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Abstract 
Purpose – The companies that uses multiply channel marketing in an efficient 
way, will receive significant economic benefits. The Fashion industry is one of the 
fastest growing online-business today, but has no structure or guidelines for how 
the communication to the consumers should work. This study therefore has the 
purpose to find guidelines for how the choices of channels and touchpoints are 
made and should be used in the fashion industry.  

Method – To gain a deep understanding of the subject with a focus on the 
fashion industry, a case study was chosen for this survey. The case study consisted 
of an observation, a document examination and interviews with the fashion 
companies Ellos and Bubbleroom and also the digital agencies DDB, Petra and 
Nokoby.  

Findings – There is no definition of how companies in the fashion industry 
should use multiply channels. It depends on which target audience they want to 
reach and which purpose they have for the communication. Contrariwise are there 
guidelines to be found for the channels that are current for the fashion industry. It 
is the visually strong channels Facebook and Instagram. 

The most important thing for companies to market themselves effectively in a 
channel is that there is a purpose and thought behind the choice. Then you find 
the companies touchpoints, where communication between business and the 
consumer occurs. This gives you a great financial advantage.  

Implications – The study indicates that there are guidelines for how the choices 
of channels for the fashion industry are made, and which they are. It should be 
mentioned that the guidelines might change as trends change and new knowledge 
is received.  

Limitations – Marketing is a competitive weapon. The people working with 
marketing don´t want to reveal too much about their success and this has limited 
the study. Time proved to be another limiting factor when the respondents were 
not able to answerer as fully as desired. A few of the expected interviews failed to 
materialize because of the time aspect. 

Keywords – Multiple channels, multichannel marketing, touchpoints, fashion 
industry.  
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Sammanfattning 
Syfte – Användningen av multipla kanaler leder till stora ekonomiska vinster för 
företag som använder sig av denna typ av marknadsföring på ett effektivt sätt. 
Modeindustrin anses vara en av de snabbast växande branscherna online men 
saknar struktur och riktlinjer för hur kommunikationen till konsumenterna bör 
fungera. Denna studie har därmed syftet att hitta riktlinjer för hur valen av kanaler 
och touchpoints görs i kommunikationen med konsumenterna för företag inom 
modeindustrin.  

Metod – För att få en djup förståelse av ämnet med fokus på modebranschen har 
en fallstudie genomförts. Fallstudien bestod av en observation, en 
dokumentundersökning och intervjuer med modeföretagen Ellos och 
Bubbleroom samt digitalbyråerna DDB, Petra och Nokoby.   

Resultat – Det finns ingen exakt definition för hur företag inom modeindustrin 
bör använda sig av multipla kanaler då valet påverkas av målgrupper och syfte 
med kommunikationen. Däremot finns det riktlinjer för kanaler som är aktuella 
för företag inom modeindustrin. Det är visuellt starka kanaler som Facebook och 
Instagram.  

Det viktigaste för att ett företag ska kunna marknadsföra sig effektivt i en kanal är 
att det finns ett syfte och en tanke bakom valet. Då kommer man hitta företagets 
touchpoints, där kommunikationen mellan företag och konsumenten sker, och det 
skapar möjligheter till en stor ekonomisk vinning. 

Implikationer – Undersökningen tyder på att det finns riktlinjer för hur valen av 
kanaler för modeindustrin görs och vilka dessa kanaler är. Det bör nämnas att 
riktlinjerna kan ändras efterhand som trender förändras och ny kunskap 
tillkommer. 

Begränsningar – Marknadsföring är ett konkurrensmedel och därför kan 
information om detta vara bekymmersamt att få tag i. De som arbetar med 
marknadsföring vill inte avslöja allt för mycket om sina framgångar och det har 
begränsat studien. Tid visade sig vara ytterligare en begränsande faktor då de 
tillfrågade inte hann svara så utförligt som önskades. I vissa fall uteblev 
intervjuerna helt på grund av tidsbrist. 

Nyckelord – Multipla kanaler, multichannel-marketing, touchpoints, 
modeindustri, klädföretag. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Teknologins snabba utveckling har lett till stora förändringar i världen. Sedan 
uppkomsten av World Wide Web år 1990 har samhället utvecklats i en rasande 
fart. Maila och Ståhlberg (2013) skriver att allt större del av vår värld har formats, 
och formas, fortfarande av ny teknik och samhället har sakta men säkert antagit en 
helt ny form.  
 
Luca och Resmini (2011) menar att IT-världen inte längre är något man går till, 
det är något man ständigt befinner sig inom. De beskriver att varje person i 
genomsnitt bär med sig 1 ½ smarta objekt. Smarta objekt som surfplattor och 
smartphones har tagit digitaliseringen till en ny nivå av flyttbarhet och 
tillgänglighet. Maila och Ståhlberg (2013) säger att objekt utrustade med Internet 
har gjort att utbytet av information och kommunikationssamhället totalt 
förändrats, därmed även marknadsföringsmöjligheterna. 

Dagens samhälle tillåter oss att vara uppkopplade och sprida, söka och utbyta 
information under dygnets alla timmar. Maila och Ståhlberg (2013) menar att vi 
bytt ut våra kassettspelare, CD-skivor och dagstidningar mot Netflix, Spotify och 
nättidningar. De säger att förändringen är resultatet av de 4,5 miljarder 
Internetanvändare och de 1 miljard smartphones som idag finns i vårt samhälle. 
 
Utvecklingen har påverkat i princip alla branscher och inte minst handeln. Enligt 
Maila och Ståhlberg (2013) har e-handeln ökat drastiskt den senaste tiden och det 
slås försäljningsrekord år efter år medan försäljningen i fysiska butiker minskar. 
Blázquez (2014) skriver att det beror på att vi idag inte bara har en affär att gå till 
utan en mängd olika kanaler där både försäljningen och mötet med kunden kan 
ske. En kanal kan vara sociala medier, ett nyhetsbrev eller någon annan plattform 
där det finns utrymme för kommunikation (se 3.3). 
 
Maila och Ståhlberg (2013) menar att kunderna inte längre är passiva åskådare utan 
en del av ett komplext marknadsföringssystem där flera olika kanaler används och 
måste tas hänsyn till. Det är viktigt för företag att tänka på mötet med kunden på 
flera olika plan och ta tillvara på de touchpoints (se 3.4) som dagens teknik 
möjliggjort. Blázquez (2014) skriver att marknadsförare måste se till hela 
kundupplevelsen och skapa engagemang genom köpprocessen i flera olika kanaler. 
Hon menar att vi måste integrera Internets både gamla och nya tekniker och 
mobila objekt så som smartphones, surfplattor och sociala nätverk för att skapa 
det engagemang vi är ute efter.  
 
Marknadsföring på detta vis kallas multichannel-marknadsföring (se 3.2). Maila 
och Ståhlberg (2013) förklarar att det handlar om exponering, att bygga relationer 
gentemot varumärket och att locka kunden till köp. 
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Blázquez (2014) beskriver modeindustrin som ett av de affärsområden som ökat 
sin närvaro online allra mest under senare år och att det beror på användningen av 
multichannel-marknadsföring. Den nya tekniken gör det enklare att skapa en 
fullständig shoppingupplevelse för kunden. Blázquez (2014) ger exempel som att 
du enkelt kan hitta inspiration, få tips på vilka outfits som passar ihop, gå in i 
virtuella provrum eller dela dina outfits i sociala medier.  
 
Denna studie är en del av kandidatpåbyggnadsåret Informatik vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Utbildningen har gett kunskap om hur viktigt det är att 
som företag nå ut till sina konsumenter med rätt budskap, vid rätt tillfälle, men 
också att det idag finns oändligt många sätt att göra det på.  
 
Studien har gjorts för att tillföra dagens och framtidens marknadsförare kunskap 
om vilka kanaler som lämpar sig bäst för marknadsföring av klädföretag samt hur 
användningen av denna typ av marknadsföring kan påverka företagets värde.  

1.2 Problembeskrivning 
IT-utvecklingen har på bara några år vänt upp och ner på samhället. 
Kommunikationen mellan människor sker inte längre på ett sätt utan genom 
tusentals olika kanaler, under dygnets alla timmar. Det innebär att interaktionen 
mellan företag och kund också har förändrats. Blázquez (2014) skriver att 
kontakten dem emellan sker på ett helt annat sätt än förut. För att möta kundens 
behov menar han att företag måste tänka om och framförallt tänka nytt gentemot 
tidigare arbetssätt.  
 
Vid en första tanke känns det som att kommunikationsbranschen borde kommit 
långt i den nya utvecklingen. Maila och Ståhlberg (2013) menar att det tvärtom är 
ett område som inte har hängt med som det borde. Mobila- och onlinestrategier 
ses oftast bara som ett komplement till den traditionella marknadsföringen. Det 
trots att analyser enligt Maila och Ståhlberg (2013) visat att människan spenderar 
betydligt mer tid mobilt och online än i traditionella kanaler. 
 
