

(Epley et al., 2007, s. 865). Slutligen betonades skyltdockorna eftersom att dessa visar 

det senaste inkomna och går samtidigt att styla på olika sätt och beroende på hur dockan 

stylas kan detta påverka hur konsumentens uppfattning bildas. 

 

Således kan det tolkas som att butikernas utformning fortfarande har en viss inverkan på 

hur uppfattningen online bildas eftersom att konsumenterna drar kopplingar från 

personligheten online till butikerna. Detta kan i sin tur tala för att det fortfarande är av 

vikt att försöka samspela personligheten på hemsidan med personligheten online för att 

dessa ska överensstämma och i slutändan resultera i ett så förstärkt och positivt intryck 

av varumärket som möjligt då, återigen, konsumenter tolkar och bildar uppfattningar i 

linje med sina personliga förutsättningar. 

 

6.3.4 Referensobjekt 
Referensobjekt refererar till ”objekt” som konsumenterna refererade till. I dessa ingår 

människorna som förknippas med varumärket och inkluderar kundtjänst, grundare, 

medarbetare och så vidare samt andra varumärken. Detta kan tolkas som att det inte enbart 

är elementen som konsumenterna möts av online som inverkar på hur uppfattningen 

bildas. Snarare är det rimligt att fler element än de på företagets hemsida påverkar. 
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Att människorna som förknippas med varumärket inverkade på hur konsumenternas 

uppfattningar till varumärket bildades samstämmer med ett flertal författare (Heding et 

al., 2016, s. 132; McCracken, 1989, s. 310; Plummer, 1985, citerad i Aaker, 1997, s. 348; 

Wentzel, 2009, s. 360). Konsumenterna refererade mest till kundtjänst och de som arbetar 

i butikerna vilka därmed kan tolkas ha störst inverkan på hur uppfattningen bildas. Det 

uppdagades att om kundtjänst eller arbetarna är otrevliga, ohjälpsamma och inte hälsar 

skulle konsumenterna förknippa varumärket som otrevligt och ohjälpsamt vilket vidare 

kan resultera i att de väljer ett annat varumärke. Om varumärkets kundtjänst och personal 

istället är trevliga, hjälpsamma och snälla förknippar konsumenterna varumärket som 

trevligt, hjälpsamt, snällt och som bryr sig om och vill göra det enkelt för sina kunder. En 

kund refererade även till företagets grundare som han därmed associerade till varumärket, 

dess arbetsplats och deras kontor. Således kan det tolkas som att människor som 

förknippas med varumärket kan inverka på hur konsumenterna uppfattar varumärkets 

personlighet vilka talar för vikten att ha detta element i åtanke. 

 

Slutligen jämförde konsumenterna de utvalda varumärkena med andra varumärken på 

egna initiativ vilket kan tolkas som att uppfattningen konsumenterna har om andra 

varumärken också spelar in och påverkar uppfattningsbildningen. Det framgick att när 

konsumenterna befann sig på hemsidan och uppmärksammade ett visst element var det 

ibland så att detta element kunde associeras till andra varumärken. Till exempel 

refererade en konsument till H&M under en diskussion om hur en otydlig hemsida 

påverkade uppfattningen varpå det kan tolkas som att H&M var det hon associerade som 

en otydlig hemsida. På ett liknande sätt refererade en annan konsument till H&M under 

en diskussion om färgerna på Filippa Ks hemsida där han menade att H&M var mycket 

mer levande, färgglad och sprakande. Således är detta ett betydelsefullt element eftersom 

att konsumenterna på måfå refererar till varumärken de kommer att tänka på i samband 

med att de tar del av olika element. Dessa associationer kan argumenteras aktiveras när 

de tar del av ett visst element som de sedan kopplar till något de tidigare tagit del av och 

av denna anledning är detta element, som tidigare nämnts, ett väldigt subjektivt element. 

Hur som helst är det väsentliga här att människorna som förknippas med varumärket samt 

att andra varumärken inverkar på hur konsumenternas uppfattningar bildas. 

 

6.4 Reviderad modell  
Som tidigare nämnts konstruerades den preliminära modellen (se figur 1) med grund i 

tidigare teori och forskning som kunde tänkas förklara hur konsumenternas uppfattningar 

om ett företags varumärkespersonlighet bildas samt vilket eller vilka element som 

påverkar denna bildningsprocess. Till följd av insamlingen, genomgången och analysen 

av datan har den preliminära modellen reviderats för att bättre spegla hur konsumenternas 

uppfattningar om ett företags personlighet bildades där de tidigare delarna behållits, 

ändrats, eliminerats eller utvecklats. Den nya modellen skildras nedan (se figur 5). 
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Figur 5: Den slutgiltiga modellen som visar hur konsumenternas uppfattningar om ett 

företags varumärkespersonlighet bildas samt vilka element som påverkar processen. 

 

6.4.1 Hur modellen reviderats 
Som syns i modellen har färgerna ändrats vilket dock inte har någon betydelse för 

modellen i sig. Detta ändrades för att göra modellen mer estetiskt tilltalande och lättare 

att följa. I jämförelse med den preliminära modellen uppmärksammades fem skillnader. 

Den första berör hur väsentlig påverkan konsumenternas personliga förutsättningar hade 

på varje steg i bildningsprocessen och således har de gråa, streckade pilarna i modellen 

adderats för att återspegla att konsumenternas personliga förutsättningar genomsyrar hela 

processen från det att konsumenterna tar sig online tills dess att deras uppfattningar om 

personligheten har bildats. Formen på konsumentendelen i modellen har också ändrats 

för att tydligare visa vad de personliga förutsättningarna består av. Den andra skillnaden 

berör brustunneln som har givits en cirkulärform istället för den tidigare linjära. Detta 

beror på att det tydligt framgick att konsumenternas uppfattningar inte bildas i en 

linjärprocess vilket visserligen antogs förut också, men för att förtydliga har formen 

ändrats. Den tredje skillnaden berör Schmitts (2012, s. 8) konsument-psykologi-modell 

som integrerats i brustunneln och som tidigare bestod av fem steg. I den slutgiltiga 

modellen har stegen reviderats till fyra genom att steg fyra och fem integrerats då dessa 

överlappade. Som tidigare nämnts kan samtliga steg tänkas överlappa, men att steg fyra 

och fem var två separata steg var ologiskt i och med att det som skedde under steg fem 

redan skett i steg fyra. 

