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SAMMANFATTNING 
Titel: Storytelling och varumärkesuppbyggande  

- Ett perfekt partnerskap? 

Seminariedatum:  1 juni 2010 

Ämne/Kurs:   Marknadsföring 

Nivå:    Kandidatuppsats, Marknadsföring (15 hp), VT 2010 

Författare:   Sandra Bengtsson och Elena Zanders 

Handledare:   Kent Sahlgren 

Examinator:   Jean-Charles Languilaire 

Nyckelord:   Corporate storytelling, varumärke och varumärkesuppbyggande.  

Problemformulering: Vilken betydelse har marknadsföringsinriktad corporate 
storytelling för varumärkesuppbyggande i företag inom den 
svenska textil och konfektionsbranschen? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilken betydelse 
marknadsföringsinriktad storytelling kan ha vid 
varumärkesuppbyggande för företag inom textil och 
konfektionsbranschen. Syftet är att förklara hur storytelling, som 
ett verktyg, kan användas för att bygga ett starkt varumärke hos 
företag samt ge branschspecifika rekommendationer för hur 
storytelling kan användas effektivt.  

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt 
angreppssätt där ett fallföretag, Fjällräven, intervjuats inom 
ämnet. Fallföretaget arbetar aktivt med marknadsinriktad 
storytelling. 

Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av 
varumärkesuppbyggande där varumärkesidentitet och 
varumärkeskapital beskrivs mer ingående. Därefter redogörs det 
hur storytelling används som strategiskt verktyg. 

Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs den djupintervju som genomfördes med 
fallföretaget. 

Slutsats: Studien visar att storytelling har en stor betydelse för 
varumärkesuppbyggande inom textil- och konfektionsbranschen.   
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ABSTRACT 
Title: Storytelling and brand building 

- a perfect partnership? 

Seminarie:   1th of June 2010 

Subject/Course:  Marketing 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2010 

Authors:   Sandra Bengtsson och Elena Zanders 

Advisor:   Kent Sahlgren 

Examinator:   Jean-Charles Languilaire 

Keywords:   Corporate storytelling, brand building and branding.  

Question: What meaning have marketing concentrated corporate 
storytelling to brand building in companies within the Swedish 
textile- and garment industry? 

Purpose: The purpose of the study is to explain what meaning marketing 
concentrated storytelling could have to companies within the 
Swedish textile and garment industry when building a brand. 
The purpose is to explain how storytelling, as a tool, can be used 
to build a strong brand and to give business specific 
recommendations how to use storytelling as an effective tool. 

Method: Writing the paper we have used a qualitative research method 
where we interviewed one Swedish company, Fjällräven. The 
company is active using storytelling externally. 

Theoretical framework: We initiate the theoretical section by describing brand building 
and more deeply brand identity and brand equity.  The 
theoretical framework analyzes how storytelling can be used as 
a strategic tool.  

Empirical framework: The empirical framework presents the outcome of the interview 
with the case company. 

Conclusion: The study has shown that storytelling is a powerful and 
important tool in brand building within the Swedish textile- and 
garment industry.  
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1 INLEDNING 
Inledningsvis kommer begreppet corporate storytelling att beskrivas samt dess 
historia och betydelse. Kapitlet kommer även att introducera oss för 
varumärkesuppbyggande. Vidare kommer bakgrunden till uppsatsens problemområde 
att tas upp för att mynna ut i problemformulering och uppsatsens syfte. 

 

1.1 BAKGRUND 
Storytelling är olika former av historieberättande och har alltid varit en stor del av vår 
utveckling och vårt liv (McLellan, 2006). Psykologer hävdar att berättelser är en 
grundläggande del av människans intelligens och fantasi. De visar sig i våra drömmar och vi 
skapar berättelser för att hjälpa oss att minnas (McLellan, 2006). Fog, Budtz och Yakaboylu 
(2005) menar på att vi präglas allt mer av våra känslor i den västerländska ekonomin och att 
vårt behov av känslor har blivit starkare. Därför är det ingen slump att historieberättandet 
börjat användas i den varumärkesuppbyggande processen. En anledning till det är att vi idag 
har större valfrihet och ingen exakt sanning att förhålla oss till. Vi måste göra våra val själva 
och ett sätt att göra det är att relatera till symboler som visar våra värderingar och vår livsstil 
(Fog et al., 2005). När berättelser används för att skapa historier om organisationer och 
varumärken kallas det bland annat corporate storytelling eller organisationsberättande 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). I uppsatsen har vi valt att använda oss av begreppet 
corporate storytelling då detta är det mest använda i litteraturen. Vidare i uppsatsen kommer 
vi endast använda ordet storytelling när vi pratar om corporate storytelling.  

Dennisdotter och Axenbrant (2008) definierar storytelling som berättande i organisationer 
eller företag i både externa och interna sammanhang. Ursprungligen handlar det om att hitta 
och använda historier i företaget för att förmedla ett budskap som ger mervärde till produkter 
eller tjänster (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Även om storytelling länge varit stort i USA 
är det en relativt ny marknadsföringsstrategi i Sverige. Det är under de senaste 10 åren som 
storytelling inom management och marknadsföring fått allt mer uppmärksamhet (Dennisdotter 
& Axenbrant, 2008). 

Inom storytelling finns det två olika inriktningar, den organisatoriska och den 
marknadsföringsinriktade. Organisatorisk inriktad storytelling kan används internt inom 
företaget för att exempelvis stärka företagskulturen och få personalen kundinriktad. 
Marknadsföringsinriktad storytelling används i den externa marknadsföringen för att 
exempelvis förmedla ett budskap till konsumenten och ge produkten eller tjänsten en identitet 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). I den här uppsatsen har vi valt att skriva om 
marknadsföringsinriktad storytelling och ytterligare avgränsa det till hur företag externt 
marknadsför sitt varumärke genom storytelling. 
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I artikeln Silence of the Brands (Salzer-Mörling & Strannegard, 2004) står det att det var 
längesedan en bra produkt kunde tala för sig själv. I västvärlden har det stora utbudet av 
produkter gjort att det blir svårt att särskilja mellan dessa och varumärket får därför en allt 
större roll. Marknadsföring och varumärkesuppbyggande kan inte längre klassificeras som 
stödjande funktioner i ett företag utan ska ses som en del av kärnan i företaget (Salzer-
Mörling & Strannegard, 2004).  

Vad kan då en story göra för att differentiera ett företag eller en produkt på dagens marknad 
där valen är många och skillnaderna små? Design, kvalitet och pris har inte samma betydelse 
längre för att få ett övertag över konkurrenterna. Utmaningen företagen står inför idag är att 
bygga solida värden med deras varumärken. Powder och Hauge (2008) skriver att varumärken 
idag har blivit en stor del av vårt dagliga liv och att konsumenter ofta har djupa personliga 
relationer till både varumärket och dess historia. Mossberg och Johansen (2006) nämner att 
alla människor älskar en bra historia, att det väcker känslor och skapar visuella bilder och att 
det ofta är det här företag vill skapa med sina varumärken och produkter. När företag och 
varumärken kommunicerar genom berättelser hjälper de oss att finna vår väg i världen. De 
behandlar våra känslor och ger oss möjligheten att uttrycka våra värderingar (Fog et al., 
2005). Varumärket har blivit synonymt med hur vi definierar oss själva som individer och 
produkter blir symboler som vi använder för att berätta historien om oss själva. Detta är varför 
varumärkesuppbyggnad och storytelling bildar ett perfekt partnerskap (ibid).  

Fog et al. (2005) nämner att det fortfarande saknas insikt om hur och varför storytelling kan 
göra en skillnad i varumärkesuppbyggandet. Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att en 
berättelse kan överföra budskap om en identitet och skapa en bild av företagets vision 
samtidigt som den tillför ett känslopaket. De nämner även att en historia är lättare att komma 
ihåg än fakta, eftersom informationen i en historia sätts i ett sammanhang. Märkesidentitet har 
fått en framträdande roll när det gäller att förklara en märkesprodukts framgång och är en 
viktig faktor vid den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 1999). En orsak till det är att 
skillnaderna mellan produkter blir allt mindre och att företagen utvecklar mer komplexa 
konkurrensfördelar som är svårare att imitera som exempelvis en stark märkesidentitet (ibid). 
Kapferer (2008) menar att det är slutet för det ordinära varumärket och att endast de som 
maximerar tillfredställelse kommer att överleva. Det är slutet för urholkade varumärken utan 
identitet. Vi upplever därför att storytelling kan vara ett kraftfullt verktyg vid 
varumärkesuppbyggande och mer lättillgänglig kunskap om hur företag kan använda sig av 
detta behövs. 

I början av 2010 utsågs Sveriges starkaste varumärken av Superbrands Brand Council på en 
gala i Stockholm. Superbrands är en internationell oberoende organisation inom 
varumärkesbyggande och marknadsföring som genomför studier av Sveriges starkaste 
varumärken (Superbrands: Om oss, 2010). Ett av varumärkena som uppmärksammades var 
norrländska Fjällräven som blev årets branschvinnare inom mode.  När vi började intressera 
oss för ämnet storytelling var Fjällräven ett av de företag som vi först stötte på. Fjällräven är 
ett bra exempel på hur ett företag använt storytelling för att framgångsrikt bygga upp och 
stärka sitt varumärke.   
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Vem har inte hört talas om ryggsäcken Kånken som enligt Fjällräven själva idag är världens 
mest sålda ryggsäck. Faktum är att medan finanskrisen slagit hårt mot modebranschen har 
Fjällräven nått framgång jämfört med många av dess konkurrenter (Berg, 2009).  

Vi har valt att inrikta den här uppsatsen på den betydelsen storytelling har på den 
varumärkesuppbyggande processen hos företag i textil- och konfektionsbranschen. Lingbell 
och Rossen (1996) stödjer det här valet då de menar att de varumärken vi dagligen använder 
definierar vår individualitet och att konsumenter identifierar sig med varumärket. Ett 
varumärkes identitet kan formas genom storytelling som skapar ett värde för konsumenten 
genom att han/hon blir varumärkeslojal och i sin tur ökar varumärkets värde (Dennisdotter & 
Axenbrant, 2008).  Även Powder och Hauge (2008) skriver att varumärken idag har blivit en 
stor del av vårt dagliga liv och konsumenter har ofta djupa personliga relationer till både 
varumärket och dess historia. Det här är tydligt inom bland annat modeindustrin där de 
värderingar, image och associationer som varumärket förmedlar reflekterar den befintliga 
eller önskvärda livsstilen hos kundsegmentet (Gehlar, 2005).  

Varumärket Fjällräven nämns ofta idag i sammanhang med modebranschen, en bransch som 
kan vara svårdefinierbar. Fjällräven anser sig inte själva vara ett modeföretag utan ett företag 
som verkar i textil och konfektionsbranschen (Engström, 16 april, 2010). En anledning till 
detta är att Fjällräven inte direkt följer några modetrender utan har kvar många av sina 
produkter från år till år i samma utförande och färg (ibid.). Dock är textil- och 
konfektionsbranschen och modebranschen starkt kopplat till varandra. Idag är textil- och 
konfektionssektorn en viktig del av Europas tillverkningsindustri och har en stor betydelse för 
ekonomin och välfärden för EU:s medlemsländer. Sektorn hade 2006 en omsättning på 190 
miljarder euro inom EU (Europeiska kommissionen: Textil och konfektion, 2010).   

Vi upplever att storytelling kan vara ett effektivt verktyg vid varumärkesuppbyggande i textil- 
och konfektionsbranschen. I vårt sökande efter information har vi inte kunnat hitta den här 
infallsvinkeln i vare sig artiklar, tidigare uppsatser eller böcker.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
Vilken betydelse har marknadsföringsinriktad corporate storytelling för varumärkes-
uppbyggande i företag inom den svenska textil och konfektionsbranschen? 

1.3 SYFTE  
Syftet är att förklara vilken betydelse marknadsföringsinriktad storytelling kan ha vid 
varumärkesuppbyggande för företag inom textil- och konfektionsbranschen. Genom detta vill 
vi förklara hur storytelling, som ett verktyg, kan användas för att bygga ett starkt varumärke 
hos företag samt ge branschspecifika rekommendationer för hur storytelling kan användas 
effektivt.  

