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Om du funderar över begreppet distribution relaterar du möjligtvis det till förflyttning 

och fördelning av varor på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Begreppen 

marknadsföring och varumärke är troligtvis inget som du i första hand kommer att 

tänka på när distribution kommer på tal.  Distributionsstrategier har dock under senare 

tid kommit att handla om mycket mer än att bara förflytta varor från ett ställe till ett 

annat så effektivt som möjligt. Enligt Parment (2006) har distribution blivit en viktig 

del av att stärka ett varumärke, eftersom den skall spegla varumärket. Med detta 

menas att sättet på vilken produkten distribueras och i de miljöer konsumenterna 

möter produkten måste stämma överens med varumärkets specifika profil och vad 

övrig marknadsföring kommunicerar. Om inte detta sker uppstår en ofördelaktig 

förvirring i konsumenternas ögon, eftersom de inte riktigt kan precisera vad 

varumärket står och vad som gäller. Parment (2006) uttrycker det på följande vis: “Är 

de värden som formuleras i marknadsföringen, de värden som produkten förmedlar 

och de värden som distributionskanalerna förmedlar?”(Parment, 2006, sid. 99)   

 

I många industrier är der vanligt att distributionen sköts av andra företag än 

producenter som äger varumärket. Producenter som väljer att lägga ut sin distribution 

på externa distributörer förlorar i viss mån kontroll över hur aktiviteten utförs. Även 

om uppgiften är tydligt specificerad för den som utför aktiviteten finns alltid en risk 

att aktiviteterna inte utförs på ett sätt som återspeglar varumärket och dess specifika 

profil. Det faktum att distributörer ofta representerar fler än ett varumärke på en given 

marknad gör situationen ytterligare prekär för en producent. (Parment, 2006) 

 

Hughes och Ahearne (2010) menar att en producents intressen bäst tjänas om 

försäljningspersonal verksamma hos distributören är tydligt fokuserad på dess 

produkter och varumärke i förhållande till produkter som tillhandahålls av andra 

producenter. Producenten har dock ingen direkt kontroll över distributörens 

försäljningspersonal samtidigt som distributören och producenten kan ha helt skilda 



! E!

prioriteringar och mål (Hughes & Ahearne, 2010). Författarna menar vidare att 

identifikation med en specifik producent och dess varumärke (Brand Identification) 

hos en distributör hjälper till att komma runt problematiken med skilda prioriteringar 

och mål. Hur kan man då som producent få distributören att identifiera sig med sin 

organisation och dess varumärke trots att distributören är en extern aktör? 

34:0;*<=&#>5.'-2''.<"0
Flertalet svenska, med internationella mått mätt mindre modeföretag, måste anses 

som framgångsrika i termer av tillväxt och försäljning under den senaste 

tioårsperioden. Under 2009 uppgick svenska modeföretags export av kläder till 

närmare 10,4 miljarder kronor, vilket tyder på att flertalet företag har upplevt en 

snabb internationell expandering. (http://www.teko.se) De flesta av dessa har haft 

begränsade resurser internt att expandera internationellt och i skiftande uträckning 

begränsade kunskaper om nya internationella marknader. Som ett verktyg för att 

komma runt denna problematik har användandet av externa distributörer på utländska 

marknader visat sig vara ett effektivt sätt att penetrera nya marknader. (Hauge, 

Malmberg & Power, 2008) Med distributörer menas externa aktörer som erhåller 

rätten att agera som grossist på ett visst avgränsat geografiskt område och ansvarar för 

försäljning av produkter inom detta område till återförsäljare som sedan säljer till 

slutkunden.  

 

Strategin är effektiv då den genererar kassaflöde, marknadskunskap och 

förhoppningsvis kundlojalitet. Den kan vara ett effektivt sätt att introducera och 

utveckla ett varumärke på en ny okänd marknad samtidigt som den är 

kostnadseffektiv. (Moore, Fernie & Burt, 2000)   

 

Inom modeindustrin är samtidigt ett starkt varumärke bland de största 

framgångsfaktorerna för att öka försäljning och internationell expansion. Inom 

premiumsegmentet, som vår studie kommer att utgå ifrån, är varumärket extra viktigt 

i förhållande till segment mer inriktade på låga kostnader. I utvecklade länder är 

beslutsunderlag för köp inom mode i stor utsträckning baserat på ”vilja” snarare än 

”behov”, vilket medför att ett starkt varumärke är viktigt för att behålla kunder. (Jones 

& Hayes, 2002) 
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Svenska modeföretag är oftast små eller medelstora som implementerar 

varumärkesaffärsstrategier. Produkterna från dessa företag är ofta designintensiva och 

deras huvudsakliga konkurrensfördel vilar på varumärket och varumärkets styrning 

(Hauge, Malmberg & Power, 2008).  

 

Trots att användandet av externa distributörer kan vara en gynnsam strategi inom 

modeindustrin, väcker det en viss problematik som måste tas hänsyn till. Enligt 

Parment (2006) handlar alltså distribution om prioritering och ett samspel mellan 

produkten hur den marknadsförs och säljs. Lämplig distribution är därför av största 

vikt för producenter som vill säkra en passande exponering av varumärket på 

marknaden genom dess distributionsnätverk. Harmoni i samspelet mellan distribution, 

produkt och anpassning av distributionen enligt företagets distinkta profil är en 

förutsättning för vinst på lång sikt. Med användandet av en extern distributör finns 

risken att varumärket används och exponeras på ett sätt som inte önskas av 

producenten. Om ett varumärke säljs i ”fel” kanaler och inte framställs konsistent får 

det konsekvenser för hur varumärket uppfattas av konsumenterna. Det finns 

uppenbara risker med att låta en extern distributör sköta distributionen. Genom att 

producenten tappar en viss kontroll över hur aktiviteten utförs minskar också 

inflytandet över varumärket. (Parment, 2006) 

 

Parment (2006) menar att styrning och kontroll av varumärket genom distributionen 

är en central fråga i marknadsföringen. Han belyser vidare att i regel vill alltid en 

producent i viss utsträckning kontrollera sin distribution, medan aktörer inom 

distributionsnätverket oftast vill ha en viss frihet att agera. Om producenten och 

distributörernas drivkrafter och intressen är gemensamma finns goda möjligheter föra 

att ett distributionsnätverk skall fungera tillfredställande. (Parment 2006). 