 

Den fjärde skillnaden är att de fyra temana som skapats (se figur 4) inkluderats i modellen 

och här är det av vikt att betona att dessa element kan identifieras när som helst under 

bildningsprocessen. Således har deras placering i modellen ingen betydelse. Som kan 

skildras i modellen är temana hemsidans design som inkluderar manövreringen, färgerna, 

texten, typsnittet och layouten; fysiska aspekter med hemsidan som inkluderar 

modellerna, kläderna / nyheterna, priset, bilderna och kampanjerna; fysiska aspekter med 

butiken som inkluderar storleken på lokalen, renlighet, ljussättning, musik, och 
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skyltdockor; samt referensobjekt som inkluderar människor som förknippas med 

varumärket samt andra varumärken. Hur dessa element påverkar uppfattningen av 

personligheten är väldigt subjektivt styrt men det kan konstateras att elementen har 

inverkan men att det kan skiljas från konsument till konsument hur. Slutligen var det i 

den preliminära modellen fokus på hur konsumenternas uppfattning bildades i online-

kontexten men under genomgången av materialet blev det tydligt att konsumenterna tar 

in väldigt många olika element utanför hemsidan i form av deras tidigare uppfattning, 

element från butikerna samt andra varumärken och deras hemsidor. Således är det rimligt 

att anta att hur konsumenternas uppfattningar bildas online alltid samspelar med offline-

kontexten och således kan det argumenteras för att uppfattningarna inte enbart bildas i 

eller av online-kontexten. Denna offline-kontext har gestaltats genom de tonade, röda 

pilarna högst upp i figuren vilket skildrar att offline-kontexten kan inverka på processen.   

 

6.4.2 Hur konsumenternas uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet 

bildas enligt modellen 
I den slutgiltiga modellen går konsumenterna online på företagets hemsida med 

personliga förutsättningar som består av konsumenternas personlighet, preferenser, 

värderingar, åsikter, attityder, tidigare erfarenheter, behov, motiv, mål och tidigare 

uppfattningar. När konsumenterna sedan befinner sig på företagets online-hemsida 

kommer de att utsättas för en mängd element som de enligt steg ett i modellen sållar bland 

och identifierar i linje med deras personliga förutsättningar vilket betyder att de inte 

kommer uppmärksamma alla element som finns på hemsidan. Som ett exempel kan det 

tänkas att en konsument som har preferenser för ljusa färger, varierande modeller och ett 

tydligt typsnitt kommer uppmärksamma element som påminner eller motsätter detta. 

Förutom att identifiera de element som finns på hemsidan, och således i online-kontexten, 

kan konsumenterna referera till element i offline-kontexten vilket exempelvis kan vara 

andra varumärken, varumärkenas butiker eller deras tidigare uppfattningar, vilket de 

antas göra för att elementet som identifieras kan associeras till eller påminner om offline-

elementen. Om då exempelvis konsumenten i exemplet lägger märke till att modellerna 

på hemsidan är av det pinnsmala idealet kan personen då komma att tänka på ett annat 

varumärke som har varierande modeller och referera till det. 

 

Efter att konsumenterna identifierat element kommer dessa under steg två att tolkas och 

upplevas på ett sätt som påminner eller bekräftar deras egna värderingar och attityder. 

För att återgå till exemplet ovan kan det tänkas att konsumenten som värderar en variation 

på modellerna kommer generera positiva tolkningar till de varumärken som faktiskt har 

många olika modeller. Om konsumentens personliga värderingar säger att varumärken 

som använder en mångfald på modellerna upplevs som medvetna, öppna och rätt i tiden 

är det troligt att dessa personliga värderingar kommer vara de tolkningar och associationer 

som konsumenten drar till varumärket. Detta är alltså de personlighetsdrag som 

konsumenten impregnerar till varumärket baserat på elementet hon identifierat och tolkat. 

Under det tredje steget kommer konsumenterna därefter att integrera samtliga tolkningar 

de har gjort om varumärket vilket tillsammans bildar ett varumärkeskoncept som de under 

steg fyra kommer uttrycka anknytning till. Detta betyder att de antingen kommer känna 

positivt till varumärkespersonligheten och därmed använda varumärket som en del av 

sina identiteter och för att signalera medlemskap till varumärkesgruppen, alternativt 

kommer de känna negativt till varumärkespersonligheten och därmed inte använda 

varumärket som en del av sina identiteter och istället signalera att de tar avstånd från 

gruppen. Det är alltså på detta sätt en konsument som tar sig online på ett företags online-

hemsida kan tänkas bilda sin uppfattning om företagets varumärkespersonlighet. 
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7. Slutsats 
Detta avsnitt skildrar inledningsvis i vilken omfattning studiens syfte uppfyllts och 

forskningsfrågorna besvarats och i samband med detta presenteras studiens teoretiska 

och praktiska bidrag. Därefter utmålas studiens begränsningar, samhälleliga och sociala 

implikationer, rekommendationer till relevanta intressenter och avslutas med 

rekommendationer till framtida forskning. 

 

7.1 Syfte och frågeställning 
Innevarande studie har undersökt hur konsumenters uppfattningar om ett företags 

varumärkespersonlighet bildas online inom kläddetaljhandeln med syfte av att 

konceptualisera och öka förståelsen för processbildningen samt att kartlägga vilket eller 

vilka element som påverkar hur uppfattningarna bildas. För att beskriva hur 

konsumenternas uppfattningar om företagets personlighet bildas samt visa vilka element 

som inverkar skapades en modell (se figur 5) som integrerat tidigare forskning och det 

datamaterial som insamlats. Modellen skildrar konsumenterna från dess att de klickar sig 

online på hemsidan, tar del av olika element och slutligen bildar en uppfattning. 

