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Abstract 

In the fragmented network economy of toady remote work for creative designers becomes more 

and more prevalent. This is good for a number of reasons. Mainly, creative designers can find 

work inside and outside of their region irrespective of where they choose to live. However, 

competing for jobs in a global market is harder, and the online presence of the creatives becomes 

their main shopping window. We have conducted a study, interviewing digital creatives in 

Västerbotten. We have also dug into literature in the subject of branding and digital branding. By 

combining the experiences of digital designers in Västerbotten with theories about branding we 

create brand strengthening recommendations. We hope they can be useful for digital designers 

working remotely who want to improve their online prescence. 



3 

1.0 Introduktion 

1.1 Inledning 

Arbete på distans är något som blir allt vanligare i Sverige. Statistik från SCB visar att från 2003 till 

2010 har andelen mindre företag med anställda som arbetar på distans ökat från 36 procet till 45 

procent (SCB, 2010). Vi har sett indikatorer på att detta också kan gälla designbranschen. Det finns 

branschsidor som enbart handlar om distansarbete (www.freelanceswitch.com) och mängder med 

verktyg skapade för att underlätta sådant arbete (http://freelanceswitch.com/resources-

directory/). Där finns verktyg som hjälper till med saker som tidshantering, möten, ekonomi, 

arbetssökning, projekthantering och mycket annat relaterat till kreativt distansarbete. Vi ser även 

mängder med sidor där kreativa jobb läggs ut på projektbasis (www.crowdspring.com, 

www.okeli.se och www.elance.com med en sidrank av 326 på alexa.com) vilket också kan ses som 

indikatorer på en sådan ökning. 

 En annan anledning till att arbete på distans kan bli vanligare bland kreatörer är att 

stödprogram som exempelvis Skype (www.skype.com) och Basecamp (www.basecamphq.com) 

förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vid sidan av dem gör Internetbaserade tjänster för 

skicka stora filer som Sprend (www.sprend.se) och WeTransfer (www.wetransfer.com) att 

leveranser vid distansarbete med digitala original har underlättats. 

 När vi använder begreppet kreatör menar vi designers eller formgivare som arbetar med digitala 

eller idébaserade produkter inom reklam och mediabranschen. Typiska yrken för dessa kreatörer 

är grafisk formgivare, webbdesigner, illustratör och regissör av reklamfilm. Gemensamt för alla är 

att deras yrke helt eller delvis kan utföras på distans och att man levererar digitala original i sitt 

arbete. Denna definition utesluter en del kreativa designers som jobbar exempelvis med 

industridesign. Att de kreatörer vi valt att undersöka arbetar med just marknadskommunikation i 

en eller annan form borde ge dem goda verktyg att också kunna arbeta med sitt egna varumärke 

och sin nätnärvaro. 

 Det faktum att produkten som kreatörer levererar är digital betyder att distansarbete är möjligt i 

högre grad än tidigare. Kanske kan man även föreställa sig att den ökade kunskapen och 

acceptansen som idag finns i samhället kring teknik gör att reklamköpare är mer öppna för att 

köpa tjänster från någon som finns geografiskt långt från det egna företaget även om det medför att 

kommunikationen kommer att skötas via Internet.  

 Med arbete på distans menar vi att man på heltid sitter i sitt egna kontor (som inte 

tillhandahålles av någon annan), eller i bostaden och leverar direkt mot kund, reklambyråer eller 

produktionsbolag. Förutom detta befinner sig även kunderna de arbetar mot i en annan stad i 

Sverige, eller i ett annat land. 

 Att företagen har förändrats som reklamköpare är en sak som också kan gynna distansarbetare 

framför traditionella byråer. Förr var det normalt för stora företag att lägga hela sin 

kommunikation på en enda reklambyrå. Nu är det vanligare att företagen har en intern 
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kommunikationsstrategi och att man sprider ut jobb och projekt på mindre, men mer 

specialiserade aktörer (Horsky, 2006).  

 Som ett exempel på utveckling av den här typen beskriver Marty Neumeier (2006) att stora 

filmstudios i Hollywood har omorganiserat sig och nu fungerar som löst sammankopplade nätverk 

där kreativa arbetar som frilansare i projektform. Detta innebär att de stora organisationerna kan 

skräddarsy arbetslag och minimera sina fasta utgifter. Den utvecklingen förutspås nu också vara på 

väg in fler branscher. 

 I designbranschen skulle det betyda att designarbete, digitala kampanjer eller mer 

specialiserade uppdrag kan läggas på byråer av mindre storlek, eller på frilansande kreatörer så att 

beställaren får en mer specialiserad kompetens som är skräddarsydd efter projektet. Har man väl 

gjort den så är det naturliga följden att lyfta blicken från den lokala marknaden och lägga ut jobb 

till bäst lämpade kreatör, oavsett var denne befinner sig geografiskt. 

 För kreatörerna uppkommer det fördelar av att distansarbete har blivit möjligt. Särskilt om man 

befinner sig på mindre orter. Chansen att få jobba åt stora företag som har sina huvudkontor runt 

om i världen finns för alla med Internetuppkoppling. Det finns en global spelplan för alla 

verksamma kreatörer som potentiellt kan förändra arbetsmarknaden för de som lever utanför 

storstäderna där globala företag tenderar att ha kontor. 

 Vi har valt att fokusera vår uppsats på hur kreatörer i Västerbotten arbetar på distans eftersom 

att just Västerbotten är en region där de nya förutsättningarna har stor chans att förändra 

marknaden för lokala kreatörer. I och med att designers som är verksamma i Västerbotten nu kan 

fortsätta vara bosatta i regionen (även om de söker uppdrag utanför regionen) har distansarbete 

chansen att göra så att dessa kreatörer slipper se sitt val av bostadsort som en konkurrensnackdel.  

 Dessa förändringar i branschen innebär dock även nya problemområden för kreatörer. En 

svårighet är att många företag ser sig om globalt efter den mest passande designkompetensen. 

Kreatörer måste i högre grad konkurrera globalt för att få arbeten. Lokala företag har också 

chansen att använda en kreatör utanför Västerbotten så konkurrensen påverkar även den lokala 

marknaden. Det blir svårare och svårare att skilja ut sig ur mängden av designers från hela världen 

som finns representerade på Internet och för den som inte står ut ur mängden kan det bli svårt att 

attrahera nya kunder.  

 Hur gör man då för att skilja sig ur mängden? Det finns givetvis många områden att konkurrera 

på (pris, kundservice, specialisering av kompetens, etc). Vi har valt att fokusera på området 

branding. Detta på grund av att digital branding verkar vara ett verktyg som har stor potential att 

fungera väl till en liten kostnad, vilket i sin tur gör det attraktivt för kreatörer som arbetar i enskild 

firma eller inte vill ha fasta omkostnader. En grundfunktion med att arbeta med branding är att 

skilja sig från konkurrenter som erbjuder liknande tjänster eller produkter (Franzen, 2009). 