!
Kapferer och Bastien (2009) menar vidare att användandet av en extern part ofta ses 

som en svag länk, speciellt inom lyx- och premiummärken och kan leda till att ett 

varumärke tappar sin status. Distributörens roll som mellanhand mellan producent och 

återförsäljare innebär att producenten anförtror distributören aktiviteter som rör 

kundservice och kundens upplevelser på den lokala marknaden och därmed reduceras 

producentens kontroll över utförandet av dessa aktiviteter och hur varumärket 

påverkas. Samordning, samarbete och kontroll av externa distributörer har utretts och 
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diskuterats omfattande av flertalet författare (Bello & Gilliland, 1997) I många fall 

handlar det om hur man samordnar och styr distributionen utifrån formella kontrakt 

och relationsmässiga styrningsmekanismer för att uppnå önskat resultat av samarbetet 

(Solberg & Nes, 2002;![B'(1U!=';751-OU!\!Q>',B, 2003). Hughes och Ahearne (2010) 

har dock identifierat Brand Identification hos distributör en och dess 

försäljningspersonal som en betydande kontrollmekanism producenten har till 

förfogande för att styra distributionen i rätt riktning som är fördelaktig för 

varumärket. Hughes och Ahearne (1998) definierar Brand Identification som en social 

konstruktion som innebär en integrering av varumärkets uppfattade identitet i en 

individs egen identitet Det saknas dock forskning kring hur en producent faktiskt kan 

skapa Brand Identification hos ens distributör och dess försäljningspersonal. (Hughes 

och Ahearne, 2010) 

 

Hughes och Ahearnes (2010) forskning innefattar bland annat en studie på huruvida 

försäljningspersonal identifierar sig med de producenters varumärken de representerar 

kontra huruvida de identifierar sig med den distributionsorganisation de representerar, 

och hur det påverkar varumärkens prestation på en given marknad. Kortfattat fann de 

att identifikation med en producent och dess varumärke genererade ett större 

engagemang och insats för det varumärket hos distributören. (Hughes & Ahearne, 

2010) Vidare blir det således intressant i sammanhanget att veta hur producenten kan 

skapa Brand Identification hos en distributör och dess försäljningspersonal. Hur 

producenten kan åstadkomma Brand Identification är alltså något som inte finns utrett 

i forskningen kring samarbete med externa distributörer, däremot har forskningen 

varit omfattande kring hur Brand Identification skapas internt inom en organisation 

(Burmann & Zeplin, 2005; 2008; Burmann, Zeplin & Riley, 2008 ). Brand 

Identification internt leder i sin tur till beteende, som kortfattat kan beskrivas som en 

ambition att alltid ta varumärket i beaktande i utförandet av aktiviteter inom 

organisationen. (Burmann & Zeplin, 2005) Detta är något som följaktligen blir viktigt 

för ett varumärkesorienterat modeföretag. Det saknas dock klargörande kring hur 

producenter får externa parter som representerar ett varumärke att identifiera sig med 

det. Det är relevant att undersöka eftersom det är vanligt förekommande i många 

branscher att externa distributörer representerar producenters varumärken på givna 

marknader. (Parment, 2006).  
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Problematiken som uppstår i att skapa Brand Identification hos en extern distributör 

blir speciellt intressant att undersöka inom modeindustrin. Detta som en följd av 

varumärkens omfattande betydelse inom modeindustrin, samtidigt som användandet 

av externa distributörer är frekvent.  

34?0@A(+#0
Syftet med studien är att utreda ur ett producentperspektiv hur svenska 

varumärkesorienterade modeföretag skapar Brand Identification hos utländska 

externa distributörer, samt vad denna identifikation kan få för effekter i fallet med 

svenska modeföretag. Med syftet som utgångspunkt har följande övergripande 

frågeställningar formulerats: 

!

• Vad får Brand Identification hos distributörer för effekter för ett svenskt 

varumärkesdrivet modeföretag? 

• Hur kan svenska varumärkesorienterade modeföretag skapa Brand 

Identification hos externa distributörer? 

• Vilka faktorer kan identifieras som påverkar skapandet av Brand 

Identification hos en extern distributör?  
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I denna del kommer vi att förklara närmare de begrepp som vi använt oss av i vårt 

inledande kapitel och på så sätt bilda en teoretisk grund för vad forskningen kring 

detta område tidigare har visat. Denna grund kommer att bistå oss med verktyg för 

att förstå verkligheten bättre, och till att i en senare analysdel kunna diskutera kring 

de frågor som vår studie ämnar svara på.  

 

!
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Vår huvudsakliga utgångspunkt för att beskriva förmedlingen av varumärkets värden 

från producenten till slutkund genom användandet av externa aktörer, så som 

distributören, utgår vi från vad Burmann, Hegner och Riley (2009) benämner som 

identitetsbaserat varumärkesbyggande. Författarna menar att tidigare studier kring 

varumärkesbyggande inom ett företag allt för ofta endast har behandlat den del som 

speglar konsumenters upplevda bild av varumärket, kallat Brand Image. Således 

bortser dessa studier från härkomsten av Brand Image, som är en reflektion av 

varumärkets identitet. För att behandla problemområdet kring varumärkesbyggande 

kan inte någon av sidorna bortses från, då det enligt de Chernatony och McDonald 

(2003) leder till kritiska tillkortakommanden. Varumärkets styrka är baserad på hur 

konsumenten uppfattar varumärket, där varje enskild individ som arbetar med 

varumärket har till uppgift att säkerställa att kunden upplever det på ”rätt” sätt. 

(Keller, 2008) I efterföljande delar inom detta avsnitt kommer vi därför att förklara 

vad tidigare litteratur har behandlat i området kring de två sidorna; Brand Identity och 

Brand Image. 