1.4 DEFINITIONER 
Textil- och konfektionsbranschen 
I den här uppsatsen har vi valt att inrikta oss på den svenska textil- och konfektionsbranschen 
med fokus på friluftskläder. Textil- och konfektionsindustrin är en varierande och heterogen 
industri som omfattar ett stort antal verksamhetsområden, från omvandlingen av fibrer till 
garn och tyg, till tillverkningen av ett brett utbud av produkter t.ex. högteknologiska 
syntetgarner, ylletyger, sänglinne, industrifilter, geotextiler och konfektion (Europeiska 
kommissionen: Textil och konfektion, 2010). Ordet konfektion betyder fabriksmässigt 
tillverkade färdigsydda kläder. Ordet används både för tillverkningen och handeln med 
fabriksmässigt färdigsydda kläder (Furvik, 2010).  

Varumärke 
Melin (1999) menar att ett varumärke kan anta ett flertal olika skepnader och att detta har 
skapat en viss begreppsförvirring. Enligt Kotler et al. (2005) är varumärket ett namn, term, 
tecken, symbol eller design, eller en kombination av dessa, som syftar till att identifiera de 
varor eller tjänster från en säljare eller en grupp av säljare för att särskilja dem från 
konkurrerande företag. På svenska finns endast ett ord för varumärke och därför inga begrepp 
som särskiljer skillnaden mellan varumärkets juridiska och kommersiella natur (Melin, 1999). 
I den här uppsatsen väljer vi att se varumärke ur det sammanhang där det utifrån sin 
särskiljningsförmåga används som ett konkurrensmedel. Vi går således inte in på den juridiska 
aspekten av varumärket.  

Märkesidentitet 
Märkesidentitet syftar till det som varumärket står för och vad som gör det unikt. Begreppet 
märkesidentitet avser det som märkesinnehavaren vill att märkesprodukten ska stå för och det 
får inte blandas ihop med image, vilket syftar till hur konsumenterna ser på märkesprodukten 
(Melin, 1999). 
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Kapitel 2 

Teoretisk 
referensram 

Inledningen består av en bakgrundsbeskrivning för 
att ska skapa förståelse för uppsatsens 
problemområde vilket sen mynnar ut i 
problemformulering och syfte. 

Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 

I den teoretiska referensramen presenteras de 
teorier vi använt oss av. 

I metoden presenteras vårt tillvägagångssätt, 
undersökningsansats och datainsamlingsmetod. 

I empirin redovisas resultat av vår insamlade 
empiri från vårt fallföretag. 

I analysen kopplas den teoretiska referensramen 
samman med resultatet från empirin. 

I slutsatsen besvaras uppsatsens 
problemformulering och syfte. Avslutningsvis ges 
rekommendationer och förslag till framtida studier. 

 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 
Dispositionen ger en överskådlig bild av och förtydligar uppsatsen olika komponenter 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen behandlar teorier inom varumärkesuppbyggande för 
att sedan gå vidare in på varumärkesuppbyggande genom storytelling. 

 

2.1 VARUMÄRKESUPPBYGGANDE 
Enligt Melin (1999) finns det olika begrepp vilka har stor betydelse för framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad. Begreppen är produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 
positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Varje enskilt begrepp 
representerar en aktivitet som sedan utgör ett steg i den varumärkesuppbyggande processen. 
Dessa faktorer påvisar det som krävs för att bygga upp och utveckla ett starkt varumärke 
(ibid). Key (2006) menar att det finns ett problem gällande varumärkesuppbyggande, vilket är 
att varumärken verkar ändra och utveckla sin kraft på flera olika sätt. Därför finns det ingen 
enhetlig metod för att utveckla ett starkt varumärke (Key, 2006).  

Enligt Kotler et al. (2005) kan ett varumärke generera upp till fyra olika typer av betydelse för 
en konsument. De fyra olika typerna är attribut, fördelar, värderingar och personlighet. Melin 
(1999) anser att varumärkesuppbyggande handlar om att positionera sig och låta varumärket 
ta en plats i konsumenternas medvetande och vad det står för. Då Kotler et al. (2005) menar 
att konsumenter köper fördelar och inte attribut måste attributen omvandlas till funktionella 
samt känslomässiga fördelar. Ett varumärke säger också något om en konsuments värderingar. 
Företaget måste identifiera den kundgrupp där värderingarna stämmer överrens med de totala 
fördelarna som ett varumärke genererar (Kotler et al. 2005). Kotler et al. (2005) menar att ett 
varumärke också uttrycker en personlighet.   

2.1.1 MÄRKESIDENTITET 
Märkesidentitet har fått en framträdande roll när det gäller att förklara en märkesprodukts 
framgång och ur märkesinnehavarens perspektiv ses varumärket bland annat som en 
identitetsbärare (Melin, 1999). Melin (1999) menar att varumärket ger märkesinnehavaren 
möjlighet att bygga upp en unik identitet genom marknadsföring. Den här märkesidentiteten 
byggs upp genom märkesuppbyggande kommunikation som oftast är baserat på emotionella 
argument och på så sätt visar företaget fina skillnader mellan olika märkesprodukter. Grunden 
i märkesidentiteten kan ligga i faktorer som produktens namn, historisk bakgrund, geografiskt 
ursprung och reklamens form och innehåll (ibid). 

Idag räcker det inte att endast ge produkter namn utan företag måste ge sitt varumärke en 
identitet (Lingbell & Rossen, 1996). En utarbetad varumärkesidentitet talar om vad som ger 
varumärket värde och vad det står för (Melin, 1999). Enligt Aaker (1996) förser identiteten 
varumärket med mening, riktning och syfte.  Lingbell och Rossen (1996) menar också att en 
stark identitet hos ett varumärke skapar en dragningskraft och nyfikenhet hos konsumenterna.  
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Ett företag sänder kontinuerligt ut varumärkesbudskap för att försöka få konsumenten att 
forma varumärkesprofilen på bästa tänkbara sätt ur företagets perspektiv. Dock kan inte ett 
företag bygga och skapa ett varumärke på egen hand, utan de kan endast försöka påverka 
konsumentens uppfattning om varumärket (Lingbell & Rossen, 1996). De varumärken vi 
dagligen använder definierar och skapar vår individualitet. Det sänder också ut signaler till 
människor hur människor är och hur människor vill vara. (Lingbell & Rossen, 1996). Detta 
leder enligt Lingbell och Rossen (1996) till att konsumenter kan visa sin grupptillhörighet och 
status genom att identifiera sig med vissa varumärken.  Lingbell och Rossen (1996) menar att 
varumärke reflekterar inte endast en produkt utan ett sätt att leva, en attityd och värderingar.  

En av de viktigaste faktorerna i att skapa en stark märkesidentitet är varumärkets personlighet, 
målsättningen med detta är att ge varumärket en själ (Melin, 1999). Tanken bakom det här är 
att konsumenten väljer märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner, som sedan 
bekräftar och stärker deras självbild. En attraktiv personlighet hos varumärket anses vara en 
starkt bidragande orsak till att en djup och långvarig relation mellan konsument och en 
märkesprodukt kan utvecklas (ibid).  

2.1.2  VARUMÄRKESKAPITAL 
Melin (1999) menar att för att kunna använda ett varumärke som ett konkurrensmedel är det 
betydelsefullt att försöka få insikt i och på vilka sätt varumärket skapar värde för 
konsumenterna. Varumärkeskapital används som ett gemensamt begrepp för hur varumärke 
används som värdeskapare, både ur märkesinnehavarens perspektiv och konsumentens 
perspektiv (Melin, 1999). Enligt Aaker (1996) är varumärkeskapital en av de mest 
grundläggande egenskaperna i ett starkt varumärke.  

Inom varumärkesforskning har begreppet varumärkeskapital varit i fokus sedan i början av 
1990-talet. Melin (1999) menar att varumärkeskapital är ett svårfångat begrepp som saknar en 
klar och tydlig definition. Det som är tydligt är att varumärkeskapital ligger väldigt nära 
begreppet mervärde. Ursprungligen är kapital ett finansiellt begrepp, här betecknar dock 
kapital det som varumärket representerar. Både Melin (1999) och Lassar, Mital och Sharma 
(1995) menar att för utvecklandet av varumärkeskapitalet som koncept kan de två begreppen 
varumärkes värde och varumärkes styrka integreras. Varumärkets finansiella värde är där 
hämtat från dess inneboende styrka. Lassar et al., (1995) menar att grunden inom 
varumärkeskapital är att om varumärket skapar värde för konsumenten så bidrar detta till att 
skapa värde för märkesinnehavaren. Att varumärket skapar värde för konsumenten visar sig i 
form av märkeslojalitet, vilket är ett centralt begrepp inom varumärkeskapital.  

Det övergripande syftet för att ett varumärke ska kunna användas som ett konkurrensmedel är 
att det skapar ett värde för varumärkesinnehavaren. Summan av alla dessa värden tillsammans 
utmynnas till varumärkeskapital (Aaker, 1996). Kotler et al. (2005) menar att det riktiga 
värdet av ett starkt varumärke är dess styrka att fånga konsumentens preferenser och lojalitet. 
Varumärken har högre varumärkeskapital i den utsträckningen att de har högre 
varumärkeslojalitet, märkeskännedom, förväntad kvalité, starka varumärkesassociationer.  
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En mätning av högt varumärkeskapital kan även sägas vara till vilken utsträckning 
konsumenten är beredd att betala mer för varumärket (Kotler, 2005). Även Key (2006) menar 
på att starka varumärken har djupgående strategiska effekter. De gör kunderna mer lojala och 
mindre priskänsliga. 

2.2 STORYTELLING SOM STRATEGISKT VERKTYG 
Enligt Fog et al. (2005) delas konceptet storytelling upp i det varumärkesuppbyggande 
konceptet och som ett kommunikationsverktyg. Det varumärkesuppbyggande konceptet ligger 
på den strategiska nivån och det är företagets kärnhistoria som förmedlas både internt och 
externt. Som ett varumärkesuppbyggande koncept kan storytelling appliceras på både 
företagets varumärke och enskilda produkters varumärke. Storytelling som ett 
kommunikationsverktyg ligger på en operationell nivå och handlar om historier och anekdoter 
som kan användas för att kommunicera företagets meddelande internt eller externt (Fog et al., 
2005). Storytelling utformar information så att den blir begriplig, meningsfull och 
minnesvärd. Detta gör storytelling till ett värdefullt verktyg i en organisation och de som 
förbiser detta gör det på egen risk (McLellan, 2006).  

De olika tillämplingarna av storytelling utesluter inte varandra utan det mest effektiva sättet 
att använda storytelling i varumärkesuppbyggande är när dessa två används för att stödja den 
centrala varumärkesberättelsen (Fog et al., 2005). Även Dennisdotter och Axenbrant (2008) 
menar att det är viktigt att både den interna och externa marknadsföringen utgår från samma 
grundvärderingar för att konsumenterna ska känna att varumärket är äkta.  

När det klassiska varumärkesuppbyggande konceptet sammanförs med storytelling blir 
varumärket mer levande. Fog et al. (2005) menar att när företagets värderingar presenteras 
rakt upp och ner i en lista på årsrapporten, under möten eller i företagsbroschyrer blir de 
irrelevanta och obetydliga. Sätts värdena istället in i en berättelse skapar dessa starka bilder 
och placerar våra värden i ett dynamiskt sammanhang. Tanken är att varumärkets värderingar 
ska transformeras till ett meningsfullt meddelande och bli mer förståligt (Fog et al., 2005). 
McLellan (2006) skriver att storytelling kan ge många fördelar när det gäller att öka 
förståelsen för organisationens värden, produkter och tjänster både internt och externt. 
Fördelarna är bland annat att storytelling hjälper oss att se mönster, knyta kontakter och lösa 
olika problem. En bra berättelse får även dig att känna att du genomgått en tillfredställande 
och komplett upplevelse. Storytelling är även ett bra medel för att minnas och integrera 
lärdom (ibid). 
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2.2.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Varumärkesträdet illustrerar hur företag genom att använda Storytelling ur ett 
helhetsperspektiv kan bygga ett starkt och långvarigt varumärke (Fog et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

Trädets stam representerar företagets kärnhistoria som utgör grunden för all kommunikation 
både internt och externt i organisationen. Kärnhistorien är unik och differentierar företaget 
från dess konkurrenter.  Det är företagets ledning som har i uppgift att värna och främja 
berättelser och anekdoter som utvecklas från kärnberättelsen. Om de interna och externa 
berättelserna är trovärdiga och stödjer företagets värden desto mer kommer detta att stödja 
företagets kärnhistoria (Fog et al., 2005).  