 

“As Arnold (1992) explains, a brand is a form of mental shorthand. It removes 

the need to devote a lot of effort to interpret the choices in the market. It carries 
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all the meanings one needs to make a dependable and risk-free choice in only a 

few seconds.” (Franzen, 2009) 

 

Detta är intressant för distansarbetande kreatörer. Om det går att underlätta beslutet av val av 

kreatör för kunder eller motverka kommodifiering av kreativt arbete genom att konkurrera med 

annat än pris är det väldigt bra. Enligt Gobé (2009) blir den känslomässiga kopplingen det det som 

fäller avgörandet när många konkurrerar om kunderna. Jennifer Rowley (2004) skriver att 

branding i den digitala eran kan komma att bli mindre viktig för kommodifierade varor som köps 

regelbundet då prisjämförelsesidor och liknande gör varumärket onödigt, men att det blir allt 

viktigare för dyrare, mer unika produkter och tjänster som köps mer sällan. Vi tror att kreativt 

designarbete är just en unik och dyrare tjänst man köper mindre ofta. 

 En annan anledning till varför just digital branding är ett område där det kan vara fruktsamt för 

kreatörer att satsa är att de kommunikationskanaler (sociala medier och webbplats) som många 

kreatörer redan använder för kundrelation eller branschkontakter också lämpar sig väl för den 

typen av branding. Det i sin tur gör att infrastrukturen för att genomföra sin digitala 

brandingstrategi som en del av det vardagliga arbete troligtvis inte kommer att kräva en större 

tidsinvestering än vad kreatören redan lägger ned. Arbete med sociala medier, bloggar eller 

portfolion som utförs i dagsläget kan kanske brandas och då fungera bättre för kreatören. 

 Kanske kan man, genom att medvetet använda sig av branding i alla kanaler som utgör ens 

nätnärvaro, bättre förmedla vem man är och vad det är man vill ha för typ av uppdrag. Lyckas man 

väl med att förmedla sitt varumärke tror vi att chansen ökar för att kunder som letar efter specifika 

talanger till ett projekt lättare kan hitta rätt kreatör. Vi tror också att en kund hellre väljer en 

kreatör med ett välutvecklat varumärke då det både visar på att kreatören förstår sig på 

kommunikation i nya medier och att det finns andra fördelar med kreatören än rena 

yrkesfärdigheter. 

 Med nätnärvaro menar vi den sammansatta bilden av allt som man har kontroll över på 

Internet. Det man skapar och publicerar på bloggar, sociala medier, communities, forum, den egna 

webbsidan och portfolion bildar sammantaget en kreatörs nätnärvaro. Jennifer Rowley (2004) 

skriver att informationsbaserade branscher är de som påverkas mest av digitaliseringen och att 

Internet för många är det viktigaste skyltfönstret.  

 Givet det vi ovan har presenterat, nämligen att det finns svårigheter och möjligheter med 

distansarbete, att distansarbete blir allt vanligare och att det utgör en extra tilltalande chans för 

kreatörer i Västerbotten så tror vi att digital branding för att förbättra kreatörers nätnärvaro är av 

stor vikt.  

 Kreatörer som arbetar på distans kan ofta bara kan presentera sig via sökresultat som kommer 

upp på google eller via vad andra personer skriver om dem på Internet. Dessa sökresultat har man 

lyckligtvis kontroll över och kan påverka om man arbetar strategiskt. Därför har vi valt att fokusera 

på vad man som kreatör kan använda sig av för digitala brandingstrategier för att förbättra sin 
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nätnärvaro och genom det öka sina chanser till kontakt med företag som letar samarbetspartners 

på Internet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur man som kreatör kan förbättra sin nätnärvaro genom 

att använda teorier från branding och digital branding. Detta tror vi är väldigt viktigt eftersom 

företag blir mer och mer benägna att arbeta i löst sammansatta nätverk och lägger ut mer kreativt 

arbete på externa kreatörer. Eftersom man lägger ut arbete på kreatörer utanför sitt företag är 

steget också kort till att lyfta blicken och använda kreatörer på distans. Denna utveckling är positiv 

för kreatörer som får chansen hitta större och fler jobb än på en lokal marknad, men det blir också 

svårare för kreatörer att sticka ut ur mängden. 

 Målet med uppsatsen är att undersöka vilka brandingteorier som är lämpliga att använda för en 

kreatör som vill förbättra sin nätnärvaro. Fokuseringen ligger på att hitta saker kreatörer kan göra 

utan en stor ekonomisk belastning på verksamheten. Vi hoppas kunna presentera riktlinjer och 

insikter som är användbara för kreatörer och kan hjälpa dem att hitta kunder utanför bostadsorten. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur kan distansarbetande kreatörers nätnärvaro förbättras genom brandingteorier? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till kreatörer i Västerbotten då vi tycker att regionen är intressant i 

termer av distansarbete. Det finns företag i Västerbotten som inte bara använder distansarbete som 

ett sätt att förminska konkurrensnackdelar, de vänder på det hela och använder det faktum att man 

sitter på ett unikt ställe som en konkurrensfördel (www.northkingdom.com). Eftersom North 

Kingdom på ett framgångsrikt sätt arbetar på distans med kreativ verksamhet så tror vi att 

branding i den bemärkelsen att de använder en företagsnackdel som en styrka eller 

konkurrensfördel är effektiv och framgångsrik. Kanske kan liknande tekniker användas av enskilda 

kreatörer. 

 Inom marknadsföringsdelen har vi fokuserat på digital branding och traditionell branding. Vi 

lämnar en hel del teorier utanför, då vi försökt identifiera just sådana som är applicerbara på 

nätnärvaron för distansarbetande kreatörer. En avgränsning vi gör är att vi fokuserar enbart på hur 

man som kreatör kan använda brandingteorier för att förbättra sin nätnärvaro. Vi gör inga ansatser 

att försöka förklara hur man skapar ett varumärke. Detta finns det litteratur som avhandlar, och vi 

går inte in på det. 

 Vår undersökning hade också gärna innehållit analys av våra respondenters nätnärvaro och 

jämförelser mellan deras föreställningen av sitt egna varumärket vår analys av varumärket, men på 

grund av den begränsade omfattningen av vårt arbete har vi dock fokuserat på andra aspekter. 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i arbetet med denna uppsats. Vi valde 

det för att vi på djupet vill förstå hur kreatörer upplever sin situation så att vi med en teoretisk 

grund ska kunna svara på vår frågeställning. En kvalitativ metod är lämplig och väl förenlig med en 

informatisk undersökning av det slag vi ämnar göra.  

 Alternativet till att den kvalitativa forskningsmetoden är den kvantitativa. För att mycket kort 

förklara vad den kvantitativa metoden är för någonting är detta citat från Hartman läsvärt 

“Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man undersöker den numeriska relationen 

mellan två eller flera mätbara egenskaper” (Hartman, 2004). Då vi var speciellt intresserade av att 

undersöka hur kreatörerna själva upplever distansarbete och inte ansåg att det vi ville förstå inte 

fanns att hitta i kvantifierbara data som statsistik så uteslöt vi den kvantitativa metoden helt. Då vi 

dessutom inte har egen erfarenhet av distansarbete skulle det vara svårt för oss att veta vilka 

parametrar och samband man skulle mäta med en kvantitativ metod. 

 Det traditionella sättet att genomföra en kvalitativ undersökning heter analytisk induktion  

(Hartman, 2004) och det är metoden vi valt att följa i vår undersökning. Denna metod att 

undersöka består av tre faser som vi gått genom, nämligen planering-, insamling- och analysfas.  