:434309*6"50!5#"+.+A0

Många företag har dålig vetskap om vilka de faktiskt är, vad de står för och vad som 

gör dem unika i konkurrensen. Dessa företag har inte tydligt specificerat vad som 

utgör varumärkets långsiktiga identitet och unika karaktär. Varumärkets identitet är, 

enligt Hatch och Schultz (2000) den centrala idén med ett varumärke och hur detta 

kommuniceras till sina intressenter. Betydelsen av en tydlig varumärkesidentitet visar 

sig, då det på ett effektivt sätt kan guida företaget i frågor som rör varumärket. 

(Kapferer, 1997) 
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Enligt Aaker (2008) ska varumärkets identitet vara kärnan i ett företags 

varumärkesstrategi. Han menar vidare i likhet med Kapferer (1997) att varumärkets 

identitet tillhandahåller riktning, syfte och mening med varumärket.  Följande frågor 

kan hjälpa ett företag att definiera sin identitet enligt Kapferer (1997):  

• Vad är Varumärkets speciella vision och mål? 

• Vad gör det annorlunda? 

• Vilka behov uppfyller varumärket? 

• Vad är varumärkets permanenta natur? 

• Vad är varumärkets värderingar? 

• Vilka är attributen som gör varumärket igenkännbart? 

Burmann, Jost-Benz och Riley (2008) reder ut begreppet Brand Identity ytterligare 

genom att lyfta fram flertalet författares perception av Brand Identity, i likhet med 

deras studie presenteras författarnas synsätt i en tabell nedan.  

Författare Kapferer, J-N., 
1992 

Aaker, D.A., 1996 De Chernatony, 
L., 1999 

Meffert, H. & 
Burmann, C., 
2005 

Definition Brand identity 
Prism, bestående 
av ett 
varumärkes 
fysiska attribut, 
personlighet, 
kultur, relation, 
reflektion samt 
självbild. 

Enhetsbaserad 
kategorisering med 
fyra dimensioner: 
produktrelaterade 
associationer, 
organisationsrelaterade 
associationer, 
varumärkets 
personlighet, 
varumärket som en 
symbol, metaforer och 
varumärkets historia.  

Delar in Brand 
Identity i sex 
dimensioner: 
Varumärkets 
personlighet, 
kultur och 
relation, vision, 
positionering och 
presentation. 

Delar in Brand 
Identity i sex 
dimensioner: 
Historia, 
organisationens 
skicklighet, 
värderingar, 
personlighet, 
vision och 
grundläggande 
erbjudande. 

!
Flertalet definitioner är likartade, då de återkommande benämner personlighet och 

vision som viktiga delar. Vi kommer att behandla den definition som Meffert och 

Burmann (2005) använder sig av, där varumärkets värderingar, historia, skicklighet 

inom organisationen, vision och personlighet sammanfogas för att bilda vad 

författarna benämner som grundläggande erbjudande, tillika varumärkets löfte. I 

modellen till höger visas hur de olika delarna som Meffert och Burmann (2005) 

beskriver skapar det grundläggande erbjudandet, som sedermera förmedlas till externa 
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intressenter.   

 

Kommunikationen av varumärkets löfte till kunden 

kallas för positionering, där löftet till olika grad 

bestämmer de förväntningar som externa målgrupper 

innehar beträffande varumärket. (Burman, Jost-Benz 

& Riley, 2008) För att bygga ett starkt varumärke 

krävs ett konsistent agerande av alla aktörer som 

möter kunden för att säkerställa att upplevelsen kring 

varumärket hos de externa målgrupperna är i 

linje med deras förväntningar. Således bedöms 

överensstämmelsen mellan varumärkets löfte och det varumärkesrelaterade beteendet 

av medarbetare till varumärket, genom kundens tillfredställelse då denne kommer in 

kontakt med varumärket. (Burmann & Zeplin, 2005) 
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Den andra dimensionen av figur 3.2 nedan (Burman et al., 2009) utgörs av Brand 

Image, vilken uppkommer inombords hos externa grupper som möter varumärket, och 

kan således inte påverkas av styrningsverktyg beträffande varumärket. Brand Image 

härstammar från mottagarens behandling av information kring Brand Identity, som vi 

tidigare har beskrivit som den bild av varumärket som interna grupper vill spegla till 

omvärlden. Vid behandling av varumärkesrelaterad information skapar mottagaren 

associationer och attityder kring varumärket i fråga. Den bild som mottagaren skapar 

består av tre delar: varumärkesrelaterade attribut, funktionellt värde och symboliskt 

värde hos varumärket (Burmann & Stolle, 2007; Keller, 1993).  

 

Brand Image är således resultatet av en konsuments individuella subjektiva perception 

och förståelse av alla signaler relaterade till varumärket, som sänds via flertalet 

Customer-Brand Touch Points (de Chernatony & Harris, 2000). Vi kommer i en 

senare del av vår studies teoretiska referensram förklara distributörens involvering i 

sådana Customer-Brand Touch Points, för att belysa att denna part således är en 

viktig del i processen att förmedla rätt signaler som överensstämmer med varumärkets 

identitet till kunder i nästkommande led inom distributionskanalen. Viktigt att påpeka 

återigen är att detta perspektiv behandlar Brand Image baserad utifrån mottagarens 

J,132#4"!#P)238B20'-9#,('%-,-'-S#,%9+,2'2)(#)A#
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sida, och Brand Identity som baserad utifrån sändarens sida. (Kapferer, 2004) I 

figuren nedan visas processen där ett företags Brand Identity kommuniceras till 

externa intressenter, där Brand Image skapas. I figuren visas även det löfte som 

varumärket avlägger, samt beteendet från parter som arbetar med varumärket, där 

mottagaren uppfattar varumärket genom upplevelser som ska överensstämma med 

mottagarens förväntningar på varumärket. (Meffert & Burmann, 2005)!