 

I konkreta termer tar sig konsumenterna online på företagets hemsida med personliga 

förutsättningar bestående av deras personlighet, preferenser, värderingar, attityder, 

åsikter, tidigare erfarenheter, behov, motiv, mål och tidigare uppfattningar. Dessa 

förutsättningar genomsyrar hela processen och är starkt avgörande för hur uppfattningen 

bildas. När konsumenterna befinner sig online kommer de i en fyrstegsprocess av Schmitt 

(2012, s. 8) som modifierats för studien (1) sålla bort och identifiera element i linje med 

de personliga förutsättningarna där elementen även kan associeras till element i offline-

kontexten och därefter (2) tolka och uppleva elementen på ett sätt som påminner om eller 

stödjer deras personliga förutsättningar. Dessa tolkningar och upplevelser genererar 

personlighetsdrag som konsumenten sedan impregnerar till varumärket. När 

konsumenterna identifierat en mängd element som de tolkat och upplevt kommer dessa 

tolkningar (3) integreras till ett varumärkeskoncept som bildar uppfattningen om 

företagets varumärkespersonlighet som de slutligen (4) kommer uttrycka anknytning till. 

Uttryckt anknytning innebär att konsumenterna antingen känner positivt eller negativt till 

varumärkespersonligheten. De konsumenter som får en positiv attityd kommer kunna 

använda personligheten för att uttrycka sin identitet och signalera medlemskap till 

varumärkesgruppen, medan de konsumenter som får en negativ attityd inte kommer 

kunna använda personligheten för att uttrycka sin identitet. Dessa signalerar istället 

avstånd från varumärkesgruppen. Trots att detta presenteras som en linjär process har det 

visats att konsumenternas uppfattningar bildas successivt vilket även forskning visar 

(Martin & Kiecker, 1990, s. 433) och detta betyder att stegen högst troligt överlappar. 

 

De olika elementen som identifierats delades in i olika teman (se figur 4) och benämns 

hemsidans design som inkluderar manövreringen, färgerna, texten, typsnittet och 

layouten; fysiska aspekter med hemsidan som inkluderar modellerna, kläderna / 

nyheterna, priset, bilderna och kampanjerna; fysiska aspekter med butiken som inkluderar 

storleken på lokalen, renlighet, ljussättning, musik, och skyltdockor; samt referensobjekt 

som inkluderar människor som förknippas med varumärket samt andra varumärken. Det 

kan således konstateras att dessa element har en inverkan på konsumenternas 

bildningsprocess men på vilket sätt kan skiljas från konsument till konsument eftersom 

att de identifierar och tolkar elementen på ett sätt som påminner om deras personliga 

värderingar. Då dessa värderingar kan skilja är det inte säkert att alla konsumenter tolkar 

elementen på olika sätt. Därmed kan det sammantaget konstateras att studien har ökat 
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förståelsen för och konceptualiserat processbildningen samt kartlagt element som 

påverkar processbildningen vilket är studiens huvudsakliga kunskapsbidrag och därmed 

kan studiens frågeställning anses besvarad och studiens syfte uppnått. 

 

I relation till tidigare forskning konceptualiserades ämnet kring varumärkespersonlighet 

av Aaker (1997, s. 347) varpå hon definierade fem av de vanligaste personligheterna 

varumärken anses besitta och därefter har en stor del av forskningen fokuserat på dessa 

personligheter och tagit fram kvantitativa mätinstrument. Till skillnad från tidigare 

studier har således innevarande studie bidragit med kunskap som inte är bunden till dessa 

fem personlighetsdrag. Studien tog istället språng ur forskningen av Mahele et al. (2011, 

s. 290) och Seimiene & Kamarauskaite (2014, s. 433) som undersökte vilka element som 

formar bildningsprocess där den förstnämnda begränsades till Aakers fem personligheter 

och den sistnämnda fokuserade på ölbranschen. Därmed har studien i förhållande till 

tidigare forskning som ovan nämnts inte snävt in sig på Aakers personligheter och 

samtidigt undersökt fenomenet i en annan marknad (kläddetaljhandeln) samt i en online 

kontext. Det faktumet att fenomenet undersöks i en online-kontext gör studien, till 

författarens vetskap, till den första studien av sitt slag, framförallt när det kommer till den 

modell som presenterats som skildrar hur uppfattningarna bildas online. 

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Genom att studiens har lyckats besvara frågeställningen och uppnå syftet har den även 

bidragit med såväl teoretiska som praktiska bidrag. Studiens huvudsakliga teoretiska 

bidrag är dels att den har bidragit med nya insikter inom en ny marknad i linje med 

tidigare forskares rekommendationer och således påbörjat fylla luckan i litteraturen. Det 

teoretiska bidraget innefattar konceptualiseringen i form av modellen (se figur 5) som 

skapats och skildrar hur konsumenternas uppfattningar om ett företags varumärkes-

personlighet bildas samt de olika elementen som identifierats. Med andra ord kan denna 

modell teoretiskt användas för att skapa djupare förståelse för processbildningen. Ur ett 

praktiskt perspektiv kan företag som verkar online använda modellen för att förbättra sina 

hemsidor och göra de mer attraktiva för deras konsumenter. Företagen kan till exempel 

fokusera på de olika element som studien identifierat påverkar hur kundernas uppfattning 

om företagets varumärkespersonlighet bildas för att därmed sträva mot att förmedla den 

personlighet företagen vill att konsumenterna ska uppfatta. Därmed kan modellen 

praktiskt användas av företag som vill öka sin försäljning, nå ut till sina konsumenter på 

ett bättre sätt eller helt enkelt förknippas med en viss personlighet. 