Maila och Ståhlberg (2013) tror att den sena utvecklingen beror på att området 
fortfarande anses som nytt och ännu inte har utforskats ordentligt. Man vet helt 
enkelt inte vilka marknadsföringskanaler som fungerar bäst för att nå 
konsumenterna. 

Enligt Maila och Ståhlberg (2013) är det avgörande för en framgångsrik 
marknadsföring att använda sig av kanaler där konsumenterna finns. Analyser och 
identifiering av företags touchpoints är därför viktiga marknadsföringsverktyg. De 
touchpoints som bevisas effektiva på en viss marknad kanske inte alls fungerar för 
en annan. Det beror helt på vad företaget vill förmedla och vad deras 
konsumenter förväntar sig av dem. Maila och Ståhlberg (2013) ger RyanAir och 
SAS som exempel, två företag som säljer samma tjänst på två helt olika vis och 
som vänder sig till olika målgrupper. RyanAir är ett budgetföretag som fokuserar 
på försäljning och ytterst lite på service. SAS däremot vill ge kunden en mer 
exklusiv upplevelse i form av en hög servicenivå och komfort. Skillnaden 
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företagen emellan innebär att de utnyttjar touchpoints på olika vis. Mårtensson 
(2009) skriver att valet av touchpoints speglar en stor del av varumärkets identitet 
och är avgörande för hur varumärket uppfattas. Hon beskriver finansiella vinster 
som en av fördelarna för de som lyckas med sin multichannel-marknadsföring.  
 
Multichannel-marknadsföring förknippas ofta med crosschannel-marknadsföring 
men det finns en liten dock betydelsefull skillnad mellan dem. Luca och Resmini 
(2011) menar att crosschannel innebär att man nås av samma information i olika 
medier och saknas någon media kan värdefull information gå förlorad. Till skillnad 
från multichannel där det finns olika alternativ, utbytbara mot varandra som kan 
användas för att nå målet.  
 
Multichannel-marknadsföring är ett komplext område som behöver ytterligare 
utredning. Valet av kanaler är avgörande för företagens varumärke och finansiella 
framgång. Området är både nytt och brett och studien fokuseras därför på ett 
specifikt affärsområde, modeindustrin.  
 
Idag finns det inga tydliga riktlinjer för hur företag inom modeindustrin bör 
förhålla sig till de olika kanalerna som existerar. Blázquez (2014) skriver att företag 
som effektivt använder sig av multichannel-marknadsföring har generarart stor 
vinst. Målet med denna studie är därför att försöka hitta de touchpoints och 
kanaler som företag inom modeindustrin bör använda sig av samt identifiera 
faktorer som kan generaliseras till andra företag inom branschen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår hur användningen av multipla kanaler kan leda 
till stora ekonomiska vinster för företag som använder sig av denna typ av 
marknadsföring på ett effektivt sätt. Modeindustrin är en bransch som länge legat 
efter i utvecklingen men är idag en av de snabbast växande branscherna online. 
Det saknas struktur och riktlinjer för hur kommunikationen mellan modeföretag 
och konsument fungerar. Därmed är syftet med denna studie:  

Att hitta riktlinjer för hur valen av kanaler och touchpoints görs i 
kommunikationen med konsumenterna för företag inom modeindustrin.  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. De ska ge 
svar och argument för hur multipla kanaler bör användas inom modeindustrin. 
Därmed är studiens första frågeställning: 

[1] Hur bör företag inom modeindustrin använda sig av multipla kanaler? 

För att få en djupare förståelse och finna gemensamma faktorer för vilka kanaler 
som bör användas inom modeindustrin är studiens andra frågeställning: 

[2] Finns gemensamma nämnare för användningen av multipla kanaler inom 
modeindustrin? 



Introduktion 

4 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppnå syftet genomfördes en 
dokumentundersökning samt en observation och djupintervjuer med både 
klädföretag och digitalbyråer.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien har avgränsats geografiskt till en specifik bransch. Det innebär att enbart 
företag på den svenska marknaden som tillhör kategorin modeindustri med fokus 
på e-handel kommer att undersökas. Undersökningen berör endast ämnet 
multichannel-marknadsföring för att kunna studera på djupet hur klädföretag 
inom e-handel väljer att synas.  
 
Multichannel-marknadsföring förknippas ofta med crosschannel-marknadsföring. 
För att inte göra studien för stor kommer varken förhållandet eller skillnaderna 
dem emellan att undersökas.  
 
Studien berör inte heller i vilken utsträckning företag behöver vara aktiva i olika 
kanaler för att uppnå önskad effekt, då det oftast är individuellt och beroende av 
företagens storlek.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd innehållande en introduktion där en presentation av ämnet 
ges, syftet beskrivs samt studiens två frågeställningar. I omfång och avgränsningar 
anges vad som ingrips i undersökningen men framförallt vad som inte omfattas. 
Därefter följer metod och genomförande, här beskrivs studiens arbetsprocess, vilka 
metoder som valts för att besvara frågeställningarna och syftet, samt hur 
tillförlitlig studien anses vara.  
 
I det teoretiska ramverket förklaras de teorier som ligger till grund för 
undersökningen och hur de är relevanta för studien. Empirin ger en översiktlig 
beskrivning av det data som samlats in för att besvara frågeställningarna och 
uppnå syftet. Genom teoretiskt ramverk och insamlad empiri besvaras 
undersökningens frågeställningarna i analys. Slutligen sammanfattas studien i 
diskussion och slutsatser. Här beskrivs resultatet av undersökningen och 
rekommendationer för vidare forskning inom området ges. Avslutningsvis anges 
referenser.  
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2 Metod och genomförande 
I följande kapitel beskrivs vilka metoder som använts och hur data samlats in för 
att besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning ”Hur bör företag inom 
modeindustrin använda sig av multipla kanaler” har en fallstudie i form av 
intervjuer med både modeföretag och digitalbyråer gjorts samt en 
dokumentundersökning.  

För att besvara den andra frågeställningen ”Finns gemensamma nämnare för 
användningen av multipla kanaler inom modeindustrin” har fallstudier i form av 
en observation och intervjuer med modeföretag genomförts. Svaren har ställts 
mot varandra för att kunna besvara frågeställningen.  

2.2 Metodval  

2.2.1 Fallstudie 
För att få en djup förståelse av ämnet gjordes en fallstudie. Enligt Jacobsen (2002) 
använder man sig av denna metod när man vill fokusera sin forskning på en 
speciell enhet. Studien begränsades till en specifik bransch, modeindustrin, och har 
pågått under en bestämd tid. Fallstudien bestod av en observation, intervjuer och 
en dokumentundersökning.  

2.2.1.1 Observation 

Observationer av befintligt beteende hos klädföretag utfördes för att få en 
överblick av ämnet samt mer kunskap inom området. Enligt Jacobsen (2002) görs 
observationer när man är intresserad av ett speciellt mönster eller förhållande, för 
att se vad människor gör och inte vad de säger att de ska göra.  
 
För att analysera klädföretagens användning av multipla kanaler togs två punkter 
fram som riktlinjer för observationen.  
 

• I vilka kanaler kommunicerar företaget med sina konsumenter? 

• Vilka kanaler har störst interaktion med konsumenterna? 

 
Observationerna gjordes för att få svar på hur klädföretagen använder sig av 
multichannel-marknadsföring och vilka kanaler de valt att synas i. Det blev ett 
komplement till senare intervjuer för att ge ytterligare tyngd i resultatet. Resultatet 
av observationen validerades gentemot intervjusvaren för att se om de 
överensstämde med hur företagen gör i praktiken. 



Metod och genomförande 

6 

Urvalet av observationsobjekt togs fram med krav på användning av multipla 
kanaler, fokus på e-handel samt aktivitet på den svenska marknaden inom 
modeindustrin. Det var kriterier som behövde uppfyllas för att kunna uppnå 
studiens syfte inom ramen för avgränsningarna.  
 
Observationen var dold och utfördes endast under ett tillfälle av vardera företag. 
Dolda observationer är enligt Jacobsen (2002) att föredra då reliabiliteten anses 
vara bättre. Han menar att om företag i förväg vet att de blir observerade kan man 
ändra sitt beteende, vilket resulterar i ett oönskat resultat. Undersökningen var 
därför inte känd för företagen och den gjordes i företagens kanaler via Internet.  
 
Företagen som observerades var Ellos och Bubbleroom. Ellos är ett svenskt 
företag som säljer mode online för kvinnor, män och barn. De har ett brett 
sortiment med prisvärda produkter och har funnits på Internet sedan år 1996 
(Ellos, 2015). Bubbleroom, även det ett svenskt klädföretag, har sedan starten 
2005 drivit en framgångsrik e-handel. De har ett brett utbud av både exklusiva och 
billiga produkter (Bubbleroom, 2015). Två stora och framgångsrika modeföretag 
som föll inom ramen för de krav som tidigare nämnts.  
 