:434?0E.'+*.=2+)*#*08%C#*-6*0F2'+<>#*G9*6"50B<2,$0;<."+'0

Om de värden och löften som kommuniceras genom ett varumärkes marknadsföring 

inte upplevs konsistent av konsumenterna när de kommer i kontakt med varumärket, 

kommer varumärkets övergripande styrka att undermineras. Upplevelsen av ett 

varumärke påverkas av alla situationer där konsumenterna kommer i kontakt med 

varumärket och många av dem avgörs av anställda inom företaget som representerar 

varumärket. (Burmann och Zeplin, 2005)  

 

Författarna benämner dessa kontakter som, Customer-Brand Touch Points. Med detta 

som utgångspunkt menar Burmann och Zeplin (2005) att inte endast de som arbetar 

på marknadsavdelningar eller kommer i direkt kontakt med kunden behöver ställa upp 

på varumärkets identitet, utan också alla anställda som arbetar med varumärket som 

J,132#4"#4#/2)%(#$('%-,-<#Z#/2)%(#$8)1'S#,%9+,2'2)(#)A#I'=='2-#W#/328)%%#X4HHFY#
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direkt eller indirekt medverkar till varumärkets produkter, tjänster eller 

kommunikation.  Burmann och Zeplin (2005) menar att alla måste vara medvetna om 

varumärket i alla situationer och leva upp till det korrekt, externt såväl som internt.  

 

Vidare utgår författarna från Brand Identification hos anställda inom en organisation 

påpekar de att Customer-Brand Touch Points genom externa aktörer som ligger 

utanför organisationens gränser har en lika viktig roll. Vidare anser de dock att en 

större utmaning ligger i att skapa Brand Identification hos en extern part, som en följd 

av större fysiskt och emotionellt avstånd.  En distributör har genom sin roll som 

försäljare och representant för varumärket på en given marknad följaktligen en stor 

påverkan på Customer-Brand Touch Points. Med utgångspunkt i att distributörer har 

en stor påverkan på Customer-Brand Touch Points argumenterar vi för att 

distributörer därför måste identifiera sig med varumärket på samma sätt som anställda 

hos producenten.  Burmann och Zeplins (2005) vidare resonemang kring Brand 

Identification hos anställda är därför intressant att även diskutera kring, rörande 

distributörer och dess anställda. Som vi tidigare nämnt har även Hughes och Ahearne 

(2010) belyst detta. 
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I detta avsnitt kommer vi att reda ut begreppen Brand Identification, Brand 

Commitment och Brand Citizenship Behavior. 
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Social identity theory har använts i stor utsträckning för att förstå en persons 

psykologiska hängivenhet till en organisation (Ashforth & Mael 1989; Smidts, Pruyn 

& Van Riel, 2001). Vilken menar att en persons självbild kan i viss utsträckning 

härledas från ett psykologiskt medlemskap i olika sociala grupper (Tajfel, 1978). En 

grundläggande uppfattning inom Social identity theory är att positiv självkänsla är 

något som alla strävar efter och kan påverkas av tillträde i sociala grupper (Van Dick, 

2004). Individer är benägna att identifiera sig med vilken grupp som helst som bidrar 

till en positiv självkänsla (Ellemers, De Gilder & Haslam 2004).  

 

En persons identifikation med ett varumärke kan anses på samma sätt utgöra ett 

medlemskap i en sådan grupp, där identiteten är utryckt av en uppsättning kring 

allmängiltigt delade värderingar, kompetenser, ursprung, vision, kommunikationssätt 
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och beteende. Uppsättningen avgränsar och differentierar målgruppen till ett specifikt 

varumärke, som skapar varumärkets innebörd. (Burmann et al., 2009)  

 

Hughes och Ahearne (2010) hävdar att precis på samma sätt som konsumenter 

föredrar varumärken som är i linje med deras identitet, antingen verklig eller 

önskvärd, kan en distributör och dennes anställda identifiera sig med en viss 

producent och dennes varumärke.  Detta ger upphov till Brand Identification. Hughes 

och Ahearne (2010) definierar Brand Identification som en social konstruktion som 

innebär en integrering av varumärkets uppfattade identitet i en individs egen identitet, 

där individen skapar associationer kring varumärket som ger upphov till funktionella, 

känslomässiga och självförverkligande fördelar. 

 

Uppkomsten av en identifikation av varumärket härstammar från att varumärken kan 

fungera som resurser för att skapa en social identitet (Elliott & Wattanasuwan, 1998), 

vilket möjliggör personer att passa varumärket till personliga värden och 

kommunicera mening till andra. Detta sker på flera steg inom ett distributionsnätverk 

både hos anställda inom producentens organisation, hos distributören och hos 

slutkonsumenten. Med detta som utgångspunkt har Hughes och Ahearne (2010) visat 

genom sin studie att identifikation med en viss organisation och dess varumärke hos 

en distributör har en stor positiv påverkan på varumärket, eftersom distributörens 

anställda blir personligt engagerade i varumärkets framgång eller misslyckande. 

Locke och Latham (2004) är inne på samma linje, då de menar att beteende är starkt 

sammankopplat med den grad av förpliktelse och engagemang som en person känner 

gentemot deras personliga mål. I studien (Hughes & Ahearne, 2010) konkretiseras 

detta ytterligare genom följande citat av en person som arbetar hos en distributör: “My 

customers call me ‘Stan, the [brand name] Man,’ and that’s kind of the way I see it 

too. I bet half of my wardrobe has a [brand name] logo on it, and when [brand] does 

well, I feel good inside. I want everything I sell to succeed, but with [brand], it’s 

personal.” (Hughes & Ahearne, 2010 s. 84) 

 

Brand identification är således något som en producent bör sträva efter att skapa hos 

en distributör för att möjliggöra bättre förutsättningar för att varumärket skall lyckas 

på en viss marknad. (Hughes & Ahearne, 2010)  
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Burmann och Zeplin (2005) förklarar Brand Commitment som en psykologisk 

koppling till varumärket som influerar personer som arbetar med det att vilja göra 

extra starka uppoffringar för att nå varumärkets mål. Det råder en viss oklarhet kring 

begreppen Brand Commitment och Brand Identification och hur de hänger ihop i 

sammanhanget (Allen & Meyer, 1990). Vissa författare hävdar att Brand 

Identification tillsammans med lojalitet till varumärket utgör Brand Commitment 

(Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974).  Flera andra författare hävdar dock att de 

är två skilda koncept och Brand Commitment snarare är en konsekvens av och drivs 

på av Brand Identification (Ashforth & Mael, 1989).  Exempelvis när en person 

identifierar sig med ett varumärke upplever denne varumärkets misslyckande eller 

framgång som sin egen. De är stolta att representera sin grupp och sitt varumärke, 

vilket vidare genererar en psykologisk koppling och beteende som förstärker 

varumärkets externa identitet. Denna utgångspunkt är, menar O’Reilly och Chatman 

(1986), ett starkt argument för att Brand Commitment påverkas positivt av Brand 

Identification. 