 I planeringsfasen formulerar man sin forskningsfråga. Där bestämde vi att det var just kreatörer 

i Västerbotten vi behövde undersöka. Vi bestämde också vad det var vi ville veta om kreatörerna. Vi 

var intresserade av kombinationen av nätnärvaro, distansarbete och branding så vi formulerade 

intervjufrågorna kring dessa områden. Till insamlingsfasen valde vi att använda kvalitativa 

intervjuer och litteratur som kunskapskälla. Ett alternativ till en kvalitativ intervjuundersökning 

hade kunnat vara att genomföra en etnografisk undersökning, men detta var inte praktiskt med 

tanke på studieobjekten. Frustrationer och erfarenheter hade varit svåra och tidskrävande att 

observera då kreatörerna spenderar mycket av sin arbetstid vid en dator. Det viktiga är att 

kunskapskällan är relevant för problemformuleringen (Hartman, 2004) och det var därför vi valde 

dessa två kunskapskällor.  

 Eftersom vår frågeställning går ut på att svara på vilka typer av teorier kring branding och 

digital branding som på ett bra sätt går att använda för distansarbetande kreatörer har vi, parallellt 

med intervjuerna, valt att läsa in oss på litteratur i ämnet branding och digital branding.  

 Analysfasen är den tredje fasen. Den består av kodning av material samt tolkning. 

Att undersökningen kallas linjär är för att dessa tre faser genomgås i sekventiell ordning. Vi samlar 

inte in data och bildar en teori som vi sedan samlar in mer data kring för att vidare testa. Hade vi 

gjort det hade vi gjort en undersökning som skulle benämnas som interaktiv. 
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2.2 Semistrukturerad intervjumetod 

Vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer. Under intervjuerna har använt en 

semistrukturerad intervjumetod. Alternativet till det skulle vara att använda fasta frågor, eller en 

mer explorativ intervjuform. Anledningen till att vi gjorde en semistrukturerad 

intervjuundersökning i stället är att teman och frågeförslag är på förhand formulerade samtidigt 

som intervjuformen är flexibel nog för att speciellt intressanta intervjusvar ska kunna följas upp 

med följdfrågor (Kvale, 1997). Dessutom hade vi redan teman i branding, distansarbete och 

nätnärvaro som vi ville utforska. Vad det rent praktiskt betyder är att vi i de fall där vi träffade den 

intervjuade hade stor känslighet inför de svar som framkom och lät intervjuen ta den riktning som 

blev naturlig av samtalet. I de fall där vi intervjuade genom mail blev ordningen på frågorna satt. 

Dock uppmanade vi de som intervjuades att hoppa över frågor som de själva ansåg vara mindre 

intressanta eller för privata och istället utveckla sina svar på de frågor som de fann mer relevanta 

för den egna situationen. Vi förklarade också att de gärna fick lägga till egna synpunkter som 

kanske inte berörts av våra frågor. 

 Intervjuundersökningen utformades enligt de sju stadierna Tematisering, Planering, Intervju, 

Utskrift, Analys, Verifiering och Rapportering som Steinar Kvale (1997) skriver om. De olika stegen 

flöt delvis in i varandra men vi höll på det stora hela den angivna kronologiska ordningen. Vad det 

innebär är att vi i ett första stadie, tematiseringsstadiet, i enighet med Kvales rekommendation har 

orienterat oss i det ämne vi undersökte genom litteratur och klarlade syftet med 

intervjuundersökningen. Vi planerade även ett tillvägagångssätt för intervjuerna och läste in oss på 

hur metoden kvalitativ forskningsintervju kunde användas.  

 Under planeringsstadiet försökte vi skapa oss en överblick över det kommande arbetet för att 

kunna planera både vår tid och vårt tillvägagångssätt (Kvale, 1997). Även val av vilka personer vi 

skulle intervjua skedde i detta steg. Urvalsstrategin för intervjuobjekt blev en form av 

snöbollseffekt (Hartman, 2004). Ursprungligen följde vi vår handledares tips på lämpliga 

intervjuobjekt. Dessa frågade vi sedan om tips för lämpliga kreatörer att fortsätta vår intervjustudie 

med. Gemensamt för alla vi valt att intervjua är att de är verksamma i Västerbotten och arbetar 

kreativt, och med några av sina klienter på distans. Antal respondenter är sammanlagt åtta 

stycken. Vi valde även att redan i den inledande kontakten med de som blev intervjuade informera 

om vår undersöknings syfte, deras egna möjlighet att avbryta intervjun, neka sina svar från att 

publiceras samt förbli anonyma i den publicerade uppsatsen. Alla de åtgärderna vidtogs för att vi 

skulle kunna komma så nära som möjligt det Kvale förklarar som en etisk viktig punkt, nämligen 

informerat samtycke (Kvale, 1997). Begreppet beskrivs så här av författaren:  

 

“Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna 

om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort 

och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagandet i 

forskningsprojektet” (Kvale, 1997). 
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Under intervjustadiet genomförde vi själva intervjuerna och anpassade vår intervjuguide allt 

eftersom nya upptäckter framkom genom intervjusvar. Exempel på anpassningar som gjordes var 

att de intervjuer som mailades ut fick färre frågor efterhand och att vi bifogade uppmaningen att 

svara uttömmande. Den anpassningen skedde eftersom att vi ansåg att det skulle hjälpa oss mer att 

ha färre, men mer uttömmande svar framför kortfattade svar på många frågor. De genomförda 

intervjuerna där vi träffade den inervjuade i person genomfördes i samtalston och varierade i tid 

mellan ca 25 och 45 minuter. Den metod som använde i själva intervjusituationen var trattekniken 

(Hartman, 2004). Den innebär att att man inleder med generella frågor för att efterhand bli mer 

precis. 

 Intervjuerna spelades in för att försäkra deras riktighet vid utskrift. Den intervjuguide som 

användes i båda typerna av  intervjuer var i huvudsak fokuserad på kreatörens känslor inför 

distansarbete, upplevda problem och fördelar med distansarbete, vilka strategier kreatörerna valt 

att använda för nätnärvaro och vilka kanaler kreatörerna gjort sitt varumärke synligt genom. 

 I utskriftstadiet jobbade vi i omgångar med det insamlade materialet. I en första genomgång av 

det bandade materialet skrev vi ut intervjuerna ordagrant. Vi gjorde vårt bästa för att inte 

förvanska meningen av vad som sades i intervjusituationen, men då tal och skrift skiljer sig mycket 

så innebar denna transkribering att materialet ändå genomgick en transformation (Kvale, 1997). I 

nästa genomgång av materialet städade vi upp i språket så att talspråk blev till skriftspråk. Vi 

uteslöt även alla stickspår som inte var direkt kopplade till våra forskningsfrågor eller 

undersökningens generella syfte. I utskriftssteget utformades även kodade namn för både de 

intervjuade och företag som nämndes under intervjuerna.  

 Analysstadiet innebar arbete med att göra en tredje genomgång av materialet och plocka ut den 

inneboende meningen i den nedkortade texten. Det finns en rad olika sätt att göra analyser av 

intervjumaterial och den metod vi har använt kallas av Kvale för “Meningskoncentrering”.  

Författaren beskriver analysmetoden så här: 

 Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 

mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 

innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord (Kvale, 1997). Vi har också jämfört de 

olika intervjuerna för att hitta gemensamma nämnare dem emellan. I detta stadie har vi gjort 

översättning från engelska till svenska på de interjuer som krävt detta. Vi har efter bästa förmåga 

försökt att inte förvanska meningen om vad som sagts under originalintervjun. 