2.2.2 FÖRETAGETS KÄRNBERÄTTELSE (THE CORE STORY) 
Företagets kärnberättelse är det som motiverar företagets anställda och gör att företagets 
kommunikation blir klar och koncis. Kärnberättelsen måste grundas i den gemensamma 
mentala bilden av varför företaget finns till. Berättelsen ska utgå från både hjärna och hjärta 
samtidigt som den definierar den riktning verksamhetens följer. Ett starkt varumärke startar 
alltid inifrån verksamheten, genom att företagets anställda identifierar sig med 
kärnberättelsen, känner stolthet och delar med sig av den. På så sätt får varumärket en 
långvarig effekt även externt, företagets kärnberättelse skapar basen för den externa 
kommunikationen (Fog et al., 2005).      

Kärnvärde är ett centralt begrepp i den varumärkesuppbyggande processen enlig Melin 
(1999). Gad (2000) menar att kärnvärdet kännetecknar företaget och påvisar hur det är unikt 
samtidigt som det beskriver inte bara hur företaget vill det ska vara, utan hur det verkligen är. 
Företagets kärnvärde har stor betydelse för kontinuitet, överrensstämmelse och trovärdighet. 
Det bör vara en del av företagets vision (Urde, 2003).  

Externa berättelser 

• Media 
• Annonsering 
• Kunders berättelser 
• Berättelser  

från partners 

Interna berättelser 

• Anställdas berättelser 
• Artiklar i företagets 

nyhetsbrev 
• Berättelser från ledningen 
• Berättelser om företaget 

Kärnberättelsen (Core Story) 

Är stammen/grunden av företagets varumärke. Alla historier 
omkring företaget ska utgå från härifrån. 

Figur 1, The Brand Tree (Fog et al. 2005) 
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Kärnvärdet kan liknas med en produkts primära konkurrensfördel och är grunden till den typ 
av positionering samt marknadskommunikation som företaget väljer för sitt varumärke 
(Melin, 1999).  

Dennisdotter och Axenbrant (2008) tar upp att företagets grundvärderingar är den viktigaste 
särskiljande faktorn i konkurrensen mellan företag. De menar att framgångsrika företag 
bygger sitt varumärkesarbete på en kedja från identitet till image. För att bygga en 
differentierande profil och berättelse måste företaget finna de ”sanna värderingarna” i 
företaget. Med en sann värdering menas en värdering som på alla plan genomsyrar företaget 
och är förankrad hos all personal (Dennisdotter och Axenbrant, 2008). 

2.2.3 FORMER AV STORYTELLING 
Genom att identifiera och utveckla företagets kärnberättelse har en strategisk plattform 
gällande Storytelling skapats för varumärket och för all intern och extern kommunikation. 
Kärnberättelsen måste vidare utvecklas till en uppsättning konkreta berättelser som gör 
kärnberättelsen mer förståelig och tillgänglig för företagets intressenter (Fog et al., 2005).  

Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att vad berättelserna handlar om kan variera från 
en berättelse om hur företaget grundades, en anekdot om företagets historia eller en berättelse 
som ligger nära i tiden. Det går även att använda sig av en historia om framtiden om den är 
kopplad till nutid. Dennisdotter och Axenbrant (2008) anser att berättelser bör struktureras i 
anekdotform. Med detta menas att exempelvis istället för att rakt ut berätta om hur bra 
företaget gör affärer, vilket kan tolkas som skryt, berätta en anekdot som i förbifarten 
meddelar detta utan att det ses som själva huvudpoängen. Enligt Fog et al. (2005) finns det 
olika råmaterial som den uppsättningen av konkreta berättelser kan utgå från.  

Berättelser om de anställda utgör hjärtat i organisationen och medarbetarna är de som 
dagligen uttrycker företagets värderingar (Fog et al., 2005). Dennisdotter och Axenbrant 
(2008) skriver om medarbetarberättelsen som ska förmedla de kärnvärden företaget står för. 
Den här berättelsen används oftast internt för att göra det lättare att samarbeta och ge 
erfarenheter. Ett sätt att kommunicera företagets värderingar är att berätta om hur konflikter 
har lösts som rör företagets värderingar (ibid). En annan berättelse kan vara den om företagets 
verkställande direktör. Detta är företagets frontman eller kvinna som har stor symbolisk 
betydelse inom företaget. Deras handlingar följs och analyseras av omgivningen och de 
anställda (Fog et al., 2005). Berättelsen om hur allt startade och om företagets grundare är en 
av de vanligaste berättelsetyperna. De flesta av dessa följer liknande mönster exempelvis 
”nörden i garaget berättelsen” där ingenjören byggde företaget på en unik produkt som 
han/hon utvecklade i sitt hobbyrum (Fog et al., 2005).  

Berättelser om företagets kunder och deras erfarenheter ger liv till företagets värderingar och 
de visar hur företaget i verkligheten gör skillnader med sina produkter och tjänster. 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) nämner hur konsumentberättelsen handlar om att låta en 
kund berätta för en annan kund om hur denne upplever produkten eller varumärket. Vanligt är 
att företaget använder sig av word-of-mouth för detta. De som lyssnar påverkas av andra 
individers förväntningar och uppfattningar av varumärket.  
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Även att word-of-mouth är av icke-kommersiell natur uppfattas det som mer trovärdigt än 
vanlig reklam (Dennisdotter och Axenbrant, 2008). Dock är det viktigt att produkten och 
varumärket håller vad den lovar för word-of-mouth kan få en negativ effekt då konsumenter 
är mer benägna att tala om företag de är missnöjda med än de företag de är nöjda med 
(Dennisdotter och Axenbrant, 2008). Företag kan skapa eller plocka fram positiva word-of-
mouth berättelser som kan användas i marknadsföringen (ibid). 

Företagets produkter är i allmänhet källan till berättelser och ligger oftast gömd i hur 
produkten uppfanns (Fog et al., 2005). Dennisdotter och Axenbrant (2008) nämner att en 
produkt ofta har en story att berätta. Det kan förutom berättelser om hur produkten framkom 
vara något speciellt i tillverkningsprocessen som tillför värde för produkten. En bra berättelse 
bakom en produkt kan påverka konsumenten på ett emotionellt sätt som tillför ett mervärde 
(Dennisdotter och Axenbrant, 2008).  

2.2.4 STORYTELLING FÖR ATT SKAPA MÄRKESIDENTITET 
Ett varumärkes identitet kan formas genom storytelling, som skapar ett värde för 
konsumenten genom att denne blir varumärkeslojal och i sin tur ökar detta varumärkets värde 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att det är 
väldigt viktigt att varumärket har en identitet som förmedlar rätt budskap om varumärkets 
värderingar. Företag försöker bygga upp en känslomässig relation mellan kunderna och 
varumärket och detta kan göras genom storytelling.  

Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att det är viktigt att en produkt har en egen 
varumärkesidentitet som kan skapa konkurrensfördelar. De menar även att en produkt eller 
tjänst måste individualiseras och differentiera sig ur ett visuellt perspektiv genom namn, 
ursprung, personlighet eller användning. Storytelling kan användas för att effektivisera och 
strukturera marknadsföringen (Dennisdotter och Axenbrant, 2008). 
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3  METOD 
I det här kapitlet kommer metodval och tillvägagångssätt för uppsatsen redogöras.  

 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Valet av ämne grundar sig i att vi fastnade för storytelling efter att ha läst en del artiklar som 
berör ämnet. Vi diskuterade kring olika inriktningar och fann marknadsföringsinriktad 
storytelling mest intressant och hur det används vid varumärkesuppbyggande. Vi ville få en 
ökad förståelse för storytelling, då det idag är ett aktuellt ämne och relativt nytt begrepp i 
Sverige. När vi bestämt ämne för uppsatsen började vi diskutera syftet med vår uppsats och 
det mynnade sedan ut i vår problemformulering. Därefter skrev vi den teoretiska 
referensramen kring varumärkesuppbyggande och storytelling samt vår metoddel. Vi har valt 
att göra en fallstudie av ett företag, Fjällräven, där vi träffade Fjällrävens marknadschef Jerry 
Engström för en intervju. Utifrån intervjun fick vi materialet till vår empiri som tillsammans 
med teorin varit underlag i analysen och slutdiskussionen. 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Det finns två undersökningsmetoder att använda, kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ 
metod bygger på att insamling av data ska ge en djupare förståelse om problemet (Andersen, 
1998). Vid kvalitativ metod studeras det hur människan tolkar den omgivande verkligheten på 
ett mer subjektivt sätt (Backman, 2008). Syftet är inte att förklara utan det viktiga är att förstå 
forskningsproblemets samband med helheten (Andersen, 1998). Enligt Andersen (1998) 
består en kvalitativ undersökning främst av ord, text, symboler och handlingar vilka avser att 
ge en beskrivning av verkligheten. Det syftar till att lyfta fram samband och det är därför 
vikigt att forskaren är subjektiv och ser de samband som materialet visar och inte det som 
förväntas att ses (Christensen et. al, 2001).  

Den kvantitativa metoden handlar om generalisering och strukturering, främst handlar det om 
att förklara orsaken till forskningsproblemet (Andersen, 1998). Kvantitativ metod går ut på att 
se på verkligheten objektivt, registrera och samla data som kan behandlas statistiskt.  

Den här uppsatsen utgår från den kvalitativa metoden som syftar till att studera fenomenet på 
ett subjektivt sätt. Det skapar en djupare förståelse för uppsatsens problemområde, då främst 
genom en ingående intervju med vårt fallföretag som observationsform. Detta för att vi vill få 
fram uttömmande svar på ett djupare plan, vilket göra att vi anser den kvalitativa metoden 
mest lämplig då den ger oss möjlighet att ställa följdfrågor. För att besvara vår 
problemformulering har vi valt att göra en fallstudie i form av intervjuer, arbetssättet stöds av 
Yin (1994). Yin (1994) menar att fallstudier är lämpliga då forskaren vill besvara en fråga av 
karaktären hur och varför, inte känner sig ha kontroll över situationen samt vill ha fokusering 
på nutida händelser.  Detta stämmer väl in på vår studie då vi vill ta reda på vilken betydelse 
storytelling har och hur det kan användas vid uppbyggandet av ett varumärke.  
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Kritiken mot att endast genomföra en fallstudie är hur vida det är möjligt att generalisera på 
ett vetenskapligt sätt. Yin (1994) anser att som åtgärd kan forskaren tillämpa analytisk 
generalisering, vilket syftar till att generalisera och utveckla teoretiska hypoteser. Fallstudien 
kan då ses som ett enskilt experiment istället för observationer i experiment. Vi har inte för 
avsikt att generalisera då det inte kan göras med en studie på enbart ett fallföretag. Vi får 
däremot en inblick i hur verktyget kan användas och påverka den varumärkesuppbyggande 
processen.  

3.3 DATAINSAMLING 
För en studie finns det två olika sorters data som kan användas, primär- och sekundärdata 
(Jacobsen, 2002). Primärdata är material som utredaren själv samlat in genom intervjuer, 
experiment eller observationer. Sekundärdata är material som är insamlat av andra, så som 
litteratur och artiklar (Lundahl & Skärvad, 1999). 

3.3.1 PRIMÄRDATA OCH SEKUNDÄRDATA 
Primärdata är ny information som forskaren själv samlar in för att få en förståelse för 
problemet (Jacobsen, 2002). En av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie är 
intervjuer (Merriam, 1994). Den vanligaste formen av en intervju är enligt Merriam (1994) ett 
möte mellan två människor, intervjuare och aktör, där den förstnämnda ska få den andra att 
lämna ifrån sig information. Dahmström (2005) menar att besökintervjuer är en tidskrävande 
och dyr metod dock ofta nödvändig för att få utförliga svar med hög kvalitet. Intervjuaren har 
vid intervjutillfället även möjlighet att medverka till att få kompletta svar av hög kvalitet 
(Dahmström, 2005). Vi samlade in primärdata genom en personlig intervju med Fjällräven 
AB:s marknadschef Jerry Engström. Vi besökte Fjällrävens marknadschef personligen då 
Trost (1997) menar att det på så sätt skapar större möjlighet att förstå hur den intervjuade 
tänker och känner, vilka erfarenheter han/hon har samt hur hans/hennes föreställningsvärld ser 
ut. I enlighet med Dahmström (2005) ansåg vi att samla in primärdata genom en intervju är 
den mest tillförlitliga och bäst lämpade metoden då vårt syfte är av förklarande karaktär. Vid 
intervjun med vårt fallföretag använde vi oss av ett semistrukturerat samtal, där fallföretaget 
fritt fick berätta hur deras varumärkesuppbyggnad med storytelling fungerar. Det gjorde att vi 
kunde gå djupare i intressanta vinklar med hjälp av följdfrågor.         