 

!

Burman och Zeplin (2005) har valt att argumentera för att Brand Identification är en 

stark pådrivare för att Brand Commitment skall uppstå, vilket de också visat genom 

sina studier (Burmann & Zeplin, 2005; 2009). Baserat på tidigare forskning (Kelman, 

1958) utreder författarna tre olika huvudpunkter som skapar Brand Commitment, 

vilka utgörs av graden av tillmötesgående till, internalisering av och identifikation 

med varumärkets värden hos den mottagande parten. Genom studien finner de dock 

att tillmötesgående, där en person accepterar influenser i förhoppningen att erhålla en 

fördelaktig reaktion från en annan person eller grupp, inte är en faktor som leder till 

Brand Commitment. Då denna faktor endast får personen att arbeta utefter det som 

förväntas av denne persons arbetsroll, och inte applicerar de extra åtaganden som 

Brand Commitment innebär. Denna slutsats får oss i enlighet med Burman & Zeplin 

(2008) att exkludera denna del som en drivande faktor. Vidare i studien finner 

författarna att internalisering av och identifikation med ett varumärke sammanslås för 

att finna en signifikant påverkan på Brand Commitment. I tidigare forskning är även 

de två begreppen starkt förknippade med varandra, då det råder förvirring kring vilket 

begrepp som innebär en persons acceptans och integration av ett varumärkes 
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värderingar till sin egen självbild (Kelman, 1958; Burmann & Zeplin, 2008). Den 

sammanslagna faktorn av internalisering och identifikation, uttrycker vi konsekvent 

som Brand Identification, som vi tidigare utrett i det ovanstående avsnittet. Med 

utgångspunkt i vad vi klargjort innan om Brand Identification innebär detta med 

andra ord att när personer som arbetar med varumärket integrerar varumärkets 

uppfattande identitet i sin personliga identitet uppstår Brand Identification (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000), som i sin tur starkt påverkar det som vi beskrivit som Brand 

Commitment positivt. 

 
Vidare argumenterar Burmann och Zeplin (2005) för att Brand Commitment i sin tur, 

är den enskilt viktigaste drivkraften bakom skapandet av vad författarna kallar för 

Brand Citizenship Behavior. Flertalet artiklar berör även begreppet Extra-Role 

Behaviour (Hughes & Ahearne, 2010) och att alla parter som arbetar med 

varumärkesrelaterade aktiviteter ”lever och andas varumärket” i deras utförande (de 

Chernatony, Cottam & Segal Horn, 2006). Dessa olika begrepp kommer vi att utreda 

närmare i nästkommande del.  

:4:4?0H((#-+#"06C09*6"50F<>>.+>#"+0

Brand Commitment hos parter som arbetar med varumärket visar sig på olika sätt 

inom litteraturen, där Brand Citizenship Behaviour (Burman & Zeplin, 2005; Bruman 

et al., 2009) och Brand Extra-Role Behaviour (Hughes & Ahearne, 2010) ingår. I 

följande avsnitt kommer vi att reda ut de två begreppen. 

!"#$%&'()(*+$,-(.&!+-#/(0"&
För att reda ut mer precist vilka beteenden som bör efterfrågas av personer som 

representerar varumärket vid Customer-Brand Touch Points vänder sig först Burmann 

och Zeplin (2005) mot det som i litteraturen beskrivs som Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB). Begreppet har varit föremål för stort intresse inom forskningen för 

beteende inom organisationer. Författarna beskriver OCB som individuellt frivilligt 

beteende som sträcker sig utanför vad som förväntas av en persons funktionella roll 

inom en organisation, som inte berörs av formella belöningssystem, och 

sammanslaget stärker organisationens prestation. Genom sin studie identifierade 

Burmann och Zeplin (2005) ett koncept som i mångt och mycket påminner om OCB, 

men som är något modifierat och har sin utgångspunkt endast i varumärket istället för 

organisationen som helhet, Brand Citizenship Behaviour (BCB).  
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OCB anses bara inkludera beteende som sker inom organisationen och är till fördel 

för organisationen som helhet. Det kan beröra beteende som rör varumärket, men det 

skiljer sig från BCB, som inte enbart utgörs av beteenden som är 

varumärkesorienterade inom organisationen utan går utanför denna, genom att 

inkludera beteenden som riktas externt. (Burmann & Zeplin, 2005) (se figur 1.) 

Modellen nedan visar hur BCB sträcker sig utanför organisationens gränser, som i 

modellen utgörs av den streckade linjen, samt de områden som är gemensamma för de 

båda beteendeformerna. I modellen visar sig detta genom att BCB integreras i OCB 

och befinner sig inom ramarna för organisationen (Burmann & Zeplin., 2005). 

!