 

7.3 Studiens begränsningar 
Först och främst är den litteratur som ligger till grund för studien amerikansk-dominerad 

och med tanke på att studien utspelas i en svensk-kontext kan det finnas skillnader 

kulturer emellan som inte tagits hänsyn till. Samtidigt är den litteratur som använts 

tillförlitlig i och med att det är granskade artiklar, artiklar från kända journaler eller 

författare samt akademisk litteratur som används och därför bedöms studien ändå vara 

tillförlitlig och applicerbar. Vidare menar forskare att kvalitativ forskning är alldeles för 

subjektiv samt svår att återskapa och generalisera (Bryman, 2012, s. 405). Dock syftar 

kvalitativa metoder sällan till att generalisera (Higginbottom et al., 2004, s. 13), snarare 

att generera teori för ett visst fenomen och generaliseras därmed till teori snarare än 

populationer (Bryman, 2012, s. 406). Även transparensen ifrågasätts, det vill säga att det 

är svårt att förstå hur den kvalitativa forskningen gick till, vad forskarna gjorde och hur 

de kom fram till resultatet (Bryman, 2012, s. 406) vilket har angripits genom att noggrant 

beskriva processen från början till slut så detaljerat som möjligt. Ytterligare en av studiens 
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begränsningar är urvalsstorleken i och med att det var totalt fyra intervjuer som 

genomfördes. Även om det material som samlades in bedömdes vara tillräckligt för att 

räknas som mättat i den bemärkelsen att materialet kunde användas för att besvara 

frågeställningen och uppfylla syftet hade det inte skadat att göra fler intervjuer, snarare 

tvärtom. Fler intervjuer hade resulterat i mer insamlat datamaterial att analysera och 

därmed mer material att grunda studien på.  

 

7.4 Samhälleliga och sociala implikationer 
Innevarande studie har såväl samhälleliga som sociala implikationer. Först och främst 

kan det konstateras att innevarande studie visar att varumärken har en inverkan på 

individers uppfattningar och beteenden. Som presenterats reagerade konsumenterna 

bland annat på hemsidorna vars modeller enbart var av ”det pinnsmala idealet” och en 

konsument förklarade hur hon upplevde att samhället i dagsläget genomsyrades av ”body 

positive” vilket gjorde att hon ansåg det viktigt att företag visar att de tycker att alla är 

fina. Detta påvisar det inflytande samhället och dess institutioner har på individer där 

individernas beteenden och normer formas i linje med samhället vilket i sin tur talar för 

att samhället och varumärken besitter en slags makt över individerna. Då denna studie 

bidrar med kunskap kring hur varumärken kan nå fram till konsumenter, och därmed hur 

de kan påverka och forma konsumenternas uppfattningar och beteenden, innebär det att 

studien bidrar till makten varumärken kan ha över människorna i samhället. Samtidigt 

kan företag använda makten för att göra gott och således behöver dem inte nödvändigtvis 

göra skada, framförallt inte om de är aktsamma och tänker på deras handlingar. Med andra 

ord kan det argumenteras att varumärkets inverkan beror varumärkens intentioner. 

 

Vidare kan det konstateras att studien indirekt berör området för konsumtion i och med 

att modellen som konstruerats kan komma att användas av företag i ett försök att förbättra 

sin hemsida genom att fokusera på de olika element som identifierats för att sedan 

generera en varumärkespersonlighet som konsumenterna ska känna igen vilket kan syfta 

till att öka försäljningen. Med andra ord kan det argumenteras för att innevarande studie 

indirekt kan bidra till en ökad konsumtion. I samband med frågan kring överkonsumtion 

betonar Håkansson (2014, s. 699) att det ofta refererar till konsumenters konsumtion av 

hedoniska varor, det vill säga konsumtion av varor som tillfredsställer behov eller 

önskningar, vilket får konsekvenser för konsumenterna själva och samhället, men främst 

i form av psykologiska konsekvenser för konsumenten. Dessa psykologiska effekter kan 

komma från att konsumenter handlar trots att de inte har råd eller från att konsumenter 

hamnar i skuld (Carr et al., 2012, s. 227) och de som överkonsumerar är ofta individer 

med låg självkänsla (Håkansson, 2014, s. 696). Överkonsumtion har även negativ 

inverkan på samhället och miljön i form av miljöförstöring (Håkansson, 2014, s. 697). 

Med andra ord kan studier som hjälper företag att bättre nå fram till sina konsumenter 

även argumenteras hjälpa företagen att öka sin konsumtion vilket i slutändan kan vara en 

negativ social och samhällelig implikation. Detta gäller även för innevarande studie som 

tidigare nämnts kan hjälpa företag bättre nå ut till sina konsumenter. 

 

Emellertid kan det argumenteras för att varumärkespersonligheten kan användas för att 

sprida positiva effekter på individen, samhället och miljön. Det kan till exempel tänkas 

att företag kan fokusera på att skapa en “grön” varumärkespersonlighet där termen grön 

i detta fall refererar till miljövänlig vilket således betyder att varumärkespersonligheten 

skulle förespråka mer miljövänliga konsumtionsbeteenden. Likt konsumenterna i denna 

studie som beskrev några varumärken som “medvetna,” “rätt i tiden,” “tänker på 

representation och ett sunt ideal,” samt “vill visa att alla är vackra,” kan företag också 
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sträva mot adjektiv som säger “miljömedveten,” “bryr sig om miljön,” och “ser till att 

återvinna.” Om företagen använder och skapar sina varumärkespersonligheter på rätt sätt 

kan det således få positiv inverkan och därmed behöver det inte innebära att ett företags 

varumärkespersonlighet alltid gör skada. Det beror snarare på hur företagen väljer att 

använda den. Fortsättningsvis kan varumärkespersonligheterna hjälpa konsumenterna att 

känna medlemskap i grupper eller kulturer (Schmitt, 2012, s. 12) varpå företagen återigen 

genom sin varumärkespersonlighet kan ha positiva konsekvenser för konsumentens 

välmående. Som sagt beror det på hur företagen faktiskt väljer att skapa sin personlighet. 