Sekundärdata är information som forskaren själv inte samlat in direkt från källan, utan istället 
baserar på upplysningar insamlade av andra (Jacobsen, 2002). Det innebär att informationen 
ofta har samlats in för ett annat ändamål än det som forskaren vill belysa (Jacobsen, 2002). Vi 
har utgått från både vetenskapliga artiklar och litteratur vid insamling av sekundärdata. 
Databaser vi främst använt oss av för att söka vetenskapliga artiklar är ABI/Inform och 
Emerald. Vi har använt oss av sökord som: Branding, corporate branding, corporate 
storytelling, business narrative, building strong brands, clothing, brand identity, fashion 
industry och fashion branding. Vi har avgränsat oss till de mest kända vetenskapliga 
journalerna inom marknadsföring i vår sökning som till exempel The European Marketing 
Journal. Dock kommer en del artiklar från andra tidskrifter och detta är artiklar vi stött på 
under arbetets gång genom exempelvis litteratur inom ämnet och funnit dem relevanta för 
uppsatsen.  
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3.4 URVAL  
Urvalet bestämmer vad och vilka som ska undersökas och för att kunna använda ett urval 
krävs det att det är representativt (Backman, 2008).  
Vid kvalitativa undersökningar är inte målet att kunna generalisera utan att uppnå mer 
djupgående kunskap inom ett visst område och då kan ett icke-sannolikhetsurval göras 
(Larsen, 2009). I den här uppsatsen har vi valt att göra ett godtyckligt urval. Det innebär att 
forskaren väljer enhet/enheter efter egen bedömning av hur typiska de är för hela 
populationen av enheter utifrån vissa kriterier (ibid).  

3.4.1 VAL AV FALLFÖRETAG 
För att uppfylla syftet med undersökningen var kriteriet att det medverkande företaget aktivt 
arbetar med varumärkesuppbyggande och storytelling. Vi anser att vårt urval är giltigt och 
speglar populationen utifrån att Fjällräven utsågs till Sveriges starkaste varumärke 2009 inom 
sin bransch av Superbrands Brand Council, vilket är en oberoende organisation inom 
varumärkesuppbyggande och marknadsföring. När vi började intressera oss för ämnet 
storytelling var Fjällräven ett av de företag som vi först stötte på. Fjällräven är ett bra exempel 
på hur ett företag använt storytelling för att framgångsrikt bygga upp och stärka sitt 
varumärke.  Vi valde att genomföra intervjun med Fjällrävens marknadschef Jerry Engström 
då han sitter som ansvarig för Fjällrävens marknadsföring. 

3.4.2  URVALSMETOD FÖR PRIMÄRDATA 
Vi har i enlighet med Jacobsens (2002) rekommendationer för urvalskriterier gjort ett val där 
uppgiftslämnaren bör vara ändamålsorienterad. Det innebär att val av uppgiftslämnare styrs 
av den information vi är ute efter. Vårt urval har även styrts mot bakgrund av vår 
problemställning, detta för att välja uppgiftslämnare som är bäst lämpad för att besvara vårt 
syfte.  

Det övergripande urvalskriteriet vi använt oss av är att företaget som undersökts aktivt skall 
arbeta med storytelling och aktivt använda sig av verktyget storytelling i den 
varumärkesuppbyggande processen. Vår avsikt med att använda oss av dessa kriterier är att få 
bästa möjliga information för att kunna besvara vårt syfte. Vi har inte gjort ett slumpmässigt 
urval utan medvetet valt ett företag som uppfyller kriteriet. 

3.4.3 INTERVJUTEKNIK 
Enligt Kvale (1997) är tematisering en viktig del vid utformandet av en intervjuundersökning. 
Tematiseringen återspeglar tre olika faktorer; vad, varför och hur. Kvale (1997) anser det 
viktigt att planera en intervju i förväg och ha de tre olika faktorerna i åtanke för hur intervjun 
ska komma att utformas. Vad är det vi undersöker och har vi den förkunskapen vi behöver i 
ämnet för att påvisa varför vi gör undersökningen, vilket syfte har vi med den och vilka 
metoder tänker vi använda för att genomföra den (Kvale, 1997). Vi har införskaffat oss 
kunskap inom ämnet genom artiklar och litteratur för att få en inblick i verktyget och som 
sedan varit till användning för intervjumetoden.  
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I och med vårt val av metod har vår intervju varit öppen men med något strukturerade frågor. 
Vid användandet av mer strukturerade intervju har undersökaren en lista med ämnen som 
skall tas upp (Jacobsen, 2002).  

Vi har haft bestämda ämnen och frågor att ta upp samtidigt som vi låtit intervjupersonen få 
prata relativt fritt. Jacobsen (2002) menar att finns det ingen struktur blir den insamlande data 
väldigt komplex och svår att hantera. Vi har inte haft ett dolt motiv då vi innan intervjun 
berättade för företaget att det är storytelling vi undersöker och dess betydelse i den 
varumärkesuppbyggande processen. Detta för att vara säkra på att rätt person intervjuas vilket 
ger oss större möjlighet att få exempel på hur storytelling används och få så mycket utförlig 
information som möjligt.      

Det finns olika sätt att samla information och dessa kan delas in i direkt, indirekt och 
strukturerad och ostrukturerad informationssamling. Frågemetoden är en indirekt form vilket 
innebär att intervjuaren försöker ta del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan 
(Ekholm & Fransson, 2002). Frågemetoden är mer övergripande och ger en mer 
sammanfattad bild än till exempel observationer, vilket är en direkt 
informationsinsamlingsmetod. Frågemetoden kan vara mer eller mindre strukturerad där 
enkäten är en hårt strukturerad metod och den fria intervjun är mer ostrukturerad (Ekholm & 
Fransson, 2002). I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av en mer fri intervju som 
utgår från en intervjuguide som grundar sig i vår teoretiska referensram. Fördelarna med en 
friare form av intervju är att den är flexibel och ger möjligheter till fördjupningar (Ekholm & 
Fransson, 2002).  Vid mer strukturerade frågeformer som exempelvis via enkät finns det en 
risk att utredaren och svararen inte talar exakt samma språk vilket ger utrymme för 
misstolkningar. Vid en fri intervju ges däremot tillfället att förklara och ställa följdfrågor 
vilket underlättar tolkningen vid skrivande av intervjurapporten (Ekholm & Fransson, 2002).  

Vid fria intervjuer kommer intervjuobjektets subjektiva intryck och värderingar fram under 
intervjun vilket måste tas hänsyn till vid tolkningen, dock är detta fortfarande viktig 
information (Ekholm & Fransson, 2002). 

Ekholm och Fransson (2002) menar att intervjuns resultat till största del beror på den som 
intervjuar och i mindre grad på den som svarar. För att få ett så korrekt resultat som möjligt 
kommer vi att ta hänsyn till följande faktorer: 

• Att ordentligt informera om intervjuns syfte för att undvika onödiga missförstånd och 
farhågor hos den svarande (Ekholm & Fransson, 2002). Vi tänker innan själva 
intervjutillfället ge ordentlig information om detta och även inleda intervjun med att 
förklara syfte och målsättning med mötet. 

• Medvetande om att vi vid en intervju samarbetar med en människa, att undvika en på 
förhand för detaljplanerad intervju vilket kan resultera i att intervjun blir mer 
förhörslik istället för en öppen kommunikation (Ekholm & Fransson, 2002). För att 
främja en öppen kommunikation kommer vi att utgå från vår intervjuguide för att hålla 
oss kvar vid det relevanta för uppsatsen samtidigt som vi låter den svarande svara fritt 
och att vi ställer följdfrågor. 
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• För att intervjuaren ska vara säker på att han/hon får all information som den svarande 
har att ge är det ibland nödvändigt att återkomma vid ett senare tillfälle för att få 
kompletterande information (Ekholm & Fransson, 2002). 

• Sammanställning av intervjun bör ske så snart som möjligt efter intervjutillfället då 
mycket information glöms snabbt (Ekholm & Fransson, 2002). Under intervjun 
använde vi oss av en bandspelare samt att förde korta noteringar under intervjuns 
gång. Sammanställningen av intervjun gjordes kort efter intervjutillfället. 

3.4.4 INTERVJUGUIDE 
Vid en ostrukturerad intervju används oftast en intervjuguide som hjälp under intervjun. 
Intervjuguiden innehåller oftast frågor och stödord används som checklista för att se till att 
alla ämnen och frågor behandlas under intervjun. Det är viktigt att guiden matchar 
frågeställningen och att frågorna som tas upp är relevanta (Larsen, 2009). 

Intervjuguiden kommer att vara uppbyggd på ett sätt som endast tar upp relevanta aspekter 
utifrån problemformulering, syfte och de kärnteorier vi valt att använda oss av.  

Vi har utgått från att försöka hålla intervjuguiden så konkret som möjligt och under arbetets 
gång, försöka vara selektiva och begränsa antalet frågor i vår guide till endast de mest 
relevanta. Hartman (2003) skriver att allt för många frågor gör intervjuobjektet ouppmärksam 
och mindre villig att medverka, vilket i sin tur kan leda till olika former av bortfall i 
undersökningen. Hartman (2003) nämner även att allt för många frågor gör att författaren blir 
tvungen att bearbeta irrelevant material utifrån problemformuleringen och får mindre tid att 
arbeta med rapportens viktiga delar.  

I arbetet med att ta fram intervjufrågor har vi tagit hänsyn till de anvisningar och råd som 
anges i Hartman (2003) och Seymour (1992). I slutskedet genomfördes förprövningar genom 
att testa frågorna och guidens uppbyggnad på personer i vår närhet. En kortfattad beskrivning 
av det vi avsåg ta upp under intervjun skickades till företaget i förväg. Intervjun tog cirka 90 
minuter och vi använde oss av öppna frågor för att få ut så mycket information som möjligt.  

3.4.5 INTERVJUAREFFEKT 
Vid utförande av vår intervju var vi väl medvetna om den intervjuareffekt som kan 
uppkomma vid intervjuer. Enligt Dahmström (2005) finns det alltid en risk genom ordval, 
tonfall eller kroppsspråk att intervjuaren påverkar respondenten. Respondenten kan också 
uppleva ett omedvetet socialt tryck och kan välja att svara i enlighet med de sociala normer 
och värderingar som finns. Vi har för att motverka detta försökt ställa så neutrala frågor som 
möjligt där vi inte gett indikationer på förväntade svar.  
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3.5 ANALYSMETOD 
Det finns två huvudinriktningar inom forskningsmetodik, hermeneutik och positivism. 
Hermeneutiken är det som även benämns som tolkningsläran där vetenskapen bygger på egna 
upplevelser, minnen och förståelse hos forskaren. Positivismen utgår däremot från säker 
kunskap som är det vi kan iaktta med våra sinnen och räkna ut med vår logik. Inom 
positivismen ska alla påståenden och iakttagelser kritiskt undersökas (Thurén, 2004). Det 
finns olika sätt att dra slutsatser inom positivismen, induktion och deduktion eller abduktion 
som är en blandning mellan de båda (Thurén, 2004). De olika tillvägagångssätten används för 
att relatera teori och empiri när det dras olika slutsatser (Andersen, 1998).  Den induktiva 
forskningsansatsen bygger på att forskaren drar generella slutsatser utifrån empirisk fakta 
genom kvantitativa undersökningar (Thurén, 2004). Induktion är enligt Andersen (1998) 
empirisk grundad och går från det specifika till det allmänna. Vid induktion avses det att 
generera en teori (Ruane, 2006).  

Med en deduktiv forskningsansats dras en logisk slutsats och bygger på härledning genom 
tidigare forskning (Backman, 2008). Enligt Andersen (1998) är deduktion teoretiskt grundad 
och utgår från det allmänna och går mot det specifika, generella principer används för att dra 
slutsatser och det går ut på att prova olika teorier. Den här uppsatsen har en deduktiv ansats 
vilket innebär att den grundas på tidigare forskning inom varumärkesuppbyggnad och 
storytelling som varumärkesuppbyggande verktyg. Den tidigare forskningen kommer att i sin 
tur jämföras med den empiri vi samlat in genom intervju med ett fallföretag. 