 Under verifieringsfasen har vi främst försökt att skala bort de uttalanden som inte var 

återkommande kreatörena emellan. Detta för att försöka finna vilka nämnare som var 

gemensamma i personerna vi intervjuats upplevelser och därför kanske mest troliga att gälla för 

branschen i stort. Vad det gäller slutsatserna man kan dra av resultaten i egenskap av hur generella 

de kan anses vara vill vi dock vara försiktiga. Det eftersom att vårt urval varit så litet att det inte 

nödvändigtvis är representativt för alla de kreatörer som arbetar på distans i Västerbotten . Trots 

det ger intervjusvaren intressanta insikter om i alla fall en del av de designers som är verksamma 

här.  Andra åtgärder vi har vidtagit för att fastställa riktigheten i analysen av intervjusvaren är att vi 



10 

båda har tolkat ut samtliga utskrivna intervjuer. Det för att undvika att en av oss skulle ha 

missförstått den intervjuades svar. 

 Till sist resulterade rapporteringsstadiet i denna text. Vi har gjort flertalet revideringar för att 

fösöka kommunicera så tydligt vi kan vilket tillvägagångssätt vi använt och vilken kunskap som 

undersökningen bidrar till. 

 

2.3 Litteraturstudie 

För att kunna besvara vår frågeställning räcker inte resultaten från intervjustudien. Vi behöver 

också kunskaper om hur branding fungerar. Genom att studera litteratur i ämnet branding och 

digital branding får vi en bas att plocka teorier från och anpassa efter kreatörernas situation. Vi har 

sökt litteratur på Google Scholar och UB. Sökord vi använt är branding, digital branding, 

marketing, advertising och brands.  

 När vi hittat böcker och artiklar har vi först skummat för att försöka utröna om böckerna 

innehåller den typ av information vi letat. Efter vi bestämt att boken eller artikeln varit bra har vi 

ställt teorierna mot varandra för att hitta de som lämpar sig bäst för distansarbetande kreatörer 

med syfte att förbättra nätnärvaron. 
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3.0 Branding 

För att börja beskriva vad branding är vill vi lyfta fram hur begreppet har definierats av andra. Två 

beskrivningar lyder så här: 

 

“Branding - The marketing processes by which a company, product, or service 

acquires a distinctive identity in the minds of consumers—becoming associated 

with particular values, lifestyles, and meanings.” (Oxford Reference, 2011) 

 

Kotler (2005) skriver att branding är förmågan att skapa, upprätthålla, skydda och vidareutveckla 

varumärket kring sin produkt eller tjänst. 

 Begreppet branding har i de källor vi använt oftast inte definierats enskilt utan förklaras i stället 

som aktiviteten att utveckla ett “brand” (varumärke). Några olika förklaringar av ordet varumärke 

förekommer. Marty Neumeier (2006) beskriver varumärket som ett osynligt lager av mening som 

omger en produkt. Vidare förklarar samma författare att ett varumärke utgöras av den magkänsla 

som människor får av produkten, tjänsten eller det producerande företaget i fråga.  

 

Philip Kotler (2005) definierar varumärke så här: 

 

“A brand is a name, term, sign, symbol, design or a combination of these, that 

identifies the maker or seller of the product or service.”  

 

En tredje källa beskriver vad ett varumärke är på ännu ett lite annat sätt: 

 

“A brand is a complex, interrelated system of management decisions and 

consumer reactions that identifies a product (goods, services, or ideas), builds 

awareness of it, and creates meaning for it.” (2009, Franzen) 

 

Samma författare beskriver även följden av att ha utvecklat ett varumärke: 

 

“A basic function of a brand is to establish a point of competitive difference 

among similar products in a category. This is done primarily throuht the ability 

of a brand to create meaning and transform a product into something special 

with its own unique identity. This ability translates into a brand’s equity: the 

influence it exerts on the category buyers’ purchasing behaviour. By building, 

maintaining and strengthening a brand’s equity a company can attain a 

number of economic advantages.” 

 

Dessa ekonomiska fördelar innefattar lojal kundkrets, ökade marknadsandelar, bättre genomslag 
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med marknadsföring, ett stabilare och mer förutsägbart kontantflöde och ökad uppfattning om 

varans värde och kvalitet (Franzen, 2009). 

 Sammantaget ger de förklaringar vi har hittat av varumärke, branding och följderna av ett 

utvecklat varumärke denna slutsats: 

 Ett varumärke kan tolkas som både konkreta delar av ett företags identitet, nämligen 

företagsnamn och logotyp, och som den subtila känslan kunden har utav företaget och dess 

produkter eller tjänster. Att arbeta med sitt varumärkes identitet kan ge fördelaktiga följder som 

att varorna eller tjänsterna man producerar står ut ur mängden och kunderna värderar dem högre. 

Ett sätt att arbeta med branding är att medvetet förknippa sitt varumärke med vissa värderingar 

eller livsstilar.  

 

3.1 Varumärkets klassiska byggstenar 

Varumärkesidentiteten manifesterar sig fysiskt enligt Franzen & Moriarty (2009) i faktorer som 

kan delas in i sju kategorier. Dessa kategorier blir byggstenar som tillsammans bildar ett 

varumärkes identitet. Ju större kopplingen är mellan dessa, desto mer enhetligt uppfattas 

varumärket. Byggstenarna följer här: 

 

Produkter och tjänster: Designen på produkter och tjänster ska vara lika varandra så att det 

finns en koppling till varumärket. 

 

Byggnader och lokaler: Detta innefattar interiör, kontor, fabriker, lagerlokaler, och butiker.  

 

Egendom: Kontor, affärer, bilar och annan egendom. 

 

Reklam: Här innefattas all reklam som skickas ut ur företaget, som printmaterial, brev, 

affischering, TV, radio, Internet osv.  

 

Presentation/Digital Media: Detta är material som används för presentation av tjänster och 

produkter. Förpackningar är ett bra exempel, men också skyltar och montrar. 

 

Publikationer: som pressmeddelanden, broschyrer och annan extern kommunikation. 

 

Människor: Detta innefattar personal, kändisar som sponsras för att förknippas med varumärket 

eller en skapare av företaget som kan påverka. 

 

Alla dessa byggstenar hjälps åt att skapa den sammantagna varumärkesidentiteten. Kategorierna 

går att dela upp ytterligare men allt företag kan göra för att bygga sitt varumärke går att placera 

under någon av dessa sju kategorier. 
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3.2 Byggstenarna inom digital branding 

Inom digital branding finns det enligt Rowley (2004) åtta andra byggstenar att tillgå. Hon menar 

att dessa element kan kommunicera både avsändarens budskap och värderingar när de 

genomtänkt används på webbsidor: 

 

3.2.1 Logotyp 

Hon förklarar att en logotyp bör användas på webbsidan för att befästa logotypen i betraktarens 

minne och för att påminna om företagets tradition. Gobé (2009) beskriver hur företag just nu 

börjar experimentera med att göra sina logotyper animerade och föränderliga. Den typen av 

animationsmöjligheter kan webben erbjuda och därigenom kan logotypen betydelse kanske bli en 

något annan än vad den är i statiska medier (som exempelvis tryck). 

 

3.2.2 Grafik 

Enligt Rowley (2004) ger bilderna på webben en visuell hint om vilka värderingar som finns i 

avsändarföretaget. Hon menar att man bör vara nogrann med att välja de bilder som är mest 

effektiva i att kommunicera det man vill säga. Även Cocoran (2007) betonar vikten av lämpliga 

bilder på webben och varnar för att bilder som inte använts eller valts rätt kan förvirra betraktaren 

och förlora sin slagkraft. 