 

7.5 Rekommendationer till relevanta intressenter 
Studiens bidrag har resulterat i olika rekommendationer för relevanta intressenter vilket i 

detta fall inkluderar företag inom kläddetaljhandeln eftersom att det är denna marknad 

som undersökts. Samtidigt kan andra företag som verkar inom detaljhandeln även kan ta 

rekommendationerna i beaktning, ändock med en viss försiktighet. 

 

Först och främst rekommenderas företag att fokusera på en varumärkespersonlighet och 

således att nischa sig eftersom att konsumenterna, som tidigare nämnts, både identifierar 

och vill se element och drag som går i linje med deras personliga förutsättningar.  För att 

lyckas attrahera konsumenterna och faktiskt nå fram kan det därmed tänkas vara av vikt 

att faktiskt lägga kraft och fokus på att generera en personlighet, annars är risken att det 

blir en spretig personlighet och därmed kan det vara svårt att nå fram till konsumenterna. 

Som tidigare nämnts berättade många konsumenter att de gärna vill se enhetliga 

varumärkeshemsidor vilket mer troligt kan uppnås genom en enhetlig personlighet. Det 

är även väsentligt att företag förstår att de aldrig kan tillfredsställa alla konsumenter – så 

välj er nisch. Samtidigt betonar Heding et al. (2016, 132) att det kan vara skadligt och 

inverka negativt på varumärkespersonligheten om “fel” personer använder varumärket. 

Om till exempel företaget vill visa att de är miljömedveten och sedan attraherar 

konsumenter som inte är miljömedvetna kan det resultera i att varumärket istället 

associeras som ett icke-miljömedvetet varumärke eftersom att det är den stereotypiska 

varumärkesanvändaren. Detta talar även för att det är av vikt att faktiskt förstå de 

konsumenter som företaget redan lyckats attrahera för att förstå vad de ser i varumärket 

och försöka attrahera liknande konsumenter för att skapa en så attraktiv och enhetlig 

varumärkespersonlighet som möjligt. 

 

Därmed är nästa rekommendation att företag bör fokusera och lägga tid på att utforma 

hemsidan genom att ägna tid åt de element som innevarande och tidigare studier 

identifierat som avgörande för hur konsumenternas uppfattningar bildas. För att skapa en 

enhetlig varumärkespersonlighet måste de olika elementen samspela och vara enhetliga. 

Det kan även vara av vikt att ägna tid åt de fysiska butikerna och att sammanlänka dessa 

med online-hemsidan för att säkerställa att de förmedlar liknande personligheter eftersom 

att konsumenter återigen vill se ett enhetligt uttryck av varumärket och butikerna eftersom 

att dessa två visades ha en inverkan på hur företags varumärkespersonlighet bildades 

online. Vidare är det av vikt att ha koll på vad färger, former, modeller och så vidare 

signalerar och vad vanliga associationer till olika element är eftersom att det ger en 

indikation på vad konsumenterna kommer associera elementen till vilket i sin tur är sättet 

de kommer uppfatta varumärkespersonligheten på. 

 

Slutligen rekommenderas företag att agera i linje med den varumärkespersonlighet de 

försöker generera eftersom att handlingar kan tala starkare än ord och element. För att 

varumärkespersonligheten ska gå hem räcker det inte alltid att bara signalera genom olika 
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element, utan tänk på hur varumärket faktiskt agerar i den verkliga kontexten och fundera 

på vad varumärket faktiskt ska stå för, exempelvis genom att ha riktlinjer för personal om 

hur de bör agera för att bäst leva upp till varumärkespersonligheten. Det kan göra det 

lättare för företag att nå fram till konsumenterna på ett mer trovärdigt och autentiskt sätt 

vilket i slutändan kan göra att konsumenterna faller för varumärket. 

 

7.6 Framtida forskning 
Framtida forskning inom området för varumärkespersonlighet behövs då Llanos-Herrera 

& Merigo (2018, s. 566) betonar att området fortfarande är i utvecklingsstadiet. Denna 

studie är en av de första av sitt slag att undersöka hur konsumenternas uppfattningar om 

ett företags varumärkespersonlighet bildas inom kläddetaljhandeln i en online-kontext 

vilket tyder på att mer forskning behövs inom samma området. Således kan framtida 

forskning undersöka hur konsumenternas uppfattningar bildas online vilket kan göras i 

samma kontext såväl som andra kontexter för att bidra med fler insikter och utökad 

förståelse, både i form av intervjuer eller experimentella studier. Som tidigare nämnts 

gjordes fyra intervjuer vilket talar för att mer forskning behövs inom samma område. 

 

Fortsättningsvis beskriver Bränström (2019) att det går bra för många starka 

återförsäljare, exempelvis Zalando, vilket således kan tänkas vara något som kommer 

dominera marknaden framöver. Av denna anledning skulle det inte bara vara av intresse 

utan även värdefullt att undersöka hur konsumenters uppfattningar om återförsäljares 

varumärkespersonlighet bildas i och med att de skiljer sig från “rena” varumärken som 

enbart har ett varumärke på sin hemsida. Det som kännetecknar återförsäljare är att de 

säljer många olika märken och därmed kan det vara av vikt att förstå hur dessa 

återförsäljare uppfattas: kan det vara en mix av de varumärkespersonligheter de säljer 

eller genererar Zalando en självständig varumärkespersonlighet? Således kan framtida 

forskning djupdyka inom detta område, också genom intervjuer och experimentella 

studier, eller enkäter beroende på vilken typ av djup på resultatet forskarna söker. 