3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Trovärdighet utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och därmed även 
kvalitativa intervjuer (Merriam, 1994). Merriam (1994) menar att som forskare måste du 
kunna påvisa för läsaren att data och analys är trovärdig. Det innebär att data behöver vara 
insamlad på ett sådant sätt att den är seriös och relevant för den aktuella problemställningen. 
Reliabilitet och validitet är begrepp som har sitt ursprung inom kvantitativ forskning, där de 
används för att säkerhetsställa kvaliteten på en undersökning (Merriam, 1994). Reliabilitet 
och validitet är mått på hur tillförlitliga mätmetoder är och att det som mäts är det som avses 
att mätas (Thurén, 2004).  Hartman (2003) nämner att betrakta forskningsmaterial som bärare 
av latent information dock går det inte att läsa av annan information än vad materialet faktiskt 
innehåller.  

Validitet innebär att forskningsmaterialet ska vara relevant för problemställningen, både 
gällande avgränsning och djup. Det avser även att vid mätningar ska måtten som används just 
hänsyfta till det som studeras i rapporten (Hartman, 2003). Den kvalitativa metoden ger 
flexibilitet vilket gör att ändringar kan göras under arbetets gång om det dyker upp andra 
viktiga detaljer för frågeställningen. Detta bidrar till att en uppsats med kvalitativ metod har 
hög validitet (Larsen, 2009). För att öka validiteten spelades intervjun in för att inte gå miste 
om viktig information samt motverka eventuella missförstånd.  
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Reliabilitet innebär att den information och data som samlas ihop ska vara tillförlitlig och 
trovärdig.  Med det menas även att utskrifter, siffror och tabeller ska vara tydliga och precisa 
(Hartman, 2003).  

Det finns olika sätt att mäta reliabiliteten i ett material eller insamlad data och Hartman (2003) 
tar upp källkritik, oberoendekriteriet, tendenskriteriet och samtidighetskriteriet (ibid). Ett 
källkritiskt synsätt innebär att forskaren utgår från antagandet att allt som står skrivet inte 
behöver vara sant och att materialets tillförlitlighet alltid måste ifrågasättas. 
Oberoendekriteriet betyder att källans värde bedöms utifrån hur opåverkad den är. Därför är 
primärkällor att föredra framför sekundära källor. Tendenskriteriet innebär att källans värde 
prövas utifrån om det finns ett egenintresse och risk att material är vinklat efter detta. 
Sanningskriteriet innebär att källans värde bedöms i relation till tid som förflutit mellan 
skriftlig eller muntlig utsago utifrån den faktiska händelsen. Ju längre tid som passerat desto 
osäkrare källa (ibid). 

Under alla delmoment i arbetet kommer vi att ta hänsyn till dessa kriterier för att i bästa 
möjliga mån säkerhetsställa uppsatsens tillförlitlighet. Vi har i de fall det varit möjligt använt 
primärkällan vid olika slags sekundärdata, kritiskt granskat både primär och sekundär data 
och använt oss av aktuell litteratur inom området. Gällande reliabiliteten är det inte lika enkelt 
när det kommer till kvalitativa uppsatser som kvantitativa. Anledningen till detta är bland 
annat intervjuaffekten, egna felaktiga tolkningar vid skrivandet av intervjurapporten eller 
felhantering av data (Larsen, 2009). För att undvika detta kommer vi bland annat att ta hänsyn 
till de faktorer som vidare togs upp i kapitlet ”intervjuteknik” tidigare. 

Eftersom vi kommer att använda oss av en intervjuguide baserad på den teoretiska 
referensramen kommer vi sannolikt mäta det som vi avser att mäta. Att intervjuguiden även 
har testats innan intervjutillfället styrker detta ytterligare. Vi är dock medvetna om den så 
kallade intervjueffekten vi kan ha på intervjupersonen.  Intervjueffekten innebär att 
intervjuarens fysiska närvaro kan påverka intervjupersonens svar vilket kan göra att källan 
vinklas och inte är helt tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Vi har valt att intervjua ett företag som vi 
vet använder sig av storytelling som verktyg i den varumärkesuppbyggande processen, och vi 
anser vår empiri vara giltig och relevant i förhållande till det syfte vi har.  

Insamlingen av empiri har genomförts genom en personlig intervju. Företaget informerades 
då vi tog kontakt om vilket ämne vi avsåg att skriva om vilket medförde att vi fick prata med 
den mest lämpade personen på företag och på så sätt få tillförlitlig och relevant information.  
Genom att vi använt oss av uppdaterade artiklar anser vi att det stärker reliabiliteten i vår 
uppsats.  
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4 EMPIRI 
I det här kapitlet kommer den insamlade empirin från fallföretaget redovisas och 
inledningsvis ges kortfattad företagsfakta om fallföretaget. 

 

4.1 FJÄLLRÄVEN 
Fjällräven ingår i koncernen Fenix Outdoor AB som fortfarande ägs av grundaren av 
Fjällräven och hans familj (Engström, 16 april, 2010). De är idag 41 anställda i moderbolaget 
Fenix Outdoor AB och utöver Fjällräven har företaget varumärken som Tierra, Primus, 
Hanwag och Brunton i sin portfölj. Förutom varumärkena i varumärkessegmentet har Fenix 
Outdoor ett återförsäljarsegment där Naturkompaniet ingår som säljer de olika varumärkena 
(Årsredovisning 2009).  

Fjällräven startade i ett källarutrymme 1960 i Örnsköldsvik av Åke Nordin som tagit fram en 
ny sorts ryggsäck som fördelade vikten bättre över ryggen vid vandring ute i naturen. Redan 
som 14 åring hade Åke en stark dragning till naturen och spenderade mycket tid på fjället. 
Åke gillade inte dåtidens ryggsäckar som han tyckte var opraktiska och obekväma och 
utvecklade en egen konstruktion med träram som gav bättre komfort. Hans nya ryggsäck fick 
uppmärksamhet av samer som han stötte på när han vandrade och de undrade om han kunde 
göra några fler och ta med sig till dem (Engström, 16 april, 2010). Dessa ryggsäckar blev 
snart populära och efter ett tag fanns det även tält och friluftskläder i Fjällrävens sortiment. 
(Årsredovisning 2009).  

Idag har det gått 50 år sedan Fjällräven startade sin verksamhet och genom åren har företaget 
stått fast vid sitt sätt att arbeta genom att lägga stor vikt vid att testa och utveckla produkter. 
Än idag ger sig Fjällrävens personal sig ut i naturen för att finna nya smarta lösningar och 
endast utrustning med genomtänkta funktioner och lång hållbarhet får bära Fjällrävens 
logotyp (Årsredovisning 2009). 
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4.2 VARUMÄRKESUPPBYGGANDE 
Engström (16 april, 2010) menar på att det klassiska sättet att kommunicera genom 
annonsering och annan reklam endast är en liten del av marknadsföringen och den enklaste 
delen av det. Bakom den klassiska kommunikationen med reklam i TV, tidningar och övriga 
annonser krävs en stark och konsekvent grund. Nedan visas en översiktlig bild om hur 
Fjällräven arbetar med sin marknadsföring och sitt varumärke.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Med detta menar Engström (16 april, 2010) att klassisk kommunikation är det sista ett företag 
bör lägga till varumärket om det ska lyckas bli starkt och förbli långsiktigt. Förutom att 
produkten ligger i grunden måste även företagets grundvärderingar vara tydliga. Den stora 
utmaningen är att tydliggöra värdegrunden i företaget internt så att alla i organisationen vet 
vad varumärket står för. Fjällräven har redan från början haft en tydlig värdegrund vilket i 
stora drag innefattar funktionella produkter, hänsyn mot djur och natur samt att inspirera 
människor att gå ut i naturen. Engström (16 april, 2010) menar att varumärken primärt byggs 
upp av människor internt. Personalen i organisationen måste bli ambassadörer för varumärket 
annars blir konsekvensen personalomsättningen blir stor samt att mycket pengar får läggas på 
varumärkesuppbyggande. Detta gör att det inte blir någon konsekvens och när företaget byter 
riktning ofta blir varumärket ihåligt och svårt att tycka om. 

 

 

Klassisk 
kommunikation 

Sprida berättelser om 
värderingarna 

Att låta människor  
uppleva värdegrunden 

Leva som man lär 

Tydliggöra värdegrunden Funktion, Tidlöshet, Djur och Natur, Verkliga livet, Egen 
Takt, Nyfikenhet, Gyllne Stunder, Guidande vän 

Medarbetare åker ut på tur 2 ggr/ år för att stärka 
sammanhållningen, testa produkter samt för att vara en 

förebild. 

Fjällräven Classic, började på 70-talet med 
Fjällrävenveckorna som var organiserade vandingar i 

fjällvärlden. 

Kunder berättar om sina erfarenheter för vänner, förutom 
ansikte mot ansikte även genom sociala medier. 

Fjällräven lägger förhållandevis lite energi och pengar på 
annonser.  

Figur 2, ”Pyramiden” som förklarar Fjällrävens  
marknadsföring, från Engströms eget presentationsmaterial. 

Figur 3, egenkomponerad modell med exempel som stöd till 
”Pyramiden” 
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Engström (16 april, 2010) anser att varumärken inte huvudsakligen byggs upp genom olika 
modeller utan snarare av människor inom organisationen som tar det personligt. Han menar 
att det kan vara användbart med olika modeller för att strukturera upp sitt tankesätt dock 
måste människor i grunden förstå varför de ska jobba med varumärket och varför han eller 
hon ska göra det på ett visst sätt. Det räcker inte med att de anställda har accepterat 
värdegrunden utan organisationen ska leva som den lär och här kommer vi in på nästa steg i 
pyramiden. Fjällrävens medarbetare åker med anledning av detta ut på fjälltur två gånger om 
året. Förutom att detta även är ett sätt att stärka sammanhållningen inom organisationen så är 
det ett sätt att inspirera människor att ge sig ut i naturen. Fjällrävens medarbetare är själva ute 
och testar sina produkter och det är ett sätt att få människor att förstå vad Fjällräven står för 
(Engström, 16 april, 2010). 

Engström (16 april, 2010) förklarar att det inte bara handlar om att ”leva som man lär” och 
berätta om varumärket. För att konsumenterna ska få en riktig förståelse ska de även själva 
uppleva värdegrunden. Hur ska människor i Östeuropa, södra Tyskland få en aning om vad en 
tur ute på fjället handlar om. Att få dem att förstå hur underbart det är att ge sig ut på 
turskidåkning med stor ryggsäck på sig istället för att ta liften upp och åka utför. Fjällräven 
kan göra hur många snygga annonser som helst om detta dock kommer han eller hon aldrig att 
köpa produkten förrän de själva upplevt tjusningen med att vakna upp i ett tält och se 
soluppgången eller hört en nära vän berätta om detta. Det är inte bara genom berättelser utan 
även genom upplevelsen som konsumenten sätter värde i produkten och varumärket. 
Engström (16 april, 2010) menar med detta att storytelling är mer än bara det skriva ordet .  

Fjällräven har redan sedan början av 1970-talet organiserat vandringar för människor i den 
svenska lappländska fjällvärlden. På 70-talet fick de så kallade fjällrävenveckorna ut 
stadsmänniskorna i den svenska fjällvärlden. Vandringarna som finns bjuder in gammal som 
ung och olika sträckor finns att gå 110 km från Nikkaloukta till Abiska och en mindre på 55 
km genom Gästrikland. Det är ca 2000 människor per år från 20 olika nationer som är med 
och vandrar. Fjällräven vill att människor själva ska få ta del av upplevelsen och där igenom 
att sprida det till vänner och bekanta genom word of mouth. Budskapet är starkare om det 
kommer från någon som upplevt det själv (Fjällräven Produktkatalog, 2009). Detta kopplas 
bra ihop med nästa steg vilket är att börja låta människor sprida berättelser om Fjällrävens 
värderingar. Engström (16 april, 2010) menar att det är först här vi börjar våga kommunicera 
externt. Han säger att innan företaget sätter en ”förstärkare till mun” och börjar ropa sitt 
budskap utåt måste det finnas en bra grund att utgå från annars finns risken att företaget säger 
en sak utåt och agerar på ett annat. Detta menar han kan rasera ett varumärke väldigt snabbt så 
företaget måste ha något vettigt att säga som styrks av bakomliggande grundvärderingar.  