Svaren från observationen samt intervjuerna genererade information som gav ett 
resultat och gjorde det möjligt att besvara studiens frågeställningar. Det var inte 
nödvändigt att genomföra ytterligare observationer då även tiden för 
undersökningen var begränsad.  
 
Observationen utgick från de ovan nämnda punkterna ”I vilka kanaler 
kommunicerar företaget med sina konsumenter?” och ”Vilka kanaler har störst 
interaktion med konsumenterna?”. För att besvara den första punkten och hitta 
företagets kanaler användes företagens hemsida och sökningar på Google. Svaren 
som gavs dokumenterades för att sedan användas som underlag vid intervjuerna 
samt vid jämförelse till senare analys. Kanalerna som företagen använde sig av 
studerades därefter för att besvara observationens andra punkt. Där var det viktigt 
att få fram vilka kanaler företagens konsumenter var mest aktiva i. Det kunde 
besvaras genom att studera antal ”följare”, ”kommentarer” och ”gillningar”.  

2.2.1.2 Intervju 
För att uppnå syftet med studien, att hitta riktlinjer för hur valen av kanaler och 
touchpoints görs i kommunikationen med konsumenterna för företag inom 
modeindustrin, har semistrukturerade, individuella, öppna intervjuer med företag 
inom modeindustrin och digitalbyråer genomförts.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är semistrukturerade, öppna intervjuer, att föredra då 
relativt få enheter undersöks och när man vill skapa klarhet i ett fenomen samt 
identifiera ny kunskap. En strukturerad intervju kan enligt Jacobsen (2002) gå från 
den kvalitativa metodens ideal då ett förutbestämt upplägg kan sluta 
datainsamlingen. Studien fokuseras på ett relativt nytt ämne och då passade 
individuella, öppna intervjuer för att besvara frågeställningarna. Öppna intervjuer 
ger enligt Jacobsen (2002) möjligheten att få svar som inte förväntas.  
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Valet stod mellan att göra telefonintervjuer eller personliga intervjuer, ansikte mot 
ansikte. Det fanns fördelar och risker med båda. Jacobsen (2002) anser att riskerna 
med telefonintervjuer är att det inte ger någon personlig kontakt och att de skapar 
utrymme för misstolkningar. Han menar att det kan undvikas vid personliga 
intervjuer då en mer förtrolig stämning skapas. Jacobsen (2002) beskriver att 
fördelarna med telefonintervjuer är att de är tids- och kostnadseffektiva och 
minskar den så kallade intervjueffekten. Intervjueffekten är enligt Jacobsen (2002) 
när intervjupersonen blir så pass påverkad av intervjuaren att den uppträder 
onormalt och därmed kan ge svar den annars inte hade gett. Han menar att 
telefonintervjuer kan skapa den distans som krävs för att ge korrekta svar utan en 
personlig påverkan.  
 
Flertalet av de intervjuobjekt som utsågs befann sig på annan ort och personliga 
intervjuer blev då för tids- och kostnadskrävande. Telefonintervjuer valdes och 
riskerna det medför togs i beaktning vid senare analys. 
 
För att få fram ett representativt urval var det viktigt att noga välja ut 
intervjupersoner. Jacobsen (2002) menar, för att få fram intervjupersoner måste 
den population som anses representativ undersökas. Populationen i detta fall var 
personer som arbetar med multichannel-marknadsföring. Urvalet gjordes genom 
at dela in populationen i två undergrupper. Enligt Jacobsen (2002) delar man in 
populationen för att få fram uppgiftslämnare som är relevanta för 
undersökningen. Han menar att det ger möjlighet till olika upplysningar inom ett 
gemensamt område som leder till ett representativt resultat. Grupperna som 
populationen delades in i var personer som arbetar med multichannel-
marknadsföring på klädföretag samt personer på digitalbyråer som arbetar med 
denna typ av marknadsföring i ett mer generellt perspektiv.  
 
Intervjuerna som genomfördes var som tidigare nämnt telefonintervjuer och 
pågick under ca 20 minuter vardera. Samtalen genomfördes med mobiltelefon satt 
på högtalare för att via datorn kunna spela in konversationen.  

2.2.1.2.1 Intervjupersoner – klädföretag 
För att besvara studiens frågeställningar utfördes telefonintervjuer på två företag i 
modebranschen. Företagen som valdes var Ellos och Bubbleroom, samma företag 
som observationen utfördes på för att kunna sammanställa och tolka svar.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är urvalet av intervjupersoner mycket viktigt för att 
säkerställa validiteten i svaren som ges. Intervjupersonerna som valdes var Magnus 
Axelsson, Customer and Market Intelligence på Ellos och Tina Malmqvist, 
Marketing Coordinator på Bubbleroom. Båda har för vardera företag ansvar för 
hur företagen kommunicerar med sina konsumenter samt hur de valt att använda 
sig av multipla kanaler.  
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2.2.1.2.2 Intervjupersoner – digitalbyråer 

För att få ytterligare bredd och variation på analysen intervjuades personer på 
digitalbyråerna DDB, Petra och Nokoby.  
 
Kraven för urvalet av byråer var att de skulle arbeta med digitala kanaler, ha goda 
rekommendationer och gärna erfarenhet från modeindustrin. Personerna som 
intervjuades hade positioner som ansågs vara bäst lämpade för att besvara 
intervjufrågorna. 
 
Den första intervjun genomfördes med Carl Nordling, Head of Digital på 
fullservice byrån DDB i Stockholm. DDB hjälper företag att utveckla och 
underhålla sin digitala närvaro, får affärerna att växa och bygger starkare 
kundrelationer. De nominerades till årets byrå 2015 och har kunder som H&M i 
sin portfolio. Den andra intervjun utfördes tillsammans med Carl-Gunnar 
Hansson, Account Director, på webbyrån Petra i Helsingborg. Byrån korades till 
årets byrå 2014 och arbetar med digital kommunikation, allt från strategier till 
produktion av webbsajter och aktiviteter i sociala medier. Tredje och sista 
telefonintervjun genomfördes med Robert Ahlén, kommunikationsstrateg, på 
Nokoby i Stockholm. Nokoby fokuserar på att leverera medie- och 
kommunikationsplaner som syftar till att effektivisera och utveckla sina kunders 
varumärkesprofiler, försäljning och kundrelationer. 
 
Valet av byråer har varit viktigt för studiens resultat. Ovan nämnda byråer arbetar 
alla med inriktning på olika områden men med liknande mål. De uppfyller de två 
viktigaste kraven: att arbeta med digitala kanaler samt ha goda rekommendationer. 
Byrån DDB uppfyller även önskemålet om erfarenheter från modeindustrin.  

2.2.1.3 Dokumentundersökning 
För att få en klar bakgrund till ämnet och ge studien en ökad trovärdighet har en 
dokumentundersökning genomförts. En dokumentundersökning innebär enligt 
Jacobsen (2002) att studera texter, statistik och dylikt som är utarbetat av andra än 
forskaren själv. Han menar att det används för att tolka en viss situation eller 
händelse och när vi vill veta vad andra människor sagt eller gjort. Insamling av 
denna typ av data kallas sekundärdata. Sekundärdata beskrivs av Jacobsen (2002) 
som information insamlad av andra forskare medan primärdata syftar till data 
insamlad av forskaren själv.  
 
I denna studie används dokumentundersökningen som ett underlag och som ett 
verktyg i jämförelsen med observationen och intervjuer. Dels för att ha tidigare 
forskning att luta sig på men samtidigt för att skapa validitet i undersökningen. 
 

2.3 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess inleddes med en dokumentundersökning av ämnet. Den 
satte grunden för arbetet och kommande metod.  
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För att besvara studiens två frågeställningar och uppnå syftet gjordes en fallstudie i 
form av en observation och intervjuer. Observationen genomfördes på två 
modeföretag, Ellos och Bubbleroom, där två punkter besvarades hos företagen. 
Intervjuer av de två företag som observerats samt digitalbyråer utfördes för att 
jämföra och sammanställa resultaten av metoderna.  
 
Metoderna analyserades sedan för att kunna diskuteras och leda fram till ett 
resultat för undersökningens frågeställningar.  