 

Slutligen kan framtida forskning undersöka till vilken grad företag kan skapa “gröna” 

varumärkespersonligheter för att antingen undersöka vilka element som är viktigast för 

gröna personligheter, alternativt för att förstå till vilken grad dessa personligheter skulle 

inverka på konsumenternas beteende. För att undersöka elementen som är avgörande för 

gröna personligheter kan exempelvis en experimentell studie genomföras där olika 

hemsidor konstrueras med olika element för att sedan undersöka hur de får 

konsumenterna att uppfatta personligheten samt vilka konsekvenser det får för deras 

konsumtionsbeteende. Detta skulle även kunna göras med djupgående intervjuer. 
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8. Sanningskriterier 
Detta avsnitt presenterar sanningskriterierna för studien vilket berör tillförlitlighet och 

äkthet. Den förstnämnda inkluderar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhetskriteriet medan den sistnämnda inkluderar rättvisa. 

 

8.1 Sanningskriterier inom kvalitativ forskning 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som för kvantitativ forskning varit 

av stor betydelse men vars relevans forskare ifrågasatt i förhållande till kvalitativ 

forskning (Bryman, 2012, s. 389; Guba, 1981, s. 88). Därmed har alternativa 

sanningskriterier tagits fram för studier av kvalitativ art (Bryman, 2012, s. 390). Guba & 

Lincoln (1994, s. 115) lyfter två kriterier som benämns tillförlitlighet och äkthet där den 

förstnämnda innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhets-

kriteriet medan den sistnämnda innefattar olika kriterier men den tillämpbara är rättvisa. 

 

8.2 Tillförlitlighet 
 

8.2.1 Trovärdighet 
Trovärdighet motsvarar den interna validiteten som säger att den formulerade teorin bör 

motsvara den insamlade datamängden (Bryman, 2012, s.  390). Trovärdigheten innebär 

istället att studien ska ha utförts i linje med praxis och att deltagarna i slutet av studien 

ska få ta del av resultatet av sina svar för att kunna bekräfta att forskaren har rätt bild av 

deras verkligheter (Bryman, 2012, s. 390; Guba, 1981, s. 85). För att bemöta detta 

kriterium utfördes studien i linje med den förundersökning som gjordes som exempelvis 

innefattade rekommendationer kring anonymitet, konfidentialitet och så vidare. För att 

säkerställa att teorin som framställdes motsvarade observationerna och konsumenternas 

verklighet skickades transkriberingarna och sammanställningen av empiriavsnittet till 

deltagarna. Därmed fick de möjligheten att korrigera missuppfattningar eller fel-

tolkningar. Emellertid ville ingen av konsumenterna korrigera empirin vilket kan tolkas 

som att det motsvarade konsumenternas verkligheter.  

 

8.2.2 Överförbarhet 
Detta kriterium motsvarar den externa reliabiliteten som betonar att studier ska vara 

överförbara till andra kontexter vilket dock är svårt att uppnå eftersom att sociala miljöer 

inte går att frysa på samma sätt (Bryman, 2012, s. 390).  Överförbarheten i en kvalitativ 

studie betonar istället att forskare till kvalitativa studier bör förse “en fullständig 

beskrivning på alla kontextuella faktorer som påverkar undersökningen” med grund i att 

andra ska kunna avgöra huruvida studien är möjlig att överföra till andra kontexter än den 

studien utspelas i (Guba, 1981, s. 87). Detta har tagits hänsyn till genom att studiens 

genomförande tydligt har beskrivits, vilka metoder som använts och olika faktorer som 

kan ha inverkat på undersökningen. Därmed kommer andra forskare som tar del av arbetet 

kunna göra bedömningen gällande huruvida studiens resultat kan vara överförbar till en 

annan kontext eller inte. 

 

8.2.3 Pålitlighet 
Pålitligheten innebär att forskarna genererar en verifieringskedja där samtliga delar av 

studien behålls vilket inkluderar problemformuleringen, urvalet av deltagarna, 

intervjutranskriberingarna, valen för dataanalysen m.m. som visar processen från start till 

slut (Bryman, 2012, s. 392; Guba, 1981, s. 87). Detta gör det möjligt för en extern åhörare 
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att undersöka, utvärdera och tolka processen (Guba, 1981, s. 87). Emellertid betonar 

Bryman (2012, s. 392) att detta sanningskriterium inte är särskilt populärt eftersom att det 

är väldigt krävande för forskarna att samla på denna information. Samtidigt kan det tänkas 

försvåra processen kring anonymiteten och konfidentialiteten för deltagarna vilket 

därmed kan försätta deltagarna i risk alternativt bidra till att de inte vill delta. Hur som 

helst har pålitligheten ändå försökts försäkras under diskussionen med handledaren till 

denna studie varpå samtliga delar i studien har diskuterats med denne person för att göra 

studien så pålitlig som möjligt. Handledaren har med andra ord tagit del av arbetets alla 

stadier och således har denne person givit feedback kontinuerligt vilket i sin tur ökat 

sannolikheten för att studien är pålitlig. 

 

8.2.4 Konfirmerbarhetskriteriet 
Då det i kvalitativ forskning ofta är underförstått att fullständig objektivitet är omöjligt 

att uppnå lyfter detta sanningskriterium olika sätt för forskare att vara så objektiva som 

möjligt och samtidigt visa att deras personliga värderingar inte uppenbart styrt studien till 

den grad att resultatet påverkats markant (Bryman, 2012, s. 392). Detta innebär att studien 

bör insamla datamaterial från olika perspektiv, genom olika metoder och basera studien 

på många olika källor där exempelvis varje påstående kan bekräftas med mer än en källa 

(Guba, 1981, s. 87). För att möta detta kriterium utfördes en ordentlig genomgång av 

många olika litteraturer för att förstå fördelar och nackdelar med olika metoder, vad olika 

perspektiv förespråkar och i slutändan kunna göra en studie som är så objektiv som 

möjligt. Genom att ta en titt på referenslistan kan det dessutom konstateras att en bredd 

på litteraturen använts. Vidare bör forskare presentera de underliggande epistemologiska 

antaganden som påverkar deras sätt att formulera frågor och i slutändan resultatet (Ruby, 

1980, citerad i Guba, 1981, s. 87) och även denna studies epistemologiska antaganden 

har betonats i det teoretiska utgångspunktsavsnittet. Även sättet för hur intervjuguiden 

gjordes har reflekterats kring då, som Ruby betonar, detta kan påverka studiens resultat.   