4.2.1 MÄRKESIDENTITET  

”Fjällräven handlar inte om en redbullvariant på friluftsliv” (Engstöm, 16 april, 
2010) 

Fjällrävens märkesidentitet utgår från deras tre värdegrunder ”funktionella kläder och 
utrustning”, ”värna om djur och natur” samt ”inspirera människor att ge sig ut i naturen”.   
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Engström (16 april, 2010) menar att bilderna på annonserna i branschen oftast är imponerande 
extrembilder med någon som hänger med en arm på en klippa eller liknande. För Fjällräven är 
det minst lika viktigt att bestämma och visa vad varumärket inte är. Fjällräven handlar inte om 
att vara extrem och erövra naturen utan snarare att upplevelsen är olika för alla, en 
naturupplevelse är likaväl en fjällvandring som att ta en promenad i skogen och sätta sig ner 
för att lyssna på fåglarna. Fjällräven försöker förmedla saker som människor kan känna igen 
sig i. 

Fjällräven har även aldrig brytt sig om att följa trender eller att finnas med i nästa säsongs 
mode. Istället står Fjällräven för trygghet då det finns en liten risk att en produkt tas ur 
kollektionen. Fjällrävens Grönlandsjacka är lika aktuell nu som den var för flera år sedan. 
Detta gör att konsumenterna inte behöver vänta in de senaste versionerna istället blir vissa 
produkter favoriter som kunden köper om och om igen (Engström, 16 april, 2010).  

Varumärken bli mer personliga när det kommer till saker som syns, som kläder, 
glasögonbågar eller skor och det kan utmärka och definierar en person. Därför är varumärkets 
profil vikigt gällande textil och konfektionsföretag och att företaget tar ställning till och från 
saker (Engström, 16 april, 2010). Företag får inte vara rädda att visa vad varumärket tar 
avstånd från. Fjällräven har till exempel märkt att det finns en ny grupp i England som börjat 
fatta tycke för deras varumärke.  Företaget har åkt och besökt butiker i området och bestämt 
att dra ner distributionen i vissa butiker för att den kundgruppen inte representerar det 
varumärket står för och att det därför inte finns anledning till att de ska synas i de butikerna. 
Gruppen i England är egentligen inte den målgrupp som Fjällräven vill se använda 
varumärket och vill inte bli förknippade med dem. Även om inte företaget kan kontrollera 
vilka som köper Fjällrävenprodukter så kan de kontrollera vilka butiker som säljer dessa 
(Engström, 16 april, 2010) . 

4.2.2 VARUMÄRKESKAPITAL OCH ATT MÄTA VARUMÄRKETS FRAMGÅNG 
Enligt Engström (16 april, 2010) mäter inte Fjällräven systematiskt sitt varumärkes styrka 
som stora företag gör. De tittar främst på hur många produkttester de vinner, vad konsumenter 
skriver om dem i sociala medier, samt genom att möta konsumenterna på olika sätt för att få 
feedback. Även återförsäljaren Naturkompaniet ger bra feedback om vad kunderna tycker om 
varumärket och därför sker besök i de olika butikerna två gånger per år.  

Fjällräven har vunnit två utmärkelser de senaste två åren för deras starka varumärke. Den ena 
utmärkelsen var Super brands där de kom på första plats inom sin bransch och på sjätte plats 
av alla varumärken totalt 2009.  Fjällrävens ranking på Superbrandlistan var för två år sedan 
183:e plats, dock tror Engström att det delvis beror på att det mer jordnära är en trend nu och 
därför når varumärket en bredare grupp.  

Det andra priset Fjällräven fick var Signumpriset 2008 som delas ut av konsultbyrån Groth & 
Co som ger ut pris till det Nordiska företag som bäst vårdar sitt varumärke (Engström, 16 
april, 2010) .  
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Engström (16 april, 2010) tror att varumärket har blivit starkt därför att Fjällräven ses som 
öppna och trovärdiga och anledningen till detta är deras sätt att arbeta med varumärket efter 
”pyramiden” där värderingarna utgör grunden för all kommunikation. 

4.3 STORYTELLING SOM STRATEGISKT VERKTYG 
Utifrån ”pyramiden” som visas i början av kapitlet ska all Fjällrävens kommunikation utgå 
från företagets värderingar. Dessa ska först och främst förankras internt inom organisationen 
innan de kommuniceras externt. I det andra steget ska medarbetarna ”leva som de lär” efter 
värdegrunden samt att konsumenterna ska få uppleva dessa värderingar genom exempelvis 
Fjällräven Classic som är en fjällvandring som anordnas varje år.  Även om storytelling redan 
används för att arbeta med det interna varumärkesuppbyggandet är det först och främst i nästa 
steg som extern storytelling börjar bli intressant. Engström (16 april, 2010) menar att 
storytelling som fenomen börjar bli intressant när kunderna ska berätta sina erfarenheter 
vidare. Idag finns det många fler vägar att sprida berättelser och det är lättare. Förr handlade 
det om att använda tryckt media, lägga pengar på tv reklam eller events. Det var ganska svårt 
för konsumenten att sprida berättelser vidare utan det skedde muntligt för vänner och bekanta 
och de visade bilder som exempelvis tagits under en fjällvandring. Med intåget av Facebook, 
Twitter och bloggar har det helt plötsligt blivit ett helt annat sätt att sprida berättelser om 
exempelvis upplevelser och varumärken (Engström, 16 april, 2010). Storytelling har i och 
med detta fått ett uppsving igen menar Engström (16 april, 2010) och företag måste se till att 
människor berättar om varumärket på det sätt företaget vill att det berättas. Idag nämns 
mycket mer om varumärket i exempelvis sociala medier än vad företagen själva kan göra 
reklam för. Det går inte att matcha och köpa mer reklamutrymme än vad som skapas på 
internet och då blir storytelling och word-of-mouth mer intressant. Medan många småföretag 
redan levt på den här typen av marknadsföring börjar nu även de större företagen hänga på då 
de inte längre kan köpa mer reklam på TV4 för att konkurrera (Engström, 16 april, 2010).  

4.3.1 FORMER AV STORYTELLING 
Fjällräven har alltid sysslat med någon form av storytelling, redan från när grundaren Åke i en 
annons 1968 berättar hur du går tillväga för att tillverka ett tält. Annonsen avslutas med att det 
ska ta sin tid och om du inte orkar tillverka ditt egna kan du alltid köpa Fjällrävens. Det var 
klart att det fanns de som tillverkade sina egna tält, dock köpte majoriteten Fjällrävens tält 
istället. Detta försöker Fjällräven hålla kvar än idag och även att de låter kunder komma till 
tals med tips för att förbättra produkterna vilket sedan kan synas genom berättelser på 
annonser eller sociala medier (Engström, 16 april, 2010). 

Fjällräven använder sig flitigt av grundarberättelsen och produktberättelser i sin 
marknadsföring. I varje katalog berättar de om hur allt startade i Örnsköldsvik med den 14 
åriga pojken Åke som bestämde sig för att utveckla en bättre ryggsäck med träram som sedan 
blev en del av en folkrörelse. Fjällräven berättar även om produktionen och produkt-
utvecklingen som att varför det tar sådan lång tid att ta fram produkterna och varför de alltid 
är gröna.  Det gör företaget för att deras huvudmål är att ta fram tålig, funktionell och tidlös 
utrustning. Detta förklarar även varför Fjällräven inte har tid att jaga runt efter någon 
modefärg utan istället håller sig till tidlösa och naturliga färger (Engström, 16 april, 2010).  
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Engström menar att Fjällräven vill få kunderna involverade och berätta för sina vänner och 
bekanta om företagets värderingar och hur de arbetar med produkterna. Det är viktigt att dessa 
berättelser utgår från värdiga grunder och att det tas till vara på.  

Enligt Engström (16 april, 2010) finns det många exempel på hur företag använt sig av 
storytelling på samma sätt som klassisk kommunikation. Det värsta misstaget enligt honom är 
att arbeta på samma sätt som vid skapandet av annonser. Då utgår kommunikationen från 
frågeställningarna: vilken är vår målgrupp för tillfället?, vad tycker målgruppen för tillfället? 
och hur vill vi att de ska agera efter de mottagit budskapet?. Det går inte att arbeta med 
storytelling på det sättet för vad händer om ett år? Ska företaget göra en helt ny story då? Det 
arbetssättet när storytelling används kan fungera under 3 år, dock inte i 50 år därför är det 
vikigt att utgå från värdegrunden och inte endast göra en tillfällig storytellingkampanj. Utgår 
företaget från konsumenterna och vad de tror att kunderna vill höra för tillfället när de 
använder sig av storytelling kan det påverka varumärket negativt (Engström, 16 april, 2010). 
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5 ANALYS 
 I detta kapitel analyserar vi resultaten från den empiriska undersökningen och 
kopplar samman det med den teoretiska referensramen. 

 

5.1 VARUMÄRKESUPPBYGGANDE 
Melin (1999) menar att det finns sex olika begrepp som är vikiga i den 
varumärkesuppbyggande processen. Begreppen är produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 
positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Fjällräven har en liknande 
grund de arbetar efter. Enligt Engström (16 april, 2010) är det grundläggande att hitta 
företagets värderingar, kärnvärde. Med företagets värderingar menar Engström (16 april, 
2010) vad företaget står för och vill förmedla både ut till konsumenter och internt till de 
anställda. Fjällräven har redan från början haft en tydlig värdegrund som innefattar 
funktionella produkter, hänsyn mot djur och natur samt att inspirera människor att gå ut i 
naturen. Engström (16 april, 2010) menar att varumärket främst byggs upp av människor 
internt och att personalen måste bli ambassadörer för varumärket. Det handlar inte bara om att 
de anställda ska acceptera värdegrunden utan de ska även ”leva som de lär” (ibid).  

Melin (1999) anser att varumärkesuppbyggande handlar om att positionera sig och låta 
varumärket ta en plats i konsumenternas medvetande och vad det står för. Kotler et al. (2005) 
menar att då konsumenter köper fördelar och inte attribut måste attributen omvandlas till 
funktionella och emotionella fördelar. Ett varumärke säger också något om konsumenternas 
värderingar vilket gör att företaget måste identifiera kundgruppen vars värderingar stämmer 
överens med de funktionella och emotionella fördelarna varumärket genererar (ibid). 
Fjällräven väljer att låta deras kundgrupp uppleva värdegrunden för att de ska kunna skapa 
egna upplevelser som sedan sprids genom berättelser till vänner och bekanta (Engström, 16 
april, 2010). Fjällräven lägger lite tid och pengar på klassisk kommunikation som reklam, 
utan de vill enligt Engström (16 april, 2010) att berättelser om företagets värderingar sprids 
genom word-of-mouth.  

Key (2006) menar att det inte finns någon enhetlig modell för att utveckla ett starkt varumärke 
och det stämmer överrens med hur Fjällräven ser på varumärkesuppbyggande. Engström (16 
april, 2010) menar att varumärken huvudsakligen inte byggs upp av modeller utan att de finns 
till för att strukturera upp olika tankesätt. Engström (16 april, 2010) anser att varumärket 
byggs upp av människorna inom organisationen som ”lever som man lär” och förstår 
varumärket och varför han/hon ska göra på ett visst sätt. Det måste finnas en bra grund att stå 
på då ett varumärke väldigt snabbt kan raseras om budskapet företaget sprider inte styrks av 
bakomliggande grundvärderingar (ibid).   
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5.1.1 MÄRKESIDENTITET 
Enligt Melin (1999) används idag märkesidentitet för att förklara ett varumärkes framgång. 
Med märkesidentitet menas det som gör ett varumärke unikt, vad varumärket står för och vad 
som ger det mening. Märkesidentiteten byggs upp genom kommunikation baserad på 
emotionella argument som visar på skillnader på olika märkesprodukter (ibid).  Engström (16 
april, 2010) menar att bilderna på annonserna i branschen är imponerande extrembilder. För 
Fjällräven är det minst lika viktigt att visa vad varumärket inte är. Fjällräven handlar inte om 
att vara extrem och erövra naturen utan snarare om att upplevelsen är olika för alla. Det 
handlar om naturupplevelser som likväl kan vara en fjällvandring som att ta en promenad i 
skogen och lyssna på fåglar (ibid). 

Fjällrävens identitet utgår enligt Engström (16 april, 2010) från företagets tre värdegrunder. 
Värdegrunderna och det Fjällräven vill stå för är funktionella kläder och utrustning, värna om 
djur och natur samt att inspirera människor att ge sig ut i naturen (ibid). Det stämmer överens 
med det Aaker (1996) skriver om att det inte räcker att ge produkter namn utan varumärket 
måste ha en identitet.  