2.4 Ansats 
Multichannel-marknadsföring och arbetet med touchpoints är ett nytt och 
komplext område. För att skapa klarhet i ämnet valdes en kvalitativ ansats för 
studien. Enligt Jacobsen (2002) används den kvalitativa ansatsen vid studier av 
relativt nya fenomen där man har för avsikt att studera ämnet på djupet. 
Undersökningen bygger till stor del på bristande kunskap inom området vilket 
gjorde det svårt att veta hur upplägget skulle vara och hur frågor skulle ha 
utformats i en kvantitativ ansats. Det fanns ingen klar bild över vad för slags data 
undersökningen skulle ge. Forskningsfrågorna angreps därför med ett öppet sinne, 
för att ta till vara på all information som uppkom under studiens gång.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av en dokumentundersökning där sekundärdata 
samlats in för att jämföras och analyseras gentemot empirisk data. Empirisk data 
samlades in i form av intervjuer och observationer och ligger till grund för 
undersökningens resultat.  

2.6 Dataanalys 
Analys av kvalitativa ansatser sker enligt Jacobsen (2002) i tre faser: beskrivning, 
systematisering/kategorisering och kombination. Han säger att i analysens första 
fas är det viktigt att skapa sig en grundlig och detaljerad beskrivning av insamlad 
data. I denna studie består beskrivningen av information som samlats in från 
observationer och intervjuer.  
 
Inspelning av rådata från intervjuer har redigerats i form av renskrivning till 
ordform och analysen av observationen strukturerades upp för att förenkla 
systematiseringen och kategoriseringen. Denna fas innebär enligt Jacobsen (2002) 
att reducera oöverskådlig information för att få en överblick av materialet. Han 
menar att en systematisering är nödvändig för att kunna förmedla vad man funnit.  
 
Därefter tog analysens tredje och sista fas över. Kombination innebär enligt 
Jacobsen (2002) att man börjar tolka data, undersöker informationen och försöker 
se samband. Här jämfördes resultaten från både intervjuer och observation för att 
tillsammans med det teoretiska ramverket leda till resultat och slutsatser.  
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2.7 Trovärdighet 
Trovärdighet innebär enligt Jacobsen (2002) att undersökningen måste gå att lita 
på. För att studien ska vara tillförlitlig menar han att undersökningen måste 
genomföras på ett korrekt sätt, oavsett vilken metod som används. Här redovisas 
de olika val och ställningstagande som gjorts för denna studie. 
 
Studien bygger på både primär och sekundärdata. Primärdata beskrivs av Jacobsen 
(2002) som information insamlad av forskaren medan sekundärdata innebär 
andrahandskällor. I analysen leder, primärdata i form av observationer och 
intervjuer i kombination med tidigare forskning, till ny kunskap inom området 
multichannel-marknadsföring för modeindustrin.  
 
Trovärdigheten har varit en av de viktigaste aspekterna då målet för 
undersökningen var att kunna generalisera resultatet och applicera på andra 
klädbutiker på Internet. Generalisering görs enligt Jacobsen (2002) när man vill 
kunna överföra resultatet till andra enheter än enbart de som studerats.  
 
För att det skulle vara möjligt att generalisera undersökningen var det viktigt att 
den hade extern giltighet. Jacobsen (2002) beskriver att extern giltighet uppnås då 
resultat från ett begränsat område, exempelvis en organisation, vid en viss 
tidpunkt är giltigt också i andra sammanhang, exempelvis i andra organisationer. 
För att uppnå extern giltighet med studien jämfördes primärdata, observationer 
och intervjuer. Intervjusvaren från klädföretagen ställdes också mot svaren från 
digitalbyråerna för att skapa en klar och rättvis bild av resultatet.  
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3 Teoretiskt ramverk  
För att besvara studiens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk samlats in med 
hjälp av kurslitteratur, en dokumentundersökning och tidigare forskning inom 
området.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Hur bör företag inom 
modeindustrin använda sig av multipla kanaler?” beskrivs följande områden i det 
teoretiska ramverket: Multichannel marknadsföring, touchpoints och 
varumärkesvärde. Multichannel-marknadsföring behandlas för att skapa en 
förståelse för hur det används och vad det innebär att marknadsföra sig på detta 
sätt. Touchpoints förklarar de olika tillfällena där konsumenten kommer i kontakt 
med företaget. Varumärkesvärde beskriver hur de beslut ett företag väljer att ta i 
kommunikationen med konsumenterna påverkar uppfattningen de har eller får av 
företaget.  
 
För att få svar på den andra frågeställningen “Finns det gemensamma nämnare för 
användningen av multipla kanaler inom modeindustrin” beskrivs området kanaler. 
Kanaler förklaras och definieras då det är dagens sätt att marknadsföra sig på. Det 
finns många olika kanaler att göra detta i och det är viktigt att få en bild av hur de 
fungerar och varför man väljer en eller en annan.  

3.2 Vad är multichannel-marknadsföring? 
Det är viktigt att förstå varför och hur man i dagens IT-samhälle når ut till sina 
konsumenter. Att man väljer rätt kanaler för att nå ut med sitt budskap och kunna 
fånga kundernas uppmärksamhet. För att göra detta använder man sig av 
multichannel marknadsföring. 
 
Multimedia används för att förmedla ett budskap av något slag. Rogers, Preece 
och Sharp (2011) beskriver det som en sammansättning av multi och media, och 
är precis som det låter en kombination av olika medier i samma gränssnitt. De 
säger att det kan vara text, video eller grafik som länkas tillsammans med olika 
typer av interaktion. Kombinationen av medierna och interaktionen med dem kan 
ge bättre förutsättningar att presentera information och budskap än om man valt 
en ensam kanal.  
 
Doyle (2013) beskriver multichannel-marknadsföring som marknadsföring av 
produkter eller tjänster via olika distributionskanaler med olika kommunikation. 
Precis som Doyle menar så skriver Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer och Johnsson 
(2009) att Internetmarknadsföring i huvudsak är en marknadsföringsstrategi för de 
olika kanalerna som finns. Kanalerna integrerar med varandra och det kallas då 
multichannel marknadsföring. 
 
För många marknadsförare är multipla kanaler ett relativt nytt sätt att 
marknadsföra sig på. Schoenbachler, Denise D & L. Gordon, Geoffrey (2002) 
menar att marknadsförarnas utmaning är att försöka förstå vad som leder 
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konsumenterna till köp i de olika kanalerna. Kan man förstå detta är det lättare att 
förutse hur konsumenterna kommer att agera, hur man ska locka dem till köp och 
potentiellt även öka företagets värde. 

3.2.1 Multichannel-marknadsföring i detaljhandeln 
Det har funnits svårigheter med att överföra upplevelserna kunderna får i den 
fysiska butiksmiljön och i traditionella medier till miljön som finns online. 
Blázquez (2014) menar att anledningen till att detaljhandeln och framförallt 
modeindustrins utveckling av e-handel varit långsammare än många andra 
industriers beror på att kläder anses vara högengagemangsprodukter som 
konsumenter vill kunna se, känna och prova innan köpet. 
 
Dagens IT-utveckling har däremot gjort det enkelt för konsumenten att hitta den 
information de söker, samtidigt som den skapar en spännande shoppingupplevelse 
för konsumenten genom köpprocessens olika steg. Blázquez (2014) skriver att 
kläder idag är den snabbast växande marknaden online. Hon menar att det nu 
finns möjlighet för företagen att skapa atmosfären som kunderna upplever i butik 
även på Internet. Med musik, färger, bilder och ljus tillfredsställer man kundens 
krav på att kunna se och uppleva plagget, man ökar köpintentionen och därmed 
lockar till köp. 

3.2.2 Fördelarna med multichannel-marknadsföring 
Med multipla kanaler når man ut till fler potentiella konsumenter, men för att få 
dem att interagera är det viktigt att man känner sin målgrupp, vet hur de använder 
sig av de olika kanalerna och vad det är för information de söker. 
 
Fördelarna med multipla kanaler är många. Herhausen, Schögel och Schulten 
(2012) berättar att kunder som använder sig av olika kanaler för att interagera med 
företag har en tendens att vara mer lojala, spendera mer pengar och servar i 
princip sig själva. Många tänker inte på vilka kanaler de använder sig av i 
köpprocessen utan är ute efter själva upplevelsen. Luca och Resmini (2011) skriver 
att i dagens samhälle har produkterna blivit den upplevelsen.  

3.3 Kanaler 
Maila och Ståhlberg (2013) beskriver en kanal som en ”plats” där utbyte av 
information och kommunikation med andra personer, företag eller tjänster kan 
ske. Platsen kan vara en webbplats, sociala medier eller ett nyhetsbrev.  

Konsumenten betraktar enligt Blázquez (2014) mode som en form av 
underhållning och kan ägna stora delar av sin fritid åt att leta efter kläder på nätet.  

3.3.1 Sociala medier 
Sociala medier, alla pratar om det. Hur viktigt är det att synas där och vilka medier 
är det som är aktuella? Är det bara en fluga eller är det här för att stanna? 
 