 

BCB är således ett koncept som beskriver ett flertal beteenden som i slutändan 

förstärker varumärket och dess identitet. Dessa beteenden har Burmann och Zeplin 

(2005) delat in i sju kategorier för att förenkla förståelsen för begreppet. Podossakoff, 

MacKenzie, Paine och Bachrach, (2000) har identifierat de kategorier av beteenden 

som utgör OCB, vilket också varit utgångspunkten för Burmann och Zeplin (2005) 

när de kategoriserat de olika typer av beteenden som utgör BCB. Det är viktigt att 

förstå att begreppen hänger ihop och att det senare härstammar från OCB, men vi 

kommer inte att utreda kategorierna kring det vidare. Fokus här kommer att 

koncentreras mot BCB och dess sju kategorier av beteenden, eftersom de alltså utgår 

från varumärket istället för organisationen som helhet. Som vi har varit inne på 

tidigare menar Burmann och Zeplin (2005) att Brand Commitment är den faktor som 

starkast påverkar BCB positivt och därmed de sju kategorier av beteenden som 

begreppet utgörs av.  Dessa beteenden är följande: 

J,132#4".#[21)%,V)-,6%)&#\,-,V'%9K,+#/'K)A,632#W#/2)%(#
\,-,V'%9K,+#/'K)A,632S#/328)%%#W#]'+&,%#X4HHFY#
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1. Hjälpande beteende: positiv attityd, vänlighet, hjälpsamhet gentemot interna 

och externa kunder, ansvarstagande för uppgifter utanför formellt 

ansvarsområde om det är nödvändigt. 

2. Ta varumärket i beaktning: Tillgivenhet till riktlinjer rörande varumärket 

och reflektion kring påverkan på varumärket innan handling i alla situationer. 

3. Varumärkesentusiasm: uppvisande av särskilt initiativ vid medverkan i 

varumärkesrelaterat beteende.  

4. Sportsmannaanda: inget klagande, även om engagemang i varumärket 

skapar vissa besvär; en vilja att engagera sig varumärket trots en hög 

alternativkostnad. 

5. Stöd av varumärket: rekommendation av varumärket till personer i 

situationer utanför arbetet, vidarebefordrande av varumärket till personer som 

nyss påbörjat arbete med det. 

6. Egen utveckling: vilja att kontinuerligt förbättra varumärkesrelaterade 

färdigheter.  

7. Varumärkesförbättring: medverkan till anpassning av varumärkesidentiteten 

till förändrade marknader, exempelvis genom vidarebefordring av respons från 

konsumenter eller genererande av innovativa idéer.  

 

Likheterna mellan vad, de Chernatony, Cottam & Segal-Horn (2006) kallar för ”leva 

och andas” varumärket och Burman och Zeplins (2005) definition på BCB är slående 

lika, där de förstnämnda författarna menar att BCB är ett konkretiserat begrepp för att 

”leva och andas” varumärket. Med begreppet ”leva och andas” varumärket menar 

författaren att omvandla varje person som arbetar med varumärket till en ”Brand 

Champion”, det vill säga en person som skyddar och förmedlar varumärket genom 

sina utförda aktiviteter (Ind, 2001). Med detta menas att personen tar varumärket i 

beaktning vid utförandet av sina varumärkesrelaterade aktiviteter, och löpande arbetar 

för att vid interaktionen med kunden leverera det löfte som varumärket avlagt dess 

kunder (Burmann et al., 2009). 

!"#$%123)"#&405+&!+-#/(0"&
Ett annat begrepp som beskriver liknande beteenden är vad litteraturen benämner som 

Brand Extra-role Behavior (Hughes & Ahearne, 2010). När distributörens 
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säljpersonal identifierar sig med ett specifikt varumärke som de representerar 

förväntas de att skapa, som vi varit inne på tidigare, ett egenintresse i varumärkets 

framgång eller misslyckande. Därmed influerar säljpersonalens identifikation med 

varumärket dennes åtaganden till varumärket i deras dagliga aktiviteter (Hughes & 

Ahearne, 2010). I likhet med Brand Commitment hos en konsument, utmärks 

beteendet hos en distributör av att denne part använder varumärket i sitt personliga liv 

samt, där de på en personlig nivå skyddar varumärket mot kritik, vilket är en del i det 

så kallade Brand Extra-role Behaviors, beteende som går utanför distributörens 

formella arbetsroll. Övriga exempel på ett sådant beteende är: Rekommendera 

varumärket till vänner, uppmuntra kollegor och företagsledningen att fokusera sina 

ansträngningar på varumärket samt konfrontera kollegor för skadligt beteende 

beträffande varumärket. (Hughes & Ahearne, 2010) 

 

En stark koppling till tidigare litteratur kring konsumenters hängivenhet till ett 

varumärke kan göras, där effekten av att en individ uppfattar konkurrerande 

varumärken negativt gentemot det varumärke som personen identifierar sig med när 

graden av Brand Commitment är stark (Jain & Maheswaran, 2000).  

:4:4I0J6*2>D*-#+'0'+A*-60

Varumärkets styrka kan beskrivas som till vilken grad den interna uppfattningen av 

varumärket, det vill säga varumärkets identitet, överensstämmer med den externa 

uppfattning som kunderna upplever, kallad Brand Image. (Burmann & Zeplin, 2005) 

En konsistent uppfattning av varumärket kräver således ett enhetligt uttryckssätt från 

alla parter som arbetar med varumärket (Parment, 2006). Vidare belyser författaren 

vikten av att alla dessa parter på ett aktivt sätt kommunicerar varumärket och dess 

värderingar till kunder såväl som potentiella kunder. Vid starka uppoffringar för 

varumärkesbyggande inom företaget, kan inte anställda eller övriga intressenter 

frångå sin identitet i beslut rörande varumärket, eftersom försök att ge varumärket 

betydelse som inte stämmer överens med företagets identitet i övrigt uppfattas som 

motstridande (Kapferer 1997).  

 

För att belysa betydelsen av att parter som arbetar med varumärket, och således 

omges av aktiviteter som vi tidigare benämnt som Customer-Brand Touchpoints, kan 

vi vända oss till författarna Mumby-Croft och Williams (2002) som menar att upp till 
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fyrtio procent av företagets investering i marknadsföring går förlorad när parter som 

arbetar med varumärket inte lyckas leverera varumärkets löfte till deras kunder. 

 
Efter att vi nu har beskrivit händelseförloppet kring vad identifikation med ett 

varumärke leder till, riktar vi oss fortsättningsvis till hur producenten kan underlätta 

distributörens identifikation med varumärket.  