Fjällräven har aldrig brytt sig om att följa modetrender utan istället står varumärket för 
trygghet då det finns en liten risk att en produkt tas ur kollektionen Detta gör att 
konsumenterna inte behöver vänta in de senaste versionerna och istället blir vissa produkter 
favoriter som kunden köper om och om igen (Engström, 16 april, 2010).  Varumärken blir mer 
personliga när det kommer till saker som syns som kläder och det en människa har på sig kan 
utmärka och definierar hans/hennes person. Därför är varumärkets profil vikigt gällande 
textil- och konfektionsföretag samt att företaget tar ställning till och från saker (Engström, 16 
april, 2010). Lingbell och Rossen (1996) menar att de varumärken vi dagligen använder 
definierar och skapar vår individualitet. Det sänder också ut signaler till människor hur 
människor är och hur människor vill vara och detta leder till att konsumenter kan visa sin 
grupptillhörighet och status genom att identifiera sig med vissa varumärken. En av de 
viktigaste faktorerna i att skapa en stark märkesidentitet är varumärkets personlighet (Melin, 
1999). Tanken med det är att konsumenten väljer märkesprodukter på samma sätt som de 
väljer vänner och som bekräftar och stärker deras självbild. En attraktiv personlighet hos ett 
varumärke anses vara en bidragande orsak till att djup och varaktig relation mellan konsument 
och märkesprodukt kan utvecklas (ibid). 

Engström (16 april, 2010) menar att det är viktigt att visa vad varumärket är och vad det står 
för. Lingbell och Rossen (1996) menar att ett företag sänder ut olika varumärkesbudskap för 
att konsumenterna ska forma varumärkesprofilen på ett sätt som är i enlighet med företagets 
perspektiv.  Detta är något som Fjällräven enligt Engström (16 april, 2010) varit tvungna att 
använda sig av då de i England började upptäcka att fel grupp människor började fatta tyckte 
för Fjällrävens varumärke. Fjällräven drog ner distributionen i vissa butiker för att fel 
representanter inte skulle ha möjlighet till köp. Detta i enlighet med Lingbell och Rossen 
(1996) då varumärket ska representera ett sätt att leva, attityd och värderingar. Engström (16 
april, 2010) menar att ett företag inte får vara rädd för att visa vad varumärket tar avstånd 
från.  
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5.1.2   VARUMÄRKESKAPITAL OCH MÄTA VARUMÄRKETS FRAMGÅNG 
Varumärkeskapital är enligt Melin (1999) ett svårfångat begrepp, som ligger väldigt nära 
definitionen mervärde. Varumärkets finansiella värde är hämtat från dess inneboende styrka 
(Lassar et al, 1995). Både Melin (1999) och Lassar et al. (1995) menar att varumärkets värde 
och styrka kan integreras vid utvecklandet av varumärkeskapital. Det Fjällräven gör enligt 
Engström (16 april, 2010) är att de tittar på hur många produkttester de vinner, vad 
konsumenter skriver om dem samt möter konsumenterna för feedback. Detta i enlighet med 
teorin där Lassar et al. (1995) menar att grunden inom varumärkeskapital handlar om att 
skapa värde för konsumenten. Att varumärket skapar värde för konsumenten visar sig för 
Fjällräven i de tester de gör samt feedbacken de får från konsumenterna. Varumärket kan 
användas som konkurrensmedel i huvudsak att det skapar värde för varumärkesinnehavaren 
(Aaker, 1996). Det visar sig för Fjällräven enligt Engström (16 april, 2010) där de får 
feedback på deras produkter och kan därmed utveckla dem efter konsumenternas önskemål. 
Olika produkttester där de ligger lång framme visar också att det skapar värde för 
konsumenten och därmed även för märkesinnehavaren (Lassar et al., 1995). Kotler et al. 
(2005) menar att värdet av ett starkt varumärkeskapital är styrkan i att fånga upp 
konsumentens preferenser och lojalitet. Detta stämmer överrens med Fjällräven sätt att arbeta 
då de lägger stor vikt vid att fånga in konsumenters preferenser genom deras olika tester 
(Engström, 16 april, 2010).  

Kotler et al. (2005) menar att det riktiga värdet av ett starkt varumärke är dess styrka att fånga 
konsumentens preferenser och lojalitet. Varumärken har högre varumärkeskapital i den 
utsträckningen att de har högre varumärkeslojalitet, märkeskännedom, förväntad kvalité, 
starka varumärkesassociationer. En mätning av högt varumärkeskapital kan även sägas vara 
till vilken utsträckning konsumenten är beredd att betala mer för varumärket (Kotler, 2005). 
Fjällräven har de senaste åren vunnit två utmärkelser för deras starka varumärke. 2008 vann 
Fjällräven Signumpriset som ges till det nordiska företag som vårdar sitt varumärke bäst. 
2009 rankades även Fjällräven på sjätte plats på Superbrandslistan som rankar de starkaste 
varumärkena i Sverige samt att de kom på första plats inom sin egen bransch. Fjällrävens 
ranking på superbrandslistan var för två år sedan 183:e plats (Engström, 16 april, 2010). 
Engström (16 april, 2010) tror att framgångarna det senaste året bland annat kan ha med det 
faktum att det mer jordnära är en trend nu och därför når varumärket en bredare grupp. Han 
tror även att varumärket har blivit starkt därför att Fjällräven ses som öppna och trovärdiga 
vilket är en följd av deras sätt att arbeta med varumärket utifrån grundvärderingarna som 
utgör grunden för all kommunikation. Key (2006) menar på att starka varumärken har 
djupgående strategiska effekter. De gör kunderna mer lojala och mindre priskänsliga.    
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5.2  STORYTELLING SOM STRATEGISKT VERKTYG 

5.2.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Fog et al. (2005) skriver att det varumärkesuppbyggande konceptet ligger på den strategiska 
nivån och att det är företagets kärnhistoria som förmedlas både internt och externt. De menar 
även på att de olika tillämpningarna av storytelling inte utesluter varandra utan snarare 
kompletterar företagets varumärkesberättelse. När det klassiska varumärkesuppbyggandet 
konceptet sammanförs med storytelling blir ett varumärke mer levande (ibid). Fjällräven ser 
den klassiska marknadsföringen som det sista ett företag ska lägga till sitt varumärke. För att 
ett varumärke ska blir starkt och långsiktigt hållbart måste företagets grundvärderingar vara 
förtydligade internt innan extern marknadsföring påbörjas (Engström, 16 april, 2010). Detta 
stämmer bra överrens med varumärkesträdet där trädets stam representerar företagets 
kärnhistoria som utgör grunden för all kommunikation både externt och internt (Fog el al., 
2005).  

McLellan (2006) skriver att storytelling kan ge många fördelar när det gäller att öka 
förståelsen för organisationens värden, produkter och tjänster både internt och externt. 
Fördelarna är bland annat att storytelling hjälper oss att se mönster, knyta kontakter och lösa 
olika problem. En bra berättelse får även dig att känna att du genomgått en tillfredställande 
och komplett upplevelse (ibid). Genom storytelling transformeras företagets värderingar till 
ett meningsfullt meddelande och blir mer förståeligt (Fog et al., 2005). Hos Fjällräven ska 
medarbetarna ”leva som de lär” efter värdegrunden samt att konsumenterna ska få uppleva 
dessa värderingar genom exempelvis Fjällräven Classic som är en fjällvandring som anordnas 
varje år.  Även om storytelling redan används för att arbeta med det interna 
varumärkesuppbyggandet är det först och främst i nästa steg som extern storytelling börjar bli 
intressant (Engström, 16 april, 2010).  

Engström (16 april, 2010) menar att varumärken primärt byggs upp av människor internt och 
att medarbetarna måste bli ambassadörer för varumärket annars blir konsekvensen att 
personalomsättningen blir stor samt att mycket pengar får läggas på varumärkesuppbyggande. 
Risken finns även att varumärket urholkas om det saknar konsekvens i marknadsföringen och 
byter riktning ofta. Detta stödjer även Dennisdotter och Axenbrant (2008) då de anser att det 
är viktigt att både den externa och interna marknadsföringen utgår från samma 
grundvärderingar och på så sätt känner konsumenterna att varumärket är äkta.  Fjällräven 
menar att det är viktigt att konsumenten upplever företagets värdegrund för att sedan berätta 
om det för sina vänner. De menar att det inte bara är genom berättelser utan även genom 
upplevelsen som konsumenten sätter värde i produkten och varumärket (Engström, 16 april, 
2010). 

Fjällrävens sätt att arbeta med varumärket utifrån grundvärderingarna faller in på förklaringen 
av ”varumärkesträdet” (The Brand Tree) som visar hur storytelling ska användas ur ett 
helhetsperspektiv vid varumärkesuppbyggande (Fog et al., 2005). Kärnberättelsen är 
illustrerad av trädets stam och det är den som utgör grunden för all kommunikation. Ett starkt 
varumärke startar alltid inifrån verksamheten genom att medarbetarna identifierar sig med 
kärnberättelsen och känner stolthet och även delar med sig av den.  



31 
 

Fog et al. (2005) menar att företagets kärnberättelse skapar basen för den externa 
kommunikationen och på så sätt ger varumärket en långvarig effekt även externt.  

5.2.2 FORMER AV STORYTELLING 
Genom att identifiera och utveckla ett företags kärnberättelse har en strategisk plattform för 
storytelling byggts upp gällande all intern och extern kommunikation. Kärnberättelsen måste 
sedan vidareutvecklas för att göra den mer lättillgänglig för företagets intressenter (Fog et al., 
2005). Det finns olika sätt att skapa en berättelse och de kan variera stort (Dennisdotter & 
Axenbrant, 2008).  

Berättelser om företagets kunder och deras erfarenheter ger liv till företagets värderingar och 
de visar hur företaget i verkligheten gör skillnad med sina produkter och tjänster. Dennisdotter 
och Axenbrant (2008) nämner hur konsumentberättelsen handlar om att låta en kund berätta 
för en annan kund om hur han/hon upplever produkten eller varumärket. Fjällräven använder 
sig av berättelser om deras produkter och produktutveckling.  Det kan vara en sak som att 
varför det tar sådan lång tid att ta fram produkterna och varför de alltid är gröna.  I det här 
fallet berättar Fjällräven att deras huvudmål är att ta fram tålig, funktionell och tidlös 
utrustning och inte att jaga runt efter någon modefärg utan istället hålla sig till tidlösa och 
naturliga färger (Engström 16 april, 2010). Företagets produkter är i allmänhet källan till 
berättelser och ligger oftast gömd i hur produkten uppfanns (Fog et al., 2005). Dennisdotter 
och Axenbrant (2008) nämner att en produkt ofta har en story att berätta. Det kan förutom 
berättelser om hur produkten framkom vara något speciellt i tillverkningsprocessen som tillför 
värde för produkten. En bra berättelse bakom en produkt kan påverka konsumenten på ett 
emotionellt sätt som tillför ett mervärde (Dennisdotter och Axenbrant, 2008). 

Berättelsen om företagets grundare och hur denne startade upp verksamheten är en av de 
vanligaste berättelsetyperna. Fog et al., (2005) menar att de flesta av dessa följer liknande 
mönster exempelvis ”nörden i garaget berättelsen” där ingenjören byggde företaget på en unik 
produkt som han/hon utvecklade i sitt hobbyrum. Fjällräven använder sig flitigt av 
grundarberättelsen i sin marknadsföring. I varje katalog berättar de om hur allt startade i 
Örnsköldsvik med den 14 åriga pojken Åke som bestämde sig för att utveckla en bättre 
ryggsäck med träram som sedan blev en del av en folkrörelse (Engström, 16 april, 2010).  