Ingen vet hur morgondagen ser ut eller vad som är här för att stanna. Carlsson 
(2009) menar att dagens situation liknar den när Internet kom till och hemsidan 
blev populär. Då var det endast få som använde sig av det och många trodde det 
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var en fluga som skulle försvinna. Idag är Internet större än någonsin och vi alla är 
mer eller mindre beroende av det. Carlsson (2009) skriver att precis som med 
Internet avfärdar många sociala medier och ser dem som flugor eller hokuspokus, 
men det är fel. 
 
Carlsson (2009) berättar att det inte handlar om sociala medier i sig, det är mycket 
större än så. Han menar att människor är trötta på reklam i den traditionella 
formen. De vill se varumärke kommunicera ärligt och mänskligt med sina 
konsumenter, som lyssnar, tänker och pratar med dem. Som delar med sig av 
något intressant. 

3.3.2 YouTube 
I Charles Doyles (2011) ordlista över marknadsföringskanaler beskrivs YouTube 
som en hemsida där människor kan dela videor online. Doyle (2011) skriver att 
både individer och organisationer använder sig av kanalen för att synas. Miles 
(2014) beskriver YouTube som en vidoe-hosting tjänst, ett socialt nätverk samt en 
sökmotorfunktion, alla tre i en och samma kanal.  
 
YouTube är en kanal som fått stor genomslagskraft och har enligt Miles (2014) 
över fyra miljarder visningar per dag, världen över. Han menar att det beror på att 
Tv-kanalerna inte längre har monopol på videovisning och att vi nu med hjälp av 
teknikens utveckling och Internet kan se på vad vi vill, när vi vill.  
 
Film påverkar flera av våra mänskliga sinnen, den underhåller och skapar känslor, 
vilket gör YouTube till ett intressant verktyg för marknadsförare. Miles (2014) 
menar att den sociala acceptans och den enorma räckvidd kanalen medfört gjort 
YouTube till en media som marknadsförare enkelt kan använda för att nå ut till 
sina konsumenter och stärka sina varumärken.  
 
Miles (2014) skriver också att YouTubes marknadsföringskrafter inte enbart ligger 
i videorna i sig utan även allt som händer runt omkring. YouTube har blivit ett 
socialt nätverk där människor kommenterar, gillar och delar videos till andra 
människor. Miles (2014) menar att spridningen och genomslagskraften det 
medfört inte liknar något som funnits tidigare. 
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3.3.3 E-brev 
Stefanik (2012) skriver att istället för att låta konsumenterna leta reda på 
information då något nytt, spännande eller liknande sker inom ett företag, bör 
man använda sig av e-brev. Han menar att det är ett bra sätt att engagera kunderna 
på. Det skapar en dialog till konsumenterna snarare än att man matar dem med 
information, vilket kan ske i andra kanaler.  
 
E-brev, även kallat nyhetsbrev, är enligt Stefanik (2012) en bra kanal om man vill 
öka trafik till företagets hemsida och bloggar. Han menar att det blir som en 
inbjudan och en påminnelse om företaget och dess webbplats. Stafanic (2012) 
skriver också att företag kan se en koppling på hur trafiken går via nyhetsbrevet till 
länkade kanaler. En uppskattad funktion för att se hur konsumenterna väljer att 
tolka och använda sig av informationen i utskicket.   
 
För att nyhetsbrevet ska fylla sitt syfte och inte bara bli en kanal i mängden menar 
Stefanik (2012) att det är viktigt att noga tänka över sina utskick. Han menar att 
det måste finnas ett nyhetsvärde annars finns det stora risker att företaget kommer 
uppfattas negativt. Stefanik (2012) skriver att om irrelevant information sänds ut 
finns det en stor risk att kunderna blir irriterade, negativt inställda till företaget och 
väljer att inte läsa nyhetsbrevet i fortsättningen.  
 
För att hålla läsarna engagerade och få dem att läsa hela brevet är det enligt 
Stefanik (2012) viktigt att bygga upp en struktur och samtidigt tänka på det 
visuella i form av färger, typsnitt och design.   

3.3.4 Community 
Ett community är enligt Haugtvedt, Machleit och Yalch (2005) en nätmötesplats 
för nätgemenskap, alltså en mötesplats för människor på Internet. Community kan 
se olika ut beroende på vad de har för syfte, målgrupp och skapare. Haugtvedt, 
Machleit och Yalch (2005) skriver att till skillnad från en vanlig hemsida består ett 
community av användare som är medlemmar på sidan där de delar fakta om sig 
själva. Det kan exempelvis vara ålder, intressen, kön eller åsikter.  
 
Haugtvedt, Machleit och Yalch (2005) menar att syftet med ett community från 
användarens perspektiv kan vara att känna gemenskap, få ventilera åsikter och 
känslor, utbyta kunskap eller bli underhållna.  

3.4 Touchpoints 
Touchpoints beskrivs enligt Luca och Resmini (2011) som interaktionen företagen 
har med konsumenterna genom olika kanaler. Antalet touchpoints har ökat i takt 
med den tekniska utvecklingen. Luca och Resmini (2011) menar att det innebär att 
det idag finns betydligt fler sätt att möta kunden på vilket har lett till både för- och 
nackdelar för företagen. De skriver att det har blivit lättare för företagen att nå 
sina kunder men också att de många kanalerna får kunderna att ställa högre krav 
på företagen. Det innebär att företagen idag förväntas finnas i betydligt fler 
kanaler så kunderna kan kommunicera men dem vart och när de vill.  
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Enligt Maila och Ståhlberg (2013) är det marknadsförarnas uppgift att definiera 
hur konsumenterna interagerar med varumärket och hur de kommer i kontakt 
med olika touchpoints för att kunna styra i vilka kanaler man bör synas i.  

3.5 Varumärke 
Doyle (2011) beskriver ett varumärke som en kombination av egenskaper som ger 
företag, organisationer och även individer en tydlig identitet och ett värde i 
förhållande till sina konkurrenter som både konsumenter och intressenter 
attraheras av. Han skriver också att varumärken som har en personlighet och en 
känslomässig koppling till konsumenterna kan ha en enorm makt och ett stort 
ekonomiskt värde.  

3.5.1 Varumärkesvärdet 
Det finns ingen exakt definition av ordets betydelse men för att förstå 
varumärkesvärdet ska man alltid utgå från konsumenternas perspektiv och hur de 
ser på företaget, det är det som leder till framgång. Rosenbaum-Elliot, Percy och 
Pervan (2011) menar att konsumenternas perspektiv kan summeras med att 
medvetenhet om varumärket leder till lärande och formande av attityder gentemot 
varumärket. Det påverkar de känslomässiga associationerna hos konsumenterna 
och resulterar i förutsättningar för varumärket som bygger varumärkeslojalitet.  
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4 Empiri 
Empirin beskriver insamlad data från observation och intervjuer som ligger till 
grund för studien. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att besvara studiens 
frågeställningar.  

4.1 Observation Ellos 

4.1.1 I vilka kanaler kommunicerar företaget med sina konsumenter? 
Ellos använde sig av kanalerna: e-brev, sociala medier, och YouTube. Deras 
nyhetsbrev erbjöds till alla och var enkelt att registrera sig för på hemsidan. De 
sociala medier företaget fanns på var Facebook, Instagram och Twitter. Både 
företagets Facebook- och Instagramkonto fanns länkat på hemsidan, däremot 
krävdes en sökning på Google för att nå deras Twitter.  
 
På företagets Facebooksida framgick det även att de använder sig av filmer i sin 
marknadsföring och efter en sökning på YouTube var Ellos även aktiva i denna 
kanal.  

4.1.2 Vilka kanaler har störst interaktion med konsumenterna? 
Kanalerna som gick att bedöma vid observationen av Ellos var deras sociala 
medier Facebook, Instagram och Twitter samt deras YouTube-kanal. Av 
observationen att döma var deras Facebooksida med över 150 000 följare den 
starkaste kommunikationskanalen de har med sina konsumenter.  
 
Ellos har varit aktiva på facebook sedan 2011 och uppdaterar sidan minst en gång 
per dag. De lägger upp inspirationsbilder, erbjudanden, tävlingar, videos och låter 
konsumenterna följa med bakom kulisserna på företaget. Gillningarna på inläggen 
varierar mellan allt från 20-300 och kommentarerna var också väldigt olika men i 
genomsnitt två per inlägg, räknat under april månad 2015. 
 
Företagets Instagram har över 51 000 följare och lägger fokus på inspirationsbilder 
varvat med enstaka inlägg om tävlingar. I denna kanal var man väldigt aktiv och 
uppdaterar flera gånger per dag. De har ungefär 1 000 gillningar per bild och 
kommentarer på varje. 
 
Twitterkontot startades i september 2012 och skrev sitt fjärde och sista inlägg den 
31 oktober samma år. En kanal som endast hölls aktiv i en månad.   
 