:4:4K0BC%0E.>#"'.<"#*06C0J6*2>D*-#+'0'+A*-60

För att belysa vikten av Brand Identification internt och dess påverkan på 

varumärkets styrka har Burmann, Jost-Benz och Riley (2008) upprättat en modell (se 

figur 3.4) där varumärkens styrka internt och externt berörs och utifrån det delar de in 

varumärken i 4 kategorier. Författarna menar att båda varumärkets dimensioner är 

viktiga att ta hänsyn till för att varumärkets potentiella styrka skall kunna skattas 

korrekt. Modellen demonstrerar att alltför konsumentfokuserade utgångspunkter för 

att uppskatta ett varumärkes styrka tenderar att antingen överskatta eller underskatta 

varumärkets totala styrka och potential, 

eftersom de åsidosätter varumärkets styrka 

internt. (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) 

 
Viktigt att notera är att när vi talar om 

varumärkets interna styrka i avsnitten nedan, 

räknar vi i sammanhanget också in styrkan av 

varumärket hos distributörer, eftersom de 

påverkar varumärkets Customer-Brand Touch 

Points i stor utsträckning, i likhet med vad vi 

har beskrivit tidigare.  

60)+$)(+55)&7"#89:$9,"(;#&/#"<8=";+$ 

Varumärken som har en stor intern stryka men som är svaga externt delar Burmann, 

Jost-Benz och Riley (2008) in kategorin, ”potentiellt framgångsrika varumärken”. 

Varumärken inom kategorin är ofta i början av att bygga upp starkt brand Equity. 

Attityder och beteenden bland personer som arbetar med varumärket karaktäriseras av 

starkt engagemang och identifikation med varumärket, men dessa är inte återspeglade 

externt på marknaden. (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) 

 

Apple är ett bra exempel på ett företag som i ett tidigt skede av dess utveckling hade 

J,132#4":#?AL#(,8'%9,6%'2#)A#A)238B20'-9#9-<20)S#,%9+,2'2)(#)A#
/328)%S#T69-U/'%V#W#M,&'<#X4HH@Y#
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personal starkt engagerade i varumärket och dess produkter, men som sakande 

framgång på den breda marknaden. Apple var således ett varumärke med tydlig intern 

identitet och substans, men saknade acceptans på marknaden. Genom introduktionen 

av den bärbara musikspelaren iPod lyckades dock Apple få konsumenterna att få upp 

ögonen för företagets varumärke och profilering, vilket ledde till att man bröt 

barriärerna till den bredare marknaden även för varumärkets övriga produkter. 

(Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008)   

>($$#$%+&>#"<8=";+$&
Varumärken som benämns som Champion brands är varumärken starka utifrån båda 

dimensionerna, både externt och internt. Dessa varumärken innefattar betydlig 

substans och identitet internt samtidigt som varumärkets Brand Image uppfattas som 

attraktiv hos konsumenterna. Dessa varumärken har därmed enligt Burmann, Jost-

Benz och Riley (2008) en oöverträffad tillväxtpotential 

!

Starbucks är ett bra exempel på ett företag vars varumärke ingår i kategorin. 

Starbucks personal visar stort Brand Commitment och Brand Citizenship Behaviour 

och på den externa marknaden visar varumärket upp en stor acceptans och styrka. 

Den största anledningen till framgången i detta fall är väl genomarbetade 

rekryteringsprocesser och intensiv träning av företagets personal i varumärket och hur 

det skall levereras. Träningen utgör följaktligen utgångspunkten för ett starkt 

varumärke externt och efterföljande tillväxt. (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) 

?)"0)$($9,-0)#%+&>#"<8=";+$& 
Denna kategori representerar varumärken med låg intern styrka, men fortfarande hög 

extern styrka. Från ett externt perspektiv tenderar dessa varumärken att vara starka 

och accepterade, men varumärkets interna identitet och substans är påtagligt skadad. 

(Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) Låg varumärkesstyrka internt indikerar på låg 

Brand Identification och Brand Commitment bland personalen, och således är Brand 

Citizenship Behavior lite förekommande (Burmann & Zeplin, 2005).  

 

Deautsche Telecom är ett exempel på ett företag som visat på svag Brand 

Identification, Brand Commitment och Brand Citizenship Behaviour bland företagets 

personal. Trots detta visar företaget upp en relativt stark Brand Image i 

konsumenternas ögon i förhållande till konkurrenter, men den eroderande identiteten 

internt bland företagets personal kommer på längre sikt att leda till ett försvagat 
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varumärke. (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) 
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Kategorin beskriver varumärken med svag extern och intern stryka, vilket resulterar i 

varumärken med ihålig substans och identitet. Situationen innebär i stort sätt ingen 

tillväxtpotential för framtiden. Varumärken som visar upp en hög nivå av 

inkonsekvens mellan kommunicerad och levererad produkt hör hemma i denna 

kategori. (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) Det finns dock exempel på företag som 

lyckats vända på en situation där varumärket kunnat kategoriseras som ett förlorande 

varumärke. Brittiska varuhuskedjan Marks & Spencer led av hård konkurrens på mat- 

och klädmarknaden, vilket påverkade både varumärkets interna och externa styrka. 

Marks & Spencer fokuserade därför mycket på att öka och förbättra träningen av 

företagets personal i frågor rörande varumärket, hur det skall uppfattas och levereras. 

Detta resulterade i att de lyckades med att stärka personalens Brand Commitment som 

genererade nödvändigt Brand Citizenship Behaviour, som i sin tur påtagligt förstärkte 

företagets Brand Image. (Burmann, Jost-Benz & Riley, 2008) 

:4?07<>>2".-6+.<"06C0C6*2>D*-#+'0CD*5#"0
Först efter att varje part som arbetar med varumärket känner att de personligen har en 

påverkan på kundens upplevelse av varumärket, kan en förståelse för varumärkets 

identitet transmitteras. (Burmann & Zeplin., 2005) För att varumärkets värden ska 

kunna uppfattas av den mottagande parten krävs att varumärkets värden omvandlas 

till att passa in i personens arbetsroll, och de aktiviteter som utförs av denne. På så 

sätt kan den mottagande parten relatera varumärkets värden till deras dagliga 

aktiviteter. (Punjaisri & Wilson, 2007) 

:4?430J650'-60-<>>2".,#*6'L0

Innan diskussionen kring vilka kommunikationssätt som ska användas måste en tydlig 

definition av vad som ska kommuniceras existera. Att uttrycka varumärkets identitet i 

ord kräver att det är förståeligt och riktar sig till alla medarbetare. Två krav måste 

tillgodoses, som står visserligen står i konflikt till varandra; den ena är att 

meddelandet ska på ett precist vis presentera alla delar av varumärkets identitet, 

medan det å andra sidan måste vara möjligt att minnas för den part som arbetar med 

varumärket. (Burmann & Zeplin, 2005) 



! ##!