Berättelser om företagets kunder och deras erfarenheter ger liv till företagets värderingar och 
visar hur företaget i verkligheten gör skillnader med sina produkter och tjänster (Dennisdotter 
& Axenbrant, 2008). Konsumentberättelsen handlar om att låta en kund berätta för en annan 
kund om hur denne upplever produkten eller varumärket (ibid). Engström (16 april, 2010) 
menar att Fjällräven vill få kunderna involverade och att de ska berätta om varumärkets 
värderingar för vänner och bekanta. Det finns många exempel på hur företag använt sig av 
storytelling på samma sätt som klassisk kommunikation. Detta kan vara ett misstag då 
kommunikationen oftast inte utgår från företagets kärnberättelse utan istället mer tillfälliga 
faktorer vilket inte håller under flera år och påverka varumärket negativt (Engström, 16 april, 
2010).   
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Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att det är vanligt är att ett företag använder sig av 
word-of-mouth för konsumentberättelser. De som lyssnar påverkas av andra individers 
förväntningar och uppfattningar av varumärket. Även att word-of-mouth är av icke-
kommersiell natur uppfattas som mer trovärdigt än vanlig reklam. Dock är det viktigt att 
produkten och varumärket håller vad den lovar, när word-of-mouth kan få en negativ effekt då 
konsumenter är mer benägna att tala om företag de är missnöjda med än de företag de är nöjda 
med (ibid). Word-of-mouth är något Fjällräven använder sig mycket av och Engström (16 
april, 2010) menar att berättelser som sprids genom word-of-mouth blir allt mer intressant då 
sociala medier blivit allt mer framstående. Storytelling har genom detta fått ett uppsving och 
idag nämns mycket mer om varumärket på sociala medier än vad företagen själva kan göra 
reklam för. Det går inte att matcha och köpa mer reklamutrymme än vad som skapas på 
internet och då blir storytelling och word-of-mouth mer intressant (Engström, 16 april, 2010). 

5.2.3 STORYTELLING FÖR ATT SKAPA MÄRKESIDENTIET 
Ett varumärkes identitet kan formas genom storytelling som skapar ett värde för konsumenten 
genom att han/hon blir varumärkeslojal och i sin tur ökar detta varumärkets värde 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att det är 
väldigt viktigt att varumärket har en identitet som förmedlar rätt budskap om varumärkets 
värderingar. Företag försöker bygga upp en känslomässig relation mellan kunderna och 
varumärket och detta kan göras genom storytelling (ibid). Fjällräven använder storytelling i 
många olika former för att kommunicera ut företagets värderingar vilket är: funktionella 
produkter, hänsyn mot djur och natur samt att inspirera människor vistas i naturen. Viktigt är 
att marknadsföringen konsekvent ligger förankrad i dessa vädergrunder. Det gör bland annat 
Fjällräven genom att låta konsumenterna uppleva värdegrunderna så att de kan berätta 
självupplevda händelser för vänner och bekanta vilket ger större trovärdighet än en vanlig 
annons (Engström, 16 april, 2010). Detta stämmer bra överrens med det Dennisdotter och 
Axenbrant (2008) menar med att en produkt eller tjänst måste individualiseras och 
differentiera sig ur ett visuellt perspektiv genom namn, ursprung, personlighet eller 
användning.  
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6 SLUTSATS 
I det här kapitlet besvaras uppsatsens problemformulering genom presentation av de 
slutsatser vi kommit fram till. Avslutningsvis tas rekommendationer till fallföretaget 
upp samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Vi börjar med att repetera uppsatsens problemformulering för att sedan gå in på de slutsatser 
vi kommit fram till. 

Vilken betydelse har marknadsföringsinriktad corporate storytelling för varumärkes-
uppbyggande i företag inom den svenska textil och konfektionsbranschen? 

Det framkommer i vår studie att Fjällräven förankrar sitt arbete med varumärkesuppbyggande 
utifrån en tydlig värdegrund. Deras arbetssätt stämmer väl överrens med de teorier inom 
storytelling som tar upp vikten av att den externa kommunikationen måste utgå från den 
interna värdegrunden. Att redan från början ha en tydligt och genomarbetade värdegrund 
underlättar den varumärkesuppbyggande processen. De anställda förmedlar företagets 
värderingar och det är av betydelse att de vet vilka de är och sedan står för dem. Genom att 
även låta konsumenter uppleva värdegrunden och sprida berättelser tar varumärket plats i 
konsumenternas medvetande, vilket gör det lättare att skapa märkeslojala kunder.  

Vårt resultat bekräftar att märkesidentitet är en viktig del av varumärkesuppbyggande genom 
storytelling. Fjällrävens märkesidentitet grundar sig i deras historiska bakgrund, vilket de 
gärna lyfter fram i sina budskap för att förmedla sin identitet. Det faktum att Fjällräven genom 
storytelling som produktberättelser förmedlar att deras huvudmål är att ta fram tålig, 
funktionell och tidlös utrustning gör att de inte följer modetrender. De har helt enkelt inte tid 
att jaga runt efter någon modefärg utan istället håller de sig till tidlösa och naturliga färger. 
Det här särskiljer Fjällräven från många andra varumärken inom samma bransch genom att de 
inte följer modetrender utan håller sig till sina värdegrunder som varit desamma i många år. 
Fjällräven är trogen sin ursprungliga identitet vilket inger trygghet och förtroende. I den 
teoretiska referensramen framkom det att det är viktigt att utveckla en stark märkesidentitet på 
grund av att det med åren har blivit lättare att imitera produkter. Genom användandet av 
storytelling för att skapa en tydlig märkesidentitet har Fjällräven utvecklat en tydlig 
konkurrensfördel genom att förmedla vad som gör företaget unikt. Ett företag måste idag ha 
en tydlig och klar identitet och storytelling kan inte skapa en identitet åt ett företag utan bara 
förmedla den.  

Vår studie bekräftar att det är viktigt att visa vad ett varumärke står för och att företag 
försöker positionera sig i enlighet med företagets värderingar. Det är av betydelse att ett 
försök till tydlig positionering görs och kontinuerligt se över att det är rätt kundgrupper som 
köper företagets produkter. Vi har förstått att ett varumärke representerar ett sätt att leva och 
värderingar, vilket kan skadas om en kundgrupp som inte företaget vill ha börjar använda 
deras varumärke.  



34 
 

Att storytelling har en stor betydelse för varumärkesuppbyggande bevisas genom att titta på 
de olika varumärkespriser Fjällräven vunnit de senaste åren. De använder sig av lite klassisk 
marknadsföring och använder istället sig av storytelling i olika former. De är också bra på att 
skapa mervärde för sina kunder, vilket är en annan viktig komponent i byggande att ett starkt 
varumärke.  

För att ett varumärke ska bli starkt och långsiktigt visar studien att företagets 
grundvärderingar med fördel ska vara förankrade internt innan extern marknadsföring 
påbörjas. Genom att internt förmedla vad varumärket står för förenklar och förtydligar det den 
externa marknadsföringen genom storytelling, då företaget kan förmedla en äkta känsla och 
på så sätt känner konsumenterna att varumärket är äkta. Studien visar dock att det inte bara är 
själva berättandet som är viktigt i storytelling för att bygga upp ett starkt varumärke. 
Undersökningen visar att lika viktigt som det är för företaget att berätta en historia är det att 
låta konsumenterna själva få uppleva märket och dess värderingar för att sedan sprida sina 
historier vidare och skapa nya kunder till företaget. Att arbeta med grundvärderingar för att 
bygga upp ett varumärke genom storytelling är en väl fungerande metod, vilket bekräftas av 
Fjällräven och vår teoretiska referensram. Storytelling är ett kommunikationsverktyg som 
visar positiva resultat och är av den anledningen ett verktyg att satsa på vid uppbyggandet av 
ett starkt varumärke.  

Vi anser, vilket studien bekräftar, att ett företag i grund och botten måste ha en kärnberättelse 
att utgå ifrån. Fjällräven utgår från sin berättelse om grundaren Åke Nordin och hur han satt i 
sin källare och uppfann den välkända ryggsäcken kånken. Fjällräven arbetar med storytelling 
på rätt sätt då de sedan vidareutvecklar historier och ger konsumenter möjlighet att skapa egna 
erfarenheter och historier genom att låta de uppleva produkten och varumärket. Studien visar 
att i textil- och konfektionsbranschen, där mycket handlar om mode, är det speciellt viktigt att 
förmedla en tydlig värdegrund. Fjällräven förmedlar tydligt att de inte avser att följa de 
senaste trenderna utan vill istället hålla sig till tidlösa färger och istället inrikta sig på att 
förmedla historien bakom produkten.  

Avslutningsvis kan vi utifrån vår problemformulering konstatera att storytelling kan ha en stor 
betydelse för varumärkesuppbyggande inom textil- och konfektionsbranschen. Fjällräven är 
ett företag som arbetar aktivt med storytelling i sitt varumärkesuppbyggande. Betydelsen 
styrks av att varumärket Fjällräven vann utmärkelsen Signumpriset för bäst skötta varumärke 
2008. Även att varumärket även steg från 183:e plats år 2008 till sjätte plats år 2009 på 
Superbrands ranking för Sveriges starkaste varumärke samt vann i sin bransch 2009.  
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6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Den här uppsatsen har endast utgått från marknadsföringsinriktad storytelling ur företagets 
perspektiv. Vi känner att det även hade varit intressant att undersöka marknadsföringsinriktad 
storytelling ur konsumenternas perspektiv inom den här branschen.  

En annan tanke som dykt upp är den eventuella problematiken som svenska varumärken kan 
stöta på vid användning av marknadsföringsinriktad storytelling när de expanderar på den 
internationella marknaden. Utmaningen ligger i att det kan vara svårt att hålla en enhetlig 
varumärkesidentitet på olika marknader, behålla kontroll över märkesidentiteten samt 
balanserar det faktum att de olika marknaderna ser olika ut. I intervjun med Fjällräven kom 
det bland annat fram att det finns en svårighet i att hålla en enhetlig bild av varumärket, att det 
lätt blir en visuellt spridd identitet när ett företag expanderar snabbt internationellt. 

Vi finner även användandet av marknadsföringsinriktad storytelling i sociala medier ett 
fenomen som är högaktuellt. Genom sociala medier kan företagen interagera med 
konsumenter och nå ut med berättelser på ett annat sätt än tidigare vilket både skapar fördelar 
och risker. Att tillföra mer forskning kring det här tror vi är något som kan efterfrågas när allt 
fler företag både använder storytelling och satsar mer på marknadsföring på Internet.  

6.2 REKOMMENDATIONER 
I uppsatsen har det framkommit att storytelling kan vara ett starkt verktyg vid 
varumärkesuppbyggande inom branschen. Vi vill rekommendera företag att utgå från 
företagets grundvärderingar när de arbetar med marknadsföringsinriktad storytelling för att 
undvika negativa effekter som spridd identitet och att varumärket i längden urholkas istället 
för att byggas upp.  

Att bygga upp ett varumärke genom storytelling kan även vara ett kostnadseffektivt sätt då 
detta kan komplettera den klassiska marknadsföringen vilket har visat sig i undersökningen. 
Ett bra koncept kan vara att kombinera storytelling och word-of-mouth genom sociala medier 
som i dag har fått en allt större slagkraft vid marknadsföring.  
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FIGURER 
 

Figur 1 Föreställer ”The brand tree” från Fog, K., Budtz, C., Yakaboylu, B. (2005) 
Storytelling: Branding in Practice. Springer. 

Figur 2 ”Pyramiden” som förklarar Fjällrävens marknadsföring. Från Engströms eget 
presentationsmaterial (Engström, 16 april, 2010).  

Figur 3 Egenkomponerad modell som stöd till ”Pyramiden”. Exempel utifrån intervjun 
med Engström (16 april, 2010). 
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BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE 
Inledning av intervju – grundläggande frågor 

Inledningsvis presenteras syftet med intervjun och vår uppsats 

Namn 
Bakgrund/erfarenhet 
Befattning 
Anonymitet i uppsatsen? 
Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 

Varumärkesuppbyggande 

Hur arbetar ni med det externa varumärkesuppbyggande i företaget? (Allmänt) 

Hur arbetar ni med märkesidentitet? 
- hur viktigt är det med märkesidentitet i branschen? 

Mäter ni idag aktivt varumärkets värde?  
- På vilket sätt? 

Fjällräven utsågs till branschvinnare inom mode när Sveriges starkaste varumärken 
utsågs av Superbrands Brand Council nu i början av året. Har ni varit nominerade 
tidigare och i så fall vilken ranking fick ni då? 

 

Marknadsföringsinriktad Storytelling 

Hur arbetar ni med storytelling i företaget? 

När började ni aktivt (medvetet) använda er av storytelling i den externa 
marknadsföringen? 

Vad var de starkaste anledningarna till att aktivt börja arbeta med storytelling i den 
externa marknadsföringen? 

Vad anser du är fördelen med att använda storytelling för att bygga upp och stärka 
varumärket? 

Vilka svårigheter anser du att det finns med att använda storytelling för att bygga upp 
och stärka varumärket? 

Vilka effekter tror ni storytelling har haft på varumärket? 