YouTube var den kanal som startades allra först, redan 2006. Här har företaget 
nära 500 prenumeranter och ett par miljoner visningar. Kanalen används som 
inspiration och visar företagets tv-reklamer, bakom kulisserna videos och andra 
varumärkesbyggande klipp. 
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4.2 Observation Bubbleroom 

4.2.1 I vilka kanaler kommunicerar företaget med sina konsumenter? 
Bubbleroom använde sig av kanalerna: e-brev, sociala medier, YouTube och de 
erbjöd även ett eget community. Deras e-brev erbjöds till alla men vid registration 
krävdes att man valde om man var man eller kvinna. De marknadsförde e-brevet 
som ett enkelt sätt att få ta del av deras senaste nyheter. Sociala medier som 
företaget var aktiva i var Facebook, Instagram och Twitter. Företagets Facebook 
och Twitter fanns länkat på hemsidan, däremot krävdes en sökning på Google för 
att hitta deras Instagram, även YouTube fick man sökte efter. YouTube användes 
som inspiration med modeller i olika outfits och fartfylld musik.   
 
Community var en plats för alla medlemmar, där fanns forum, bloggar och en 
bloppis. I forumet kunde man diskutera mode, dela tips, inspirera och motivera 
varandra. Bloggar fick vem som helst starta och det beskrevs som ett sätt att hitta 
nya vänner, läsa om andra eller dela med sig av sin egen vardag. På bloppisen 
kunde man utan extra kostnad sälja eller fynda bland secondhandprodukter. 
 
Företaget hade även en app, den erbjöd försäljning av produkterna som också 
fanns på hemsidan samt tillgång till bloggarna. Övriga kanaler gick inte att nå från 
applikationen.  

4.2.2 Vilka kanaler har störst interaktion med konsumenterna? 
Kanalerna som gick att bedöma vid observationen var sociala medier och 
YouTube. Bland de sociala medierna som bestod av Facebook, Instagram och 
Twitter var Facebook den populäraste med ett följarantal på över 62 000. Därefter 
kom Instagram med nära 14 000 och till sist twitter med sina 335 följare.  
 
Bubbleroom har varit aktiva på Facebook sedan 2009 och uppdaterar dagligen sitt 
flöde. På sidan lägger de upp erbjudande, inspiration, och tävlingar. De har i 
genomsnitt 5 gillningar per inlägg räknat under april månad 2015 och endast ett 
fåtal kommentarer under månaden.  
 
Instagramkontot aktiverades 2011 och uppdateras även här i princip varje dag, 
med några undantag. De har främst inspirationsbilder i fokus men även 
erbjudande och tävlingar uppmärksammades. Sedan 2013 har de haft ett hundratal 
gillningar på varje bild och följare kommenterar på ungefär varannan. 
 
Twitter startades i slutet av november 2009 och skrev sitt sista inlägg i augusti 
2014. Twitterkontot har haft enstaka följare, få retweets och de använde kontot 
mestadels för att länka till hemsidan. 
 
YouTube startades samma år som Instagramkontot, 2011, och har 39 följare och 
ungefär 216 000 visningar. Kanalen används till inspirationsvideos men har vid 
observationstillfället inte uppdaterats på 6 månader. 
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4.3 Intervjuer med klädföretag 

4.3.1 Ellos 
Ellos marknadsför sig i ett flertal kanaler på Internet och använder sig bland annat 
av sociala medier. För att veta i vilka kanaler deras konsumenter finns och hur de 
använder sig av dem samlar man in data på olika sätt. Det kan vara genom faktisk 
data så som transaktioner eller via undersökningar och möjligen inköpt data. 
 
Valen av kanaler gör man utifrån intern kunskap och erfarenhet, man testar sig 
fram för att se vad som fungerar och lär sig av det. Ellos vill finnas där 
konsumenterna finns och därför är även trender en faktor som påverkar valet. 
Idag har företaget ingen tjänst avsatt för att hålla aktiviteten igång i de digitala 
kanalerna. De anser att tiden man behöver lägga på kanalerna varierar. Det 
viktigaste är att hålla uppe effektiviteten och se till att ha en bra kunddialog i 
respektive kanal. 
 
De sociala medierna Facebook och Instagram är kanalerna Ellos är mest aktiva i. 
Det är framförallt Facebooksidan som driver trafik till nätbutiken. Sociala medier 
är enligt Ellos det perfekta sättet att hålla en aktiv och öppen dialog med 
konsumenterna, men man väljer även att finnas i andra kanaler som exempelvis 
YouTube. Man anser att desto fler touchpoints man har med konsumenterna, på 
deras initiativ, desto öppnare blir dialogen och kunskapen om varandra. Företaget 
menar att det inte finns några speciella kanaler man inte borde vara aktiv i, 
däremot väljer man medvetet bort vissa kanaler efterhand som trender förändras 
och ny kunskap tillkommer.  
 
På frågan om Ellos anser att företaget fått ett ökat varumärkesvärde av 
användningen utav multipla kanaler var svaret: absolut. Företaget menar att 
synlighet i olika kanaler med samma eller liknande budskap ger både visibilitet och 
perception. Det ger kunderna en uppfattning om företagets budskap och skapar 
en känsla för varumärket. Ellos ambition med användningen av multipla kanaler är 
att alltid ha ett syfte med vistelsen i kanalerna och att låta budskap och 
kommunikation gå i linje med varumärket.  

4.3.2 Bubbleroom 
Bubbleroom använder sig av många olika kanaler för att marknadsföra sig på 
Internet. Kanalerna de anser sig vara aktiva i är sociala medier som Facebook, 
Instagram och nyhetsbrev. 
 
Kanalerna Bubbleroom väljer att synas i bestäms av företagets 
marknadskordinator i samråd med VD:n. För att veta vilka kanaler som passar 
företaget använder man sig av målgruppsanalyser samt uppföljning av tidigare 
kampanjer. Mer ingående kundanalyser av databasen görs i de fall då man vill se 
hur konsumenterna beter sig i köpprocessen. Kanalerna underhålls därefter av ett 
online-team som ser till att kommunikationen med konsumenterna sker efter ett 
förbestämt schema.  
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Bubbleroom vill vara där konsumenterna finns och målet har varit att få kunderna 
att ha roligt under köpprocessen och kunna dela sin shoppingupplevelse. 
Företaget startade 2008 ett community där konsumenterna utöver att handla 
kunde starta egna bloggar, köpa och sälja begagnade varor och helt enkelt umgås 
på sajten. Community finns fortfarande kvar men kommunikationen med 
konsumenterna och konsumenterna emellan har flyttats till företagets 
Facebooksida. Här är man som mest aktiv och försöker uppdatera en gång om 
dagen. Facebooksidan tillsammans med nyhetsbreven är de kanaler som driver 
mest trafik till hemsidan. 
 
Företaget kan helt klart se ett ökat varumärkesvärde genom användningen av 
multipla kanaler. Genom att marknadsföra sitt varumärke i många olika kanaler 
har man ökat kännedomen om företaget gentemot en större målgrupp. 
Modeindustrin har en hög konkurrens online och det har därför varit viktigt för 
Bubbleroom att satsa på trafikdrivande kanaler som ökat både försäljningen och 
lojaliteten hos konsumenterna. 

4.4 Intervjuer med digitalbyråer 
Intervjuer med digitalbyråerna DDB, Petra och Nokoby genomfördes. 

4.4.1 DDB 
På DDB arbetar man utifrån strategier och koncept som man sätter tillsammans 
med kunden för att komma fram till vilka kanaler som passar dem bäst. Det kan ta 
allt från åtta till tusentals timmar beroende på företagets storlek, krav och 
ambitionsnivån. Har man arbetat med kunden tidigare är det en stor fördel som 
reducerar många timmar då mycket av tiden går till research.  
 
Svar på frågorna vem vill vi nå och när är avgörande för att kunna nå mottagaren 
på bästa sätt. För att få dessa svar och bättre nå ut till sina konsumenter och förstå 
vilka touchpoints som är avgörandet för marknadsföringen är det viktigt att skaffa 
sig kunskap om målgruppen, dess beteende och trender i kombination med data 
och andra insikter. Den kunskapen fås genom att man använder sig av 
information från kundregister, målgruppsanalyser, data och undersökningar gjorda 
av diverse researchföretag. De menar dock att lärandet om hur kunden rör sig 
främst sker genom analyser av de digitala kanalerna.  
 