 

3.2.3 Text 

Genom texten visar avsändarföretaget sin röst och personlighet. Typsnittet som används sätter 

stilen på kommunikationen mellan avsändaren och betraktaren (Rowley, 2004).  Gobé, (2009) 

resonerar kring vikten av typografi genom att påpeka de emotionella konnotationer som olika 

typsnittsfamiljer ger. Han exemplifierar det med att resonera kring hur magasin använder olika 

typsnitt i sina titlar för att tala om vilken typ av tidning det är frågan om. Cocoran betonar även 

han vikten av text på webbsidan och menar att det alltid bör finnas en sektion med information om 

företaget, en del med information om företagets produkter eller tjänster samt en sektion med 

kontaktuppgifter. I företagsbeskrivningen bör information om företagets verksamhet, var den 

befinner sig i relation till sina konkurrenter och vad företaget står för finnas (2007). I den del där 

man talar om vilka tjänster eller produkter som företaget erbjuder bör man komplettera den 

information som finns under företagsinformation genom att förklara styrkorna hos företaget. 

Tillsammans ska de två sektionerna väcka positiva känslor hos betraktaren. Han skriver också att 

kontaktuppgifter till avsändarföretaget är en viktig ingrediens på webbsidor. 

 

3.2.4 Aktualitet och nyheter 

Aktualitet ger intryck av att webbsidan är levande och dynamisk. Att en webbsida uppdateras är 

nödvändigt för att uppmana till återbesök (Rowley, 2004).  
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3.2.5 Färg 

Färger har många gånger budskap invävda i sig. Även nyanser av en och samma färg kan ha fått 

olika kulturell betydelse (Rowley, 2004). Cocoran (2007) skriver även han om färger och 

uppmärksammar då färgers förmåga att betona vissa delar av en webbsida och ta fokus bort från 

andra delar. Han utfärdar också en varning för att välja en färg till webbsidan som inte är helt 

samspelt med färgerna på övrigt material som varumärket använder. Använder man exempelvis 

förpackningar till sina produkter i en färg så borde webbsidan inte ha en helt annan. 

 

3.2.6 Former 

Även formerna på webbsidan så som knappar och menyer och samspelet mellan dem har betydelse 

för kommunikationen mellan avsändare och betraktare. Formerna bör fungera bra med de former 

som finns i typsnitten som används och med logotypen (Rowley, 2004).  

 

3.2.7 Layout och bildkombinationer 

Layouten för en webbsida kan i vissa fall användas som en metafor för att föra tankarna till 

företagets andra relaterade produkter (Rowley, 2004). En bra designad layout kan visa besökarna 

vägen på hemsidan genom att visa var man ska titta och var man ska klicka (Cocoran, 2007). 

 

3.2.8 Funktioner för upplevelser och relationer 

Upplevelsen som betraktaren får på webbsidan är upplevelsen som betraktaren får av företaget. 

Upplevelsen kommer att påverkas av faktorer som laddningstid för sidan och svar vid 

kommunikation eller interaktion med webbplatsen (Rowley, 2004).  

 

De åtta byggstenar som har nämnts ovan är alla relaterade till just branding genom nätnärvaro 

men fokuserar endast på branding genom webbsidor. En annan faktor för en framgånsrik 

nätnärvaro uppmärksammas av Marc Gobé (2009) och riktar i stället in sig på sociala medier. Han 

beskriver hur en framgångsrik Amerikansk företagsledare har knutit kontakter med kunder i hela 

USA oavsett avståndet och att företagsledaren har gjort sitt varumärke mer mänskligt genom att 

vara personlig framför kunder i sociala medier. Gobé skriver också att det är en fallgrop för företag 

att inte anpassa sig till den nya verkligheten som finns i och med sociala medier: 

 

“Thinking that social networks are just another communication channel like TV, 

another media platform the brand can rule and dominate, is far from people’s 

reality”. (Gobé, 2009) 
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3.3 Varumärkespositionering 

Ett etablerad uttryck inom reklam och branding är varumärkespositionering. 

Varumärkespositionering är ett mentalt koncept, eller en plats, där man placerar sitt varumärke i 

relation till sina konkurrenter (Franzen, 2009). Detta är något som, om man lyckas, uppfattas av 

konsumenten (i detta fall, prospektiva arbetsgivare) när de kommer i kontakt med ens företag. 

Philip Kotler (2005) menar att ett sätt att differentiera sitt varumärke är att rikta sig mot ett 

mindre marknadssegment. Genom att lyfta fram sina specifika konkurrensfördelar kan man unvika 

att framstå “som alla andra” och unvika att konkurrera med pris. Att i sin branding konsekvent 

belysa konkurrensfördelar man erbjuder inom service, image, värde eller personal är ett sätt att 

differentiera sin produkt. Ian Cocoran (2007) skriver: 

 

“A brand’s positioning strategy should be seen as the fundamental driver of a 

Web site’s design and content.” 

 

Varumärkespositionering kan sammanfattas på följande sätt, om parenteserna fylls med 

information om det aktuella varumärket. 

 

“To (target customer group) buying (category), the brand (brand name) offers 

(benefit) over (competitors). The reason is (reasons why). The brand character 

can be described as (brand character and personality).” (Franzen 2009) 
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4.0 Intervjuresultat 

Många av kreatörerna vi intervjuat gillar i stora drag att arbeta på distans. De menar att 

distansarbete är positivt av flera olika anledningar. Några av anledningarna som nämnts är hur 

smidigt det kan vara att ha distans till sin kund för att i egen takt kunna planera sitt arbete och inte 

lägga onödig tid på samtal eller möten. Två av respondenterna uttrycker direkt att det är en viktig 

regel att aldrig låta kunden sitta med när man arbetar och detta underlättas avsevärt vid arbete på 

distans. En negativ sak som lyfts upp är att det kan vara svårt att samarbeta med kollegor på 

distans och att missförstånd lättare kan uppstå då “småkommunikation” kan bli lidande. En av de 

tillfrågade sa att nog alla kreatörer i Västerbotten är villiga att arbeta mot kund i andra städer eller 

utomlands om möjligheten finns. Detta eftersom att det upplevs som att det inte finns så många 

stora företag att arbeta med här i Västerbotten. Vi har identifierat några teman som 

respondenterna haft erfarenheter av, och saker att säga om. 

 

4.1 Teman 

4.1.1 Om verktyg och kommunikation 

Alla vi pratar med använder självklart email, telefon och i vissa fall Skype. Andra verktyg som 

nämns av enskilda kreatörer är Basecamp, Dropbox, Sprend och övriga projekthanteringsverktyg. 

Det finns en utbredd känsla bland respondenterna att det är lättare att missförstå varandra när 

man använder sig av Internetbaserad kommunikation än kommunikation ansikte mot ansikte. Så 

här beskriver två olika kreatörer hur de ser på missar i kommunikationen och relationen mellan 

det och distansarbete: 

 

“Ibland kan det vara saker som att göra ändringar som man kan göra väldigt 

snabbt om dom [kunden] hade varit med. På distans sparar man, skickar, får 

tillbaka, det blir kommunikationsmissar. Så det [distansarbete] kan vara på 

både gott och ont.” 

 

“Det som är grejen med att arbeta på distans är att man får se till att inte 

missförstå varandra.” 