 

8.3 Äkthet  
Slutligen handlar äkthet om att studien bör reflektera deltagarnas betydelser och 

erfarenheter på det sätt deltagarna faktiskt upplevde det (Sandelowski, 1986, citerad i 

Whittemore et al., 2001, s. 530) och därmed måste fenomenet eller situationen beskrivas 

som det faktiskt gick till (Whittemore et al., 2001, s. 530). För att möta detta kriterium 

har konsumenternas beskrivningar på hur uppfattningarna av företagens varumärkespers-

sonlighet bildades och vilka element som inverkade presenterats på det sätt 

konsumenterna upplevde och beskrev det. För att skildra detta tydligare har många citat 

och precisa meningar som konsumenterna uttryckte sig på presenterats för att styrka 

äktheten. Fortsättningsvis säger rättvisekriteriet att studien rättvist ska presentera de olika 

ståndpunkterna och åsikterna deltagarna hade (Bryman, 2012, s. 393). Emellertid 

presenteras inte allt som konsumenterna nämnde. Snarare lyfts de olika delarna som var 

av betydelse för studiens problemformulering och syfte och därifrån presenterades 

konsumenternas ståndpunkter och åsikter på ett rättvist och äkta sätt. 
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Appendix 1 
Intervjuguide 
 

Introduktionsfrågor 
Har du något favoritvarumärke just nu? 

→ Om ja: vad tycker du om med just det varumärket? 

→ Om nej: har du något varumärke du tycker om? 
Hur uppfattar du det varumärket? (ord/egenskaper/känslor som förknippas med 

varumärket) 
Har du hört talas om varumärkespersonlighet (brand personality) förut? 

→ Om ja: hur skulle du beskriva det? 

→ Om nej: vad tror du att det innebär? 

 
Berätta att en varumärkespersonlighet är den personlighet och de egenskaper vi förknippar 

med ett varumärke. Exempelvis kan Nike uppfattas som sportigt och coolt, medan H&M 

kan uppfattas som miljövänligt och female-empowering. Berätta återigen att det är det 

ämnet som studien undersöker. 

 

NUVARANDE UPPFATTNING BILDNINGSPROCESS ELEMENT 

 

 Fråga Följdfråga Logisk grund 

1. 

När du var online på 

Xs hemsida, vad 

gjorde du då? 

Be respondenten 

trycka runt på delar 

av hemsidan och visa 

och ställ sedan 

frågor. 

→ Vad tryckte du in på? 

→ Vad lade du märke 

till? 

→ Hur får dessa delar 

dig att känna om X? 

→ Hur tror du dessa 

delar påverkat / format 

din uppfattning om 

varumärket? 

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

2. 

Vad tycker du om Xs 

hemsida? 

Bilder, text, font, 

bilder m.m. 

→ Varför tycker du så?  

→ Hur får det dig att se 

på varumärket? 

→ Hur påverkar det din 

uppfattning om 

varumärket? 

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

3. 

Vilka delar av 

hemsidan tycker du 

om? 

Be respondenten visa 

på hemsidan. 

→ Varför tycker du 

dessa delar är bra? 

→ Hur får dem dig att 

se på varumärket? 

→ Hur påverkar dem 

din uppfattning om 

varumärket? 

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

4. 

Vilka delar av 

hemsidan tycker du 

mindre om? 

Be respondenten visa 

på hemsidan. 

→ Varför tycker du 

dessa är mindre bra? 

→ Hur får dem dig att 

se på varumärket? 

→ Hur påverkar dem 

din uppfattning om 

varumärket? 

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

5. 

Vilka delar av 

hemsidan ger dig en 

bra uppfattning om 

varumärket? 

→ Kan du beskriva hur 

detta ger dig en bra 

uppfattning? 

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

6. Vilka delar av 

hemsidan ger dig en 

→ Kan du beskriva hur 

detta ger dig en sämre 

uppfattning?  

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 
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sämre uppfattning om 

varumärket? 
uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

7. 

Vilka delar av 

hemsidan tror du 

främst påverkar hur 

din uppfattning om 

hur varumärket 

bildas? 

→ Varför då? 

→ Kan du förklara hur? 

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

8. 

Vad är det viktigast 

med hemsidan för att 

du ska få en positiv 

uppfattning? 

→ Kan du beskriva hur 

detta ger dig en positiv 

uppfattning?  

Enligt teorin utsätts individer för en hel del stimuli 

när de går online och därför syftar denna fråga till 

att identifiera vilka stimuli (element) som individen 

uppfattar genom hemsidan och således vilka 

element som påverkar uppfattningen och hur 

uppfattningen egentligen bildas. 

9. 

Uppfattar du några 

personlighetsdrag hos 

X genom hemsidan? 

Be respondenten visa 

och ge exempel. 

→ Vad grundar du det 

på? 

→ Hur tror du dessa 

egenskaper 

påverkar/formar din 

uppfattning om X? Du 

sa exempelvis att du såg 

X som (t.ex. modern och 

trendig), vad baserar du 

det på? 

Enligt teorin impregnerar konsumenter varumärken 

med egenskaper. Denna fråga är därför ett sätt att 

förstå vilka personlighetsdrag konsumenten 

impregnerat för att därefter förstå vilka delar 

(element) av sidan som ger respondenten denna 

uppfattning och hur dem påverkar uppfattningen. 

10. 

Om X hade varit en 

levande människa, 

hur hade hen varit då 

tror du? 