:4?4:0M2*0'-605#+0-<>>2".,#*6'L0

Kommunikationen av varumärkets värden till de parter som arbetar med varumärket 

är av kritisk karaktär, då det är dessa parter som ska leverera varumärkets löfte till 

slutkund. Punjaisri och Wilson (2007) påpekar hur viktigt det är att företaget lyckas 

relatera varumärkets värden till de dagliga aktiviteter som utförs av personer som 

arbetar med varumärket, för att skapa den association som är så viktig vid Customer-

Brand Touchpoints. Utan kopplingen mellan utförda dagliga aktiviteter och 

varumärkets värden är sannolikheten stor att medarbetare underminerar de 

förväntningar som den externa marknadsföringen har gett upphov till. I vissa fall 

uppstår detta genom att medarbetare inte förstår vad som har lovats till allmänheten, 

vilket medför att deras aktiviteter oavsiktligt motarbetar varandra. Medan det i vissa 

fall kan bero på att den person som arbetar med varumärket inte tror på varumärket 

och således känner sig obunden till varumärkets värden i sitt arbete, vilket även kan 

resultera i en fientlig inställning mot företaget. (Mitchell, 2002) Vidare fann 

författaren att när medarbetare sätter en stark tro till varumärket, arbetar de hårdare 

och lojaliteten till företaget ökar. 

 

Följande avsnitt behandlar vilken uttrycksform kommunikationen av varumärkets 

värden kan visa sig. I likhet med Vallaster och de Chernatony (2005) väljer 

författarna att skapa två distinktioner av kommunikationen, genom verbal 

kommunikation, som skriftlig eller muntlig form, samt den kommunikation som 

förmedlas genom beteende, så kallad icke-verbal kommunikation.!
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Ett tillvägagångssätt för att ge en bakgrund till de uttalade värderingarna kring 

varumärket är att använda sig av en Brand Book (Ind, 2001), vilken kan fungera som 

riktlinjer för de parter som ansvarar för den interna marknadsföringen. Då den riskerar 

att inte vara möjlig att komma ihåg av alla som arbetar med varumärket eller ens bli 

läst av de flesta. På samma sätt använder många företag en kortare skriftlig 

redogörelse för varumärkets värderingar, som ska styra en medarbetare i sitt arbete. 

En alltför stor inblandning av flertalet parter i processen att omsätta varumärkets 

identitet i ord, gör processen omöjlig att genomföra. Istället föreslår Lencioni (2002) 

att ett dokument kring varumärkets identitet ska upprättas av mindre arbetsgrupper 

som inkluderar VD:n, eventuella grundare till företaget som finns kvar inom 

organisationen samt några anställda som innehar en viktig roll. För att varumärkets 



! #3!

värden ska kunna nå genomslagskraft i skriftlig form är det viktigt att exempelvis en 

Brand Book är äkta och tydligt speglar hur organisationen arbetar.  

B$)+"$#&7A"+C(5%+"&
Aaker och Joachimstahler (2000) föreslår ett helt annat tillvägagångssätt för att 

omsätta varumärkets identitet till ord. De menar att skriftliga redogörelser tillika 

manualer är ointressanta, då de saknar att fånga känslorna som ett varumärke och dess 

vision representerar. Istället föreslår de interna förebilder, där användandet av 

berättelser, program, evenemang eller personer som representerar varumärkets 

identitet utgör kommunikationsmedel.  Exempel på personer som är lämpliga som 

förebilder är VD:n eller grundaren som representerar en tydlig vision med 

varumärket. Ett gap mellan varumärkets identitet och riktlinjer kring hur enskilda 

arbetsuppgifter utförs uppstår dock, vilket gör det till en viktig uppgift att komplettera 

användandet av detta kommunikationsmedel med andra som tydligare bryter ned 

varumärkets värden och konkretisera dem till att översättas till arbetsuppgifter. 

(Burmann & Zeplin, 2005; Punjaisri & Wilson, 2007) 

 

Chefer inom organisationer som ses som förebilder ger en stark effekt då denne deltar 

i kommunikationen (Dauphinais & Price, 1998; Giblin & Amuso, 1997; Hammer & 

Champy, 1993) Kommunikationen kan ske direkt genom att ledaren ger direktiv till 

arbetsgrupper, eller genom dess funktion som en förebild. Genom att vara en förebild 

är det av yttersta betydelse att ledarens beteende speglar varumärkets värderingar och 

dennes handlingar får således inte stå i strid med varumärket. Griseri (1998) påpekar 

att när det existerar motsättningar mellan uttalande och beteende, är det oftast det 

fysiska beteendet som väger tyngre än det verbala uttalandet från VD:n. 

D0E(#5(,+"($9&
Processen där varumärkets värden kommuniceras och absorberas av personer som 

arbetar med varumärket kallas för socialisering, det är således en process som sker 

efter att anställningen har skett. (de Chernatony, Cottam & Segal-Horn, 2006) Ett 

synsätt på denna process kan vara en medarbetares upplärning vid introduktion av nya 

arbetsuppgifter (Schein, 1988), vilken kan ske genom en rad av olika 

kommunikationer. Väl på plats kommer den som arbetar med varumärket att erhålla 

kunskap genom att arbeta med mer erfarna kollegor. Överföringen av varumärkets 

värden kan ske genom strukturerade former, så som ett formellt handledningstillfälle, 
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eller mer informella metoder där personen prövar sig fram genom ett trial and error-

tillvägagångssätt. I vilken utsträckning dessa metoder