 

Denna typ av åsikt tyder på att det kan finnas kommunikationsproblem men att det i viss mån går 

att undvika dessa genom att vara medveten om risken för det och aktivt arbeta för att undvika 

sådana missar. En annan kreatör beskriver risken för missförstånd och användandet av verktyg så 

här: 

 

“Det är trots allt lättare att förklara saker och göra sig förstådd via ljud istället 

för skrift.” 
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Detta tror vi att kan ge en ledtråd om varför Skype och telefon är två av de verktyg som alla 

förutom en respondent uppger att man använder sig av mest. Vidare så beskriver en annan kreatör 

att man som designer kan påverka vilka verktyg som används i projekt: 

 

“Jag upptäcker att det är många som inte använder Skype, så dom måste 

installera det och skapa ett konto för att prata med mig.” 

 

En annan åsikt som kommer fram visar hur viktigt det är att, om kollegor och kunder inte är 

duktigt på att använda verktygen ändå är villiga att låta kommunikationsverktyg och hjälpprogram 

stödja arbetet på distans.  

 

“Det går så väldigt mycket lättare med de som kan verktygen och de som är 

öppna för att använda verktyg.” 

 

Respondenten säger sig också ha en känsla av att folk generellt är mer positiva till att använda 

verktyg än vad de varit tidigare. 

 

4.1.2 Om nya kunder 

De kreatörer som haft ett kontaktnät sedan tidigare berättar att detta varit till mycket stor hjälp vid 

arbete på distans. 

 

“Det första som hände [då jag kom tillbaka till Umeå] var att jag fortsatte jobba 

med de [gamla kontakterna utanför Västerbotten] och reste väldigt mycket 

fram och tillbaka.” 

 

En annan kreatör förklarar vikten av personliga relationer i professionella samarbeten. 

 

“Med vissa företag kan man bygga en relation över många år och många 

projekt tillsammans. Man bygger upp förtroende. Det är svårt för kunder att 

hitta en genom webbsidan och på grund av den lämna över hela sin 

reklambudget. Den typen av affärer är baserad på personliga relationer och tar 

låg tid och många möten att bygga upp.” 

 

Även kreatörer som arbetar mer på den lokala marknaden menar att så är fallet. Några av 

kreatörerna säger att en portfolio online är ett bra sätt att få folk att ta kontakt med en för 

jobbförfrågningar, andra svarar att det är mycket svårt att få en kunder att våga ta kontakt med en 

enbart genom exponering på Internet. Det krävs enligt de med den senare uppfattningen en 

ytterligare faktor för att göra affärer. PR-arbete beskrivs som bra för att driva trafik till portfolion 

men att det inte alltid leder till konkreta jobb.  
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 Trots att respondenterna själva till stor del svarar att det är svårt att få kunder endast via 

webben förvånas vi över hur många jobbförfrågningar webbnärvaron ändå leder till för 

kreatörerna. Så här beskriver olika respondenter relationen mellan nätnärvaron och 

jobbförfrågningar: 

 

“Hela min marknadsföring går via min portfolio på nätet, det är där jag har 

byggt upp hela mitt kontaktnät. Har man en gång fått ut sin portfolio på en stor 

nyhetssajt och om man får bra respons brukar det gå av sig självt.” 

 

“Tror att 70% av alla mina kunder kommer via Internet. ” 

 

Två andra kreatörer berättar om hur deras bloggverksamhet respektive facebook har gett 

direkt utdelning.  

 

“Samtidigt hade vi en förfrågan från Amsterdam på ett jättestort projekt för att 

de sett på vår blogg att vi skrivit om ett experiment med ny teknik där. De såg 

oss på bloggen och gick igång enbart på det.” 

 

“Internet är ändå världens bästa grej. Jag lade upp ett projekt för några dagar 

sen och det enda jag gör är att posta det på facebook och skicka till en vän som 

har en blogg och direkt kommer 500 besök på sidan utan andra 

ansträngningar.”  

 

4.1.3 Den sociala biten 

De respondenter som arbetar mest på distans hade tendenser av att i viss mån sakna social 

interaktion med kunder och medarbetare. Kommunikationen i distansarbete beskrivs som 

professionell, effektiv och mer fokuserad i de fall man arbetar över Internet. Några menade att 

kontakten med kund blir stelare när man bara har kontakt genom Internet.  

 

“I början av ett projekt och ett nytt samarbete så är man väldigt professionell 

med kunden. Det är bara business. Man får sitt uppdrag och alla är rätt stela. 

Men man märker efter någon månad att det blir mer och mer avslappnade 

chatmeddelanden. Det är kanske de sakerna som knyter ihop en till att vara 

med på nästa uppdrag.” 

 

En annan respondent betonar att man blir mer anonym genom distansarbete. 

 

“Men stora skillnaden är väl att man ofta bli lite mer anonym vilket kan vara 

både negativt och positivt.” 
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En kreatör pratar om arbetets kvalitet, och det sociala som blir mer naturligt om man 

delar kontor. 

 

“På ett kontor är det trevligare för att man kan dricka kaffe och ha en mer 

avslappnad attityd, även om man pratar om viktiga saker. Men slutligen så får 

man samma resultat och samma kvalitet på arbetet. Det är bara ett annorlunda 

sätt att arbeta på.” 

 

En kreatör berättar även om hur frustrerande det kan vara att sitta och vänta på mailsvar utan att 

veta om det faktiskt är på väg eller om personen på “andra sidan” kanske gått från sin dator för att 

ta en kaffe. Samma respondent beskriver vidare hur det är att kommunicera utan att dela 

artefakter, referenser och kontext. 

 

“Kanske saknar man lite av det här snabba i att hålla koll på varandra med 

snabba frågor och sånt. Det underlättar om man ser var någon är. Ibland 

ställer man en fråga och förväntar sig ett snabbt svar men man vet inte om de 

sitter vid sin dator. Man kan inte riktigt lita på att en person är där. På ett 

kontor kan man bara gå fram och skaka någon i axeln för att kunna snacka.” 

 

4.1.4 Geografisk närhet 

Uttryck för vad kreatörerna upplever att saknas då man arbetar på distans blir tydligt då vi frågar 

om de tror att det är en konkurrensfördel att finnas geografiskt nära sin kund: 

 

“Jag har varit med om situationer där jag ska pitcha mot andra designers som 

vunnit på grund av geografiska närhet.” 

 

“Men klart om man kan träffa sin kund i person kan man ha en stor fördel för 

att det blir en lite mer mänsklig kontakt.” 

 

En annan kreatör exemplifierar detta så här: 

 

“Jag fick tacka nej till ett jobb idag för att jag inte bor i Stockholm så tror helt 

klart jag skulle ha en fördel om jag bodde där.” 

 

En motsats till den åsikten fanns också att finna i en av kreatörerna som inte såg geografisk närhet 

som en faktor. Respondenten berättade att han träffade de kunder han arbetat med i samma stad 

lika sällan som de han arbetade med från ett annat land.  
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 En annan känsla som uttrycktes handlar om känslan om konkurrens till andra delar av 

Sverige. 

 

“Det finns kvar en gammal bild av att man är bättre i storstan. Man tar några 

kolskottare i Umeå som får ro ihop ett projekt så får man det billigare. Men det 

är kanske bara en känsla som finns.” 

 

Det finns också kreatörer som har kommit på egna knep för att göra det fysiska avståndet mellan 

kunden och kreatören mindre påtagligt. 