Valet av kanaler påverkar företaget då varje kanal har sina egna regler och sociala 
koder som lämpar sig bättre eller sämre för olika varumärken, beroende på vilka 
strategier och koncept de arbetar efter. De menar att det inte finns några regler för 
kommunikationen utan att allt handlar om att hitta det som fungerar för givet 
varumärke. Därför är det viktigt att välja kanaler som passar företagets budskap. 
Det går inte att bara finnas i en kanal för man tror att man bör göra det, det måste 
finnas ett syfte. Däremot kan man ibland behöva testa kanaler som inte fungerar 
för att hitta fram till de som gör det. De säger att man aldrig får bli rädd för att 
misslyckas, då kan man aldrig hitta de nya och kreativa vägarna.  
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På frågan vilka kanaler DDB anser lämpa sig bäst för klädföretag är svaret i 
visuellt starka kanaler som Instagram och Facebook. De är övertygade om att 
företagsvärdet ökar genom användning av multipla kanaler och menar att kunden 
befinner sig i olika kanaler i olika situationer och syften som oftast är väl 
medvetna och planerade.  

4.4.2 Webbyrån Petra 
Byrån säger sig arbeta utifrån erfarenhet och diskussion med kund i processen att 
ta fram kanaler som passar uppdragsgivaren. Det är en grupp på 4-5 personer som 
sätts ihop utifrån kundens behov och timmarna som läggs ner varierar beroende 
på uppdragets storlek.  
 
Researchen som byrån gör av kunden varierar även den, men oftast krävs det 
väldigt många timmar. Det är olika från kund till kund och det är svårt att sätta ett 
antal. I researchen letar man efter svar på vilka målgruppen är, i vilka kanaler de 
rör sig och hur man ska nå dem. Informationen för att besvara frågorna söker 
man efter hos kunden och via analyser. Svaren hos kunden finner man genom 
intervjuer av nyckelpersoner på företaget och i vissa fall även intervjuer med 
kundens kunder. Analyserna som genomförs varierar men några exempel kan vara 
målgruppsanalys eller nulägesanalys.  
 
Det viktigaste är att företaget förstår vilka kundens målgrupper är och vet i vilka 
kanaler de rör sig. Vägen dit ser olika ut från kund till kund. På Petra arbetar man 
inte efter någon tydlig struktur utan förlitar sig oftast på kompetensen som finns 
inom företaget.  
 
Byrån anser att valet av kanaler är väldigt individuellt och beror på kundens 
målgrupp, mål och syfte. För klädföretag anser de att kanaler som e-brev, 
Instagram och Facebook oftast når konsumenterna på bästa sätt oavsett syfte och 
mål. Kanalerna kan i sin tur lämpa sig olika bra beroende på målgrupp och hur de 
använder sig av kanalerna. Hittar man touchpoints mellan företaget och dess 
kunder anser byrån att användningen av multipla kanaler definitivt ökar 
företagsvärdet. 

4.4.3 Nokoby 
På Nokoby arbetar man utifrån målgruppsanalyser, demografiska analyser och 
erfarenheter. Avkastningen mäts på den information som mätningar och analyser 
gett, allt för att hitta kanaler som lämpar sig bäst för sina kunder. Tillsammans i 
par sätts strategierna där den som är kundansvarig fattar de slutgiltiga besluten.  
 
Nokoby beskriver strategin som ett löpande arbete, även om grundplattformen är 
lagd så krävs det många timmar för att hänga med i den digitala utvecklingen och 
kunna anpassa valen av kanaler därefter. Antalet timmar man lägger på kunderna 
är varierande men för att hitta kanaler som matchar företagens målgrupp krävs det 
många timmars research. Man gör målgruppsanalyser, undersöker mediavanor, 
företagets interna resurser samt kompetensen och rutinerna kunden i fråga har.  
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För att hitta de touchpoints deras kunder har med sina konsumenter är det viktigt 
med en nära och löpande dialog med kunden. Det sker i kombination med 
objektiva analyser för att verifiera att kundens uppfattning stämmer överens med 
“verkligheten”. Valet av kanaler är beroende av den målgrupp deras kunder vill 
vända sig till. Kanalerna har alla olika förutsättningar som lämpar sig för olika 
aktiviteter. Nokoby anser att de kanaler som är populärast i dagens samhälle är: 
Facebook, Instagram och YouTube. Det är kanaler som företaget rekommenderar 
baserat på erfarenhet och analyser men också på grund av deras demografiska 
räckvidd. Företagens målgrupper ligger till grund för strategierna som sätts, det är 
därför viktigt att veta att kanalerna kan variera från företag till företag, mycket 
beroende på vilken bransch man befinner sig inom.  
 
För klädföretag är sociala medier enligt Nokoby det bästa valet av kanal. De 
menar att sociala medier skapar fantastiska möjligheter genom att kombinera text, 
bild och film för att kunna visa upp och förmedla klädföretagens kollektioner och 
varumärken. Det går att skapa en känsla för kvalitet och funktion utan att kunden 
i fråga behöver känna eller se plagget i butik.  
 
Nokoby anser att företagsvärdet ökar genom användningen av multipla kanaler. 
De menar att användningen av ett flertal kanaler bidrar till att företag når en 
bredare räckvidd samtidigt som det ger en möjlighet för företag att identifiera vilka 
kanaler som ger avkastning. Det medför att företag kan prioritera sina resurser 
utifrån de resultat som respektive kanal generar.  
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5 Analys 
Följande kapitel ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad 
empiri med teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur bör företag inom modeindustrin använda sig av 
 multipla kanaler?  
Modeindustrin har ökat sin marknadsföring online kraftigt på senare år och det 
har visat sig bero på dagens nya teknik och möjligheterna med multipla kanaler 
som den medfört. Det finns nu som Blázquez (2014) beskriver det möjlighet att 
uppfylla kraven för högengagemangsprodukter, som kläder är, för att kunden ska 
få köpintentioner. Kraven kan alltså uppfyllas med användning av multipla 
kanaler. Bland annat ger Facebook och Instagram möjlighet att skapa personligt 
engagemang och relationer. 
 
Användningen av multipla kanaler kanske till och med är ett krav idag? Liksom 
Luca och Resmini (2011) beskriver har det i takt med användningen av mobil och 
surfplatta också ökat kraven på företagen. Finns de inte i de kanaler kunden 
befinner sig i kommer de antagligen snabbt bli omsprungna av konkurrenter och 
förlora marknadsandelar.  
 
Då användningen av multipla kanaler visat sig vara så pass viktigt uppkom 
ytterligare en fråga. Hur bör företag inom modeindustrin använda sig utav det? 
Studiens intervjuer visade att svaret på den frågan var starkt kopplat med att 
genomföra en grundlig analys av målgrupp och syfte. Trender inom kanaler 
spelade även det stor roll. En analys som enligt studien visat sig vara extra viktig är 
att ta reda på vilka touchpoints, så kallade kontaktpunkter, som finns. När har 
företaget direkt kontakt med kunden och kan påverka denna? Tidigare forskning 
har gett ytterligare tyngd för hur viktig denna analys är. Enligt Maila och Ståhlberg 
(2013) bör marknadsföraren identifiera och analysera touchpoints för att få så bra 
kontakt, på rätt plats, med kunden som möjligt. Mårtensson (2012) säger att också 
valet av touchpoints spelar en avgörande roll för hur varumärket uppfattas och 
speglar en stor del av varumärkets identitet.  
 
Dolye (2011) menar att det är viktigt att ha en personlig kontakt och en 
känslomässig koppling till sina kunder, eftersom det ger en enorm makt och stort 
ekonomiskt värde. Att befinna sig i flera olika kanaler ger en tillgänglighet som 
ökar den personliga kontakten. Flera av kanalerna har vid rätt användning också 
på flera olika sätt möjlighet att bygga personliga, känslomässiga relationer med sina 
kunder. 
 
Marknadsföring i rätt kanaler anser vi, författarna av studien, betyder att 
touchpoints är funna och att kommunikationen till konsumenten sker i effektiva 
kanaler. Det bidrar till att företag når en bredare räckvidd samtidigt som det ger 
både visibilitet och perception hos målgruppen. 
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Företag inom modeindustrin bör alltså använda sig utav multipla kanaler då det 
leder till ett ökat varumärkesvärde. Genom analys av målgrupp, syfte, trender och 
touchpoints kan en framgångsrik multichannel-marknadsföringsstrategi tas fram. 

5.2 Finns det gemensamma nämnare för användningen av 
 multipla kanaler inom modeindustrin? 
Blázquez (2014) beskriver att inom mode är det visuella viktigt. Musik, färger, 
bilder och ljus gör att kunden kan se och uppleva plagget. Instagram och 
Facebook är två kanaler som har möjlighet att förmedla detta och är de kanaler 
som visat sig vara mest använda i modeindustrin. Vad som till viss del kan 
ifrågasättas utifrån studiens resultat är varför inte YouTube används mer för 
marknadsföring inom mode. Denna kanal har enligt Miles (2014) möjlighet att 
påverka flera av våra sinnen och skapa känslor, samtidigt som den underhåller. 
Det borde i flera fall alltså vara en lämplig kanal, men som enligt studien inte fått 
några större lovord. Anledningar till detta är troligtvis att Facebook och Instagram 
även de har filmtjänster. Miles (2014) menar att det också kan bero på de många 
hinder som finns med filmproduktion, så som att skriva manus, hitta skådespelare 
och få fram rätt utrustning.  
 