Om du tänker på det 

du sett på Xs 

hemsida. 

→ Varför tror du att X 

hade varit så?  

→ Vad grundar du det 

på? Exempelvis vilka 

delar av hemsidan får 

dig att tänka så. 

→ Hur får det dig att 

tänka så? 

Enligt teorin impregnerar konsumenter varumärken 

med egenskaper. Denna fråga är därför ett sätt att 

förstå vilka personlighetsdrag konsumenten 

impregnerat för att därefter förstå vilka delar 

(element) av sidan som ger respondenten denna 

uppfattning och slutligen hur det påverkar 

uppfattningen. 

11. 

Vad tänker du om X 

som varumärke efter 

att ha tagit del av 

hemsidan? Layouten, 

produkterna, 

hemsidan i sig, 

typsnittet, färgerna, 

m.m. 

→ Hur kom du att tänka 

på det? Referera till de 

exempel respondenten 

sagt. 

→ Vad grundas dessa 

tankar på? 

→ Vad får dig att tänka 

så? T.ex. delar av 

hemsidan. 

Enligt teorin har konsumenter en uppfattning om 

företagets varumärkespersonlighet och den här 

frågan syftar därmed till att förstå vilken 

uppfattning konsumenterna har, hur uppfattningen 

bildades och vilka element som påverkade hur 

uppfattningen bildades. 

12. 

Hur skulle du 

beskriva X efter att 

ha tagit del av 

hemsidan? 

Ord/egenskaper/känsl

or som förknippas 

med varumärket. 

→ Varför du ger den 

beskrivningen? → Vad 

grundar du det på? 

→ Vart kommer denna 

uppfattning ifrån? Dvs, 

vad får dig att uppfatta 

varumärket så? (t.ex. 

delar av hemsidan, 

associationer) 

Enligt teorin har konsumenter en uppfattning om 

företagets varumärkespersonlighet och den här 

frågan syftar därmed till att förstå vilken 

uppfattning konsumenterna har, hur uppfattningen 

bildades och vilka element som påverkade hur 

uppfattningen bildades. 

13. 

Om du tänker på den 

uppfattning du fått av 

X genom deras 

hemsida, vad tror du 

har gjort att du får 

just den 

uppfattningen? 

→ Du beskrev ju X som 

XXXX, varför tror du 

att du uppfattar X på det 

sättet?  

Enligt teorin har konsumenter en uppfattning om 

företagets varumärkespersonlighet och den här 

frågan syftar därmed till att förstå hur 

uppfattningen bildades och vilka element som 

påverkade hur uppfattningen bildades. 

14. 

Om du skulle 

beskriva med ord hur 

din uppfattning om X 

gått till / bildats, hur 

skulle du beskriva det 

då? 

 

Beskriva steg för steg   

→ Du har ju nu varit 

inne på deras hemsida, 

och du har ju bildat en 

uppfattning som vi 

pratat om. Du tycker 

exempelvis att X är 

(trendigt, skitfult, 

löjligt) och du (skulle 

Enligt teorin har konsumenter en uppfattning om 

företagets varumärkespersonlighet och den här 

frågan syftar därmed till att förstå hur 

uppfattningen bildades och vilka element som 

påverkade hur uppfattningen bildades. 
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aldrig köpa, absolut 

köpa) – hur tror du 

denna uppfattning 

bildades? 

→ Vilka delar 

påverkade hur din 

uppfattning bildades? 

15. 

Hur får din 

uppfattning om X 

(som du precis 

beskrivit) dig att 

känna? 

→ Du sade exempelvis 

att X känns som (ett 

seriöst märke), hur 

känner du kring det? 

Syftar till hur uppfattningen får konsumenten att 

känna. 

 

Avrundningsfrågor 
Är det något du skulle vilja tillägga? 

Har du några frågor till mig? 
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Appendix 2 
Kompletterande meningar 

 

När jag kommer in på Xs hemsida är den första / de första sakerna jag lägger märke till 

(1) ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_________________. Dessa (2) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ (delar av Xs hemsida) 

får mig att se på X som ett varumärke som tänker på (3) ___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, bryr sig om (4) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________ och vill förmedla (5) ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________. Att jag tänker såhär 

beror på (6) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________. Xs hemsida ger mig ett (7) _________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________ intryck och får mig att 

tänka på (8) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________. Detta beror på att (9) _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________. Dessa delar (10) ____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(av Xs hemsida) påverkar min uppfattning om X som varumärke eftersom att (11)______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

Om X hade varit en människa hade jag uppfattat hen som (12) ____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____ med (13) _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________(dessa egenskaper). Detta beror på att (14) ______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________. Dessa 

egenskaper kom jag att tänka på av att se (15) _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(dessa delar av hemsidan) på hemsidan.  

 

 

 

Xs hemsida har verkligen lyckats med (16) ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________ och det får mig att känna (17) ____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. Jag 

tycker däremot inte om (18) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______________________ med hemsidan eftersom att (19) _____________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

__________________________________________________. Det får mig att tänka på 

X som (20) _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________. X skulle därför behöva jobba mer på (21) __________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________och ha 

(22) __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

För övrigt vill jag säga detta om min uppfattning om X och deras hemsida (23): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
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Appendix 3 
Inlägg på Facebook 
 

Hejsan! 

 

Jag håller just nu på att skriva min masteruppsats som handlar om hur 

konsumenter uppfattar varumärken online. Till detta söker jag nu personer i 

20- till 30-års-åldern som vill ställa upp på en intervju som kommer ta 

ungefär en timme. Du kommer såklart få möjligheten att vara anonym och 

inga tidigare kunskaper om ämnet krävs. 

 

Om du är intresserad får du mer än gärna höra av dig, antingen här i 

meddelande, alternativt på telefon eller mail. Mitt nummer är 0703080560 

och min e-post är izabelle_warja@hotmail.com :) 

 

Tack på förhand! 
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