 

“Om det tar en halv dag att svara på mail så blir man nog rädd att samarbetet 

ska bli på samma sätt. Där har vi försökt vara snabba även om vi bara svarar: 

Intressant, berätta mer.” 

 

4.2 Analys av intervjustudie 

I de intervjusvar som vi har samlat in angående distansarbete ser vi i huvudsak åtta olika problem 

nämnas: 

 

1. Det är svårare att samarbeta med kollegor på distans än om de finns nära. 

2. Internetbaserad kommunikation ger fler missförstånd än kommunikation ansikte mot ansikte. 

3. Det är svårare att göra sig förstådd via skrift än via ljud. 

4. Kunder vågar inte ta kontakt via webben utan att ha samarbetat med kreatören tidigare. 

5. Kontakten via nätet blir stelare och mer professionell än om man träffas. 

6. Man blir mer anonym i kontakten med kund än om man träffas. 

7. Geografisk närhet till kunden ger konkurrensfördelar. 

8. Lång svarstid från den man har kontakt med genererar frustration. 

 

Dessa problem kan i sin tur delas in i två olika kategorier. Den första kategorien av komplikationer 

kan underlättas eller överbyggas med hjälp av de byggstenar som nämnts inom digital branding 

och klassisk branding. Den andra typen har att göra med faktorer som digital branding inte 

påverkar. I tabellen på nästa sida strukturerar vi dessa problem för att ge en tydlig överblick över 

vilka av dessa problem som går att överbygga och vilka som inte är relaterade till brandingteorier. 
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Figur 1. 

Problem som går att överbygga eller 

underlätta med brandingteorier 

Problem som inte är relaterade till 

brandingteorier 

Det är svårare att göra sig förstådd via skrift än 

via ljud 

Det är svårare att samarbeta med kollegor på 

distans än om de finns nära 

Kunder vågar inte ta kontakt via webben utan 

att ha samarbetat med kreatören tidigare 

Internetbaserad kommunikation ger fler 

missförstånd än kommunikation ansikte mot 

ansikte 

Kontakten via nätet blir stelare och mer 

professionell än om man träffas 

Geografisk närhet till kunden ger 

konkurrensfördelar 

Man blir mer anonym i kontakten med kund  

Lång svarstid från den man har kontakt med 

genererar frustration  

Figur som visar vilka problem som går och inte går att underlätta med brandingteorier. 

 

Svårigheter med att samarbeta med kollegor över geografiskt avstånd är inte ett problemområde 

där brandingteorier föreslår några självklara lösningar. Istället är det ett område där bättre verktyg 

för distansarbete skulle kunna vara till hjälp. Att man använder snabbare tjänster för att skicka 

filer till varandra är exempel på en sådan underlättande åtgärd.  

 Att missförstånd lättare uppstår när kommunikationen kortas ned och man inte träffas och 

pratar är ett problem som vi inte tror att brandingteorier kan underlätta. I stället kan kanske ännu 

bättre kollaborativa verktyg för distansarbete vara det som gör skillnad och underlättar i 

kommunikationen. 

 Känslan respondenterna har av att det skulle vara svårare att göra sig förstådd via text än via 

ljudbaserad kommunikation tror vi att kan underlättas med hjälp av byggstenarna från digital 

branding. Just att betrakta den text man skriver som bärare av varumärket tror vi kan stimulera 

kreatörer till att försöker formulera sig så tydligt de kan i sin kommunikation och kanske rent av bli 

lättade över att de får mer betänketid för sina formuleringar. Så här förklaras textens funktion på 

webbsidor: 

 

“Text helps to define the brand’s personality, and to reinforce brand values 

consistently.” (Rowley, 2004) 

 

Vi tror att samma sak gäller för all skriven kommunikation i alla Internetkanaler. 

 Kunder som inte vågar ta kontakt med kreatörer de inte har jobbat med tidigare är ett problem 

som det kan vara svårt att överbygga helt med hjälp av enbart brandingtekniker. En bra brandad 
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webbsida med genomtänkta bilder, texter och navigation kan utgöra en del i att övertala någon som 

inte vågar prova ett nytt samarbeta att ta det steget. Dock tror vi att en kund som inte är redo att 

prova distansarbete kan behöva mer hjälp på traven än bara en genomtänkt brandad nätnärvaro. 

Övriga delen i att övertala den kund som är osäker i att inleda nya samarbeten kan vara en 

rekommendation från någon hon/han känner eller att den berörda kreatören har ett mycket gott 

rykte. 

 Vi tror att den som arbetar målmedvetet med digital branding kan undvika att 

kommunikationen vid distansarbete blir enbart stel och professionell. Om man som kreatör tar det 

första steget och konsekvent kommunicera sina värderingar och låta sin personlighet synas över 

alla kanaler tror vi att man kan uppmana till att kunden ger en mer personlig respons. Gobé (2009) 

skriver detta om företag och deras arbete i sociala medier: 

 

“We will be moving from the faceless company to an emotional one with a 

human heart”. 

 

Han skriver vidare att företag kan erbjuda tjänster på sin webbsida så som kakrecept, resetips etc. 

för att ersätta den mänskliga småkommunikationen som saknas på Internet (2009). Även om vi 

tror att distansarbetande kreatörer kanske inte tjänar så mycket på att erbjuda just kakrecept så 

kan tanken att försöka erbjuda den man kommunicerar med värden som inte är helt kopplade till 

arbetsinsatsen vara intressant att utforska. Ett exempel kan vara att genom sociala medier, forum 

eller blogg dela med sig av kunskap som kan vara av värde för ens kunder. 

 När det gäller risken att bli anonym i den kontakt man har med kunden vid distansarbete så tror 

vi att problemet kan överbyggas helt om kreatörerna använder sig av digital branding. Då hela 

syftet med branding är att stärka ett varumärke så att det står ut ur mängden av andra varumärken 

tänker vi oss att de byggstenar för digital branding som vi listat ovan kan vara till mycket stor hjälp 

om kreatörer vill undvika anonymitet.  

 Problemet med att geografisk närhet till kund ger konkurrensfördelar till den som är nära 

kunden och konkurrensnackdelar till den som befinner sig långt från kunden går inte att överbygga 

med branding. Den kund som känner att närheten till kreatören är väldigt viktig är troligtvis inte 

redo för ett distansarbete ännu. 

 Långa svarststider och frustrationen det resulterar i går i viss mån hjälpa med branding. I alla 

fall på sånt vis att den som man arbetar med inte ska behöva uppleva problemet. Vi hittar detta 

avsnitt i en text om branding: 

 

“The slowness and navigation problems of a Web site are messages; the 

personal address, or lack thereof, on a solicitation says something about the 

organization; the lenght of time it takes to respond to an inquiry by phone or e-

mail speaks volumes about the importance of the customer; the appearance of 
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delivery trucks and stores, as well as the attitudes of drives, sales clerks, and 

receptionists, become the public face of a company or brand.” (Franzen, 2009) 

 

Denna poäng är helt förenlig med byggstenarna inom både klassisk- och digital branding som vi 

listat ovan och understryker vikten av att tänka på all sin kommunikation mot kunden som service. 
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5.0 Slutsatser 

Det vi i denna uppsats har kommit fram till är att många av de problem som distansarbetande 

kreatörer i Västerbotten upplever går att överbygga eller underlätta med hjälp av teorier för 

klassisk branding och digital branding.  