Studiens resultat har också visat att användning av e-brev, även kallat nyhetsbrev, 
är en kanal som bör användas inom modeindustrin. Enligt Stefanic (2014) blir 
kunder genom nyhetsbreven påminda om att företagen finns och lockas därmed 
till webbplatsen eller bloggar kopplade till företaget. Denna typ av trafik genererar 
både ökad kännedom om varumärket och har visat sig leda till ökad försäljning. 
Tacksamt med denna typ av kanal är att denna kan mätas och kopplas till resultat. 
 
Frågeställningarna har härmed besvarats och syftet ”att hitta riktlinjer för hur 
valen av kanaler och touchpoints görs i kommunikationen för företag inom 
modeindustrin” anses uppfyllt.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Diskussion och slutsatser ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. 
Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar, dessutom beskrivs 
studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultat 
Här genomförs en resultatdiskussion utifrån studiens två frågeställningar. 

6.1.1 Hur bör företag inom modeindustrin använda sig av multipla 
 kanaler?  
Företag inom modeindustrin bör använda sig av multipla kanaler i 
kommunikationen med sina konsumenter då det leder till ett ökat 
varumärkesvärde. Hur man väljer att använda sig av olika kanaler beror på syftet 
man har med kommunikationen till sina konsumenter samt vilka målgrupper 
företaget vänder sig till.  
 
För att veta i vilka kanaler man bäst marknadsför sig i är det viktigt att identifiera 
företagets touchpoints. Touchpoints är avgörande för hur varumärket uppfattas 
och det speglar en stor del av varumärkets identitet. Det är här som 
kommunikationen mellan företaget och konsumenten sker. Desto fler touchpoints 
ett företag har till sina konsumenter, desto öppnare blir dialogen och kunskapen 
om varandra. För att identifiera företagets touchpoints är kunskapen om 
målgruppen och dess beteende väldigt viktig. Det får man fram genom 
målgruppsanalyser, kundanalyser och i vissa fall köpt data. 
 
Touchpoints för modeindustrin måste leva upp till konsumenternas krav på själva 
shoppingupplevelsen. Konsumenten tänker oftast inte på vilka kanaler den 
faktiskt använder sig av utan vill ha upplevelsen som den annars får i traditionella 
butiker. Genom att använda sig av musik, färger och bilder i olika kanaler 
tillfredsställer man många kunders krav på att se och uppleva plagget. Det är också 
genom dessa element företaget kan bygga upp en personlighet eller känslomässig 
koppling mellan konsumenten och varumärket.  
 
Valet av kanaler styrs av analyser som tidigare nämnts men också av trender. Det 
är svårt att definiera hur företag inom modeindustrin bör använda sig av multipla 
kanaler då trender kan ändras väldigt snabbt. Det råder ingen tvekan om att 
klädföretag borde vara aktiva i multipla kanaler och undersökningen visar att det 
finns riktlinjer som är aktuella för företag inom modeindustrin.  
 
Företag inom modeindustrin bör använda sig av kanaler som är visuellt starka. En 
kanal som föredras är de sociala medierna Facebook och Instagram. De ger stora 
möjligheter genom att kombinera, text, bild och film för att kunna visa upp och 
förmedla klädföretagens kollektioner och varumärkesprofiler. 
 
Undersökningen har visat att användningen av multipla kanaler upplevs öka 
företagsvärdet. Genom att marknadsföra sitt varumärke i flera olika kanaler ökar 
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man kännedomen om företaget gentemot en större målgrupp. Det ger samtidigt 
företaget en möjlighet att identifiera vilka kanaler som faktiskt ger avkastning. 

6.1.2 Finns det gemensamma nämnare för användningen av multipla 
 kanaler inom modeindustrin? 
Det finns ett flertal gemensamma nämnare för användningen av multipla kanaler 
inom modeindustrin. Studien har visat att det framförallt är sociala medier och 
nyhetsbrev som bör användas i kommunikationen med konsumenterna.  
 
Sociala medier beskrivs som den perfekta kanalen för att hålla en aktiv och öppen 
dialog med konsumenterna. De sociala medier man syftar på är Facebook och 
Instagram, två visuellt starka kanaler. Facebook är den media som anses generera 
mest trafik till de olika företagens hemsidor och är också den populäraste kanalen 
hos företagens konsumenter. Däremot har aktiviteten i förhållande till 
användarantalet visat sig vara högre på Instagram. I de sociala medierna lägger 
man upp inspirationsbilder, erbjudanden och uppmanar till tävlingar. 
Kommunikationen och budskapen som förmedlas går alltid i linje med 
varumärket.  
 
Nyhetsbrev är ett enkelt och smidigt sätt att engagera sina kunder på. Det innebär 
att man genom nyheter, viktiga eller spännande händelser som sker på företaget 
skapar en dialog med konsumenterna. Nyhetsbrev har en viktig och populär 
funktion som möjliggör för företagen att se hur och vad i nyhetsbrevet 
konsumenterna finner intressant.  
 
De tre kanalerna Facebook, Instagram och Nyhetsbrev ses alla som bra kanaler 
vid marknadsföring av modeföretag. YouTube används också väldigt ofta som 
kommunikationskanal för klädföretag, här varierar dock aktiviteten. Företag väljer 
medvetet bort vissa kanaler efterhand som trender förändras eller ny kunskap 
tillkommer. Exempelvis har klädföretagen som undersökts visats vara registrerade 
på Twitter och har tidigare haft aktivitet i kanalen men nu valt att avsluta 
kommunikationen i mediet.  
 
Det viktigaste är att man som företag inte finns i en kanal för att konkurrenterna 
gör det eller för att man tror att man bör göra det, det måste finnas ett syfte och 
en tanke bakom valet av kanaler. Däremot kan man ibland behöva testa kanaler 
som inte fungerar för att ledas fram till de som gör det. Varje kanal har sina egna 
regler och sociala koder som lämpar sig bättre eller sämre för olika varumärken, 
beroende på vilka strategier och koncept de arbetar efter. 

6.2 Implikationer 
Undersökningsresultatet tyder på att riktlinjerna för valen av kanaler för 
modeindustrin bör vara framförallt de visuellt starka kanalerna Facebook och 
Instagram men också nyhetsbrev. Det bör nämnas att riktlinjerna kan ändras 
efterhand som trender förändras och ny kunskap tillkommer. 
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6.3 Begränsningar 
Marknadsföring är företagens största konkurrensmedel och det har gjort det svårt 
att få personer från marknadsavdelningar på stora klädföretag att vilja ställa upp på 
intervjuer. De är rädda om sina varumärken och lämnar ytterst lite information 
som säger något specifikt om företaget.  
 
Bland de företag som valt att ställa upp på intervju, både klädföretag och 
digitalbyråerna har det varit få som haft tid att verkligen svara utförligt på frågorna 
som ställts. Hade studien pågått under en längre tid hade intervjupersonerna 
besökts för personliga intervjuer. Det hade genererat både utförligare svar och 
antagligen hade fler frågor kunnat ställas.  
 
De riktlinjer som framkommit för marknadsföring i multipla kanaler påverkas av 
målgrupper, syfte och trender. Det kan därför ändras under kommande år och det 
gör det svårt att veta hur länge undersökningen som gjorts och resultaten av den 
kommer att vara aktuella.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien har tydliggjort att det inte går att sätta någon exakt definition för hur 
företag inom modeindustrin bör använda sig av multipla kanaler i sin 
marknadsföring. Den har däremot visat att det finns tydliga riktlinjer som 
klädföretag bör förhålla sig till.  
 
Konsumenterna har tröttnat på den traditionella marknadsföringen och vill att 
företagen för en öppen och ärlig dialog. Undersökningen visar att kanalerna 
Facebook, Instagram och även nyhetsbrev är kanaler att satsa på för klädföretag. 
Det är högst troligt att det är i dessa kanaler touchpoints finns och företagen 
kommer i kontakt med sina konsumenter. Sköter företagen kommunikationen 
med konsumenterna på rätt sätt i kanalerna finns det möjlighet till en stor 
ekonomisk vinning.   

6.5 Vidare forskning 
För vidare forskning på studien skulle man kunna genomföra en mer omfattande 
undersökning där man även tar hänsyn till konsumenternas åsikter och 
uppfattningar. Det skulle vara intressant att få fram hur konsumenterna föredrar 
att använda sig av olika kanaler i köpprocessen samt hur de vill bli bemötta av 
företagen i respektive kanal.  
 
En annan tänkbar vinkel på forskningen är vad som gör en kanal trendig. Vilka 
kriterier måste kanalen uppfylla för att anses som trendig och vilka funktioner 
behöver den för att kunna användas av modeindustrin?  
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