 Vi har genom en intervjustudie med distansarbetande kreatörer hittat åtta stycken olika 

problemområden som uppstår vid distansarbete. Fem av dem kan man överbygga eller underlätta 

om man tar hjälp av branding. De tre återstående problemområdena kan enligt oss inte avhjälpas 

genom brandingteorier. 

 Under arbetet med denna uppsats har vi också kommit fram till en rad rekommendationer som 

kreatörer som arbetar på distans kan använda sig av. Dessa bygger på de byggstenar inom klassisk 

branding och digital branding som vi listat tidigare samt vår samlade förståelse för 

respondenternas arbetssituation. 

 

1. Allt en kreatör kommunicerar på nätet kan brandas.  

I byggstenarna för klassisk branding som vi listade tidigare används företagsbilar, butiker och 

personal som bärare av varumärkets identitet. Vi tror att även Facebook, Twitter, Flickr och övriga 

kanaler som kreatörer använder på Internet kan användas på samma sätt. 

 

2. Låt varumärkets hela identitet vara enhetlig.  

Glöm inte bort att nätnärvaron bara är en del av varumärket. Det som finns i den fysiska världen 

måste vara enhetligt med det varumärke man försöker bygga upp med sin nätnärvaro. Man kan 

vända på det och säga; Låt din personlighet styra vilket varumärke du skapar på Internet. 

 

3. Utforska verktyg för kommunikation och samarbete på nätet. 

Att kommunicera via text istället för med tal kan ge utrymme för missförstånd och göra samarbete 

svårare. Om man tänker på sin skrivna kommunikation som representant av varumärket och vågar 

prova fler verktyg för samarbete kan dessa problem överbyggas. 

 

4. Var noga med varumärkespositionering.  

Försök identifiera en plats på marknaden som är mindre “befolkad” och lyft fram 

konkurrensfördelar med ert varumärke där. Genom att vara framstående på ett litet område 

uppfattas man som mer distinktiv. Detta bör prägla hela nätnärvaron. Om man positionerar sig 

som en expert på något ovanligt kan man bli en fanbärare och sticka ut ur mängden på en global 

marknad. 

 

5. Branding är gratis.  
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Om man vill arbeta brandande med sin nätnärvaro kan man börja med de kanaler som man redan 

är verksam i. Gör man det så slipper man lägga ned mer pengar än vad man gjort innan man 

påbörjat sitt brandingarbete. 
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6.0 Diskussion 

6.1 Mailintervjuer 

I vissa fall där vi inte haft möjlighet till personliga intervjuer har vi använt oss av intervjuer via 

email. Vi är medvetna om att denna data inte blir lika detaljerad och djupgående som de intervjuer 

vi gjorde i person, då vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor och vidare diskutera de saker som 

har skrivits. Vi vill ändå använda denna data till underlag för våra analyser tillsammans med datan 

från intervjuerna vi träffat respondenterna. Några av de kreatörer som föll inom ramen för vårt 

urval var mer bekväma med att svara på frågor över email eller hade inte tid eller lust att medverka 

i en personlig intervju. Vi har därför anpassat oss och gjort det bästa av situationen. 

 Vad det gäller själva intervjuerna vill vi lyfta fram att vårt egna intresse för distansarbete, 

nätnärvaro och branding säkert har påverkat de som intervjuats. Vi har eftersträvat att formulera 

frågor som inte ska vara ledande men fann det svårt att ställa frågor som låter oss undersöka vårt 

intresseområde samtidigt som de ska låta kreatörerna beskriva hela sin arbetssituation och vilka 

aspekter av den som är viktig.  

 

6.2 Klassiska brandingteorier 

Vi har funderat en del över problematiken att använda oss av teorier kring branding som bygger på 

kunskap kring företag som inte har en situation lik den kreatörer i Västerbotten befinner sig i. 

Exemplen i litteraturen riktar sig till varumärkesarbetare på företag med flera anställda där man 

har en varumärkesidentitet som inte är den enskildes personlighet. Dessutom säljer de oftare 

produkter än tjänster. Vi tror ändå att många av teorierna är överförbara till enskilda kreatörer då 

principerna generellt borde gälla oavsett storlek på varumärke eller vilken bransch man är verksam 

i. Exempelvis kan ett klistermärke på en laptop fylla en liknande funktion som en tjänstebil 

spraylackad i företagets färger. Den skillnad som blir av att kreatörerna säljer tjänster i stället för 

produkter är att eliminera några av byggstenarna av ett varumärke, som till exempel 

förpackningsdesign. 

 

6.3 Framtida Forskning 

Under vårt arbete med denna uppsats har vi hittat en rad områden där vi tror att mer forskning 

skulle kunna bidra med mycket värdefull kunskap. Exempel på forskning som vi hoppas se i 

framtiden är studier som riktar in sig på branding genom just sociala medier. Vi tycker att det 

skulle vara intressant med mer kunskap kring hur speciellt Twitter, Facebook och Linkedin 

fungerar ur ett branding-perspektiv. Det eftersom att de nämnda kanalerna utgör en betydande del 

av nätnärvaron för de respondenter vi intervjuat och att det inte finns speciellt mycket publicerat 

inom området.   

 Om vi tog forskningen vi påbörjat i denna uppsats vidare så skulle vi specifikt vilja rikta in oss 

på att analysera nätnärvaron hos kreatörer som arbetar speciellt framgångsrikt på distans. Vi skulle 
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vilja analysera hur de brandar sina olika kommunikationskanaler på nätet och försöka hitta 

gemensamma nämnare dem emellan. Det för att undersöka om det finns speciella strategier eller 

faktorer som kan hjälpa kreatörer i framtiden då distansarbete blir allt vanligare. 

  Det skulle också vara mycket intressant att titta på hur kreatörer uppfattar sina egna 

varumärken och jämföra det men en analys som vi gör av deras varumärken. Det för att skapa 

ytterligare förståelse för hur komplext byggande av varumärkesidentiteter kan vara samt att 

handskas med det faktum att varumärkesidentiteten främst formuleras av betraktaren och inte av 

avsändaren. 
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Bilaga – Intervjuguide 

 

Vad tycker du generellt om att arbeta på distans via Internet? 

Var finns dina kunder oftast geografiskt när du arbetar via Internet? 

Vad är den största skillnaden för dig mellan att jobba med kunder som du kan träffa i person och 

kunder som du arbetar med på distans? 

Vad (om något) saknar du när du arbetar på distans? 

Hur länge har du ungefär arbetat med kunder på distans? 

Vilka verktyg använder du vanligtvis i ditt webbaserade arbete? 

Vad tycker du att är mest komplicerat när du arbetar över Internet? 

Finns det situationer då du måste träffa dina kunder i person? 

Har nya kunder eller arbetsgivare hittat dig via Internet? Hur hittade de dig i sådana fall? 

Brukar du besöka några tillställningar eller evenemang (där du är fysiskt på plats) för branschen du 

arbetar i? Tror du det har betydelse för jobb du senare får in? 

Vilken sorts kunder vill du att ska kunna hitta dig på nätet? 

Hur ser din strategi ut nu (om du använd någon) för att hitta kunder på webben? 

Tror du att det är en konkurrensfördel för designers att vara geografiskt nära sin kund? 

Vilka kanaler på Internet använder du i dagsläget för att synas med ditt varumärke och jobb du 

utfört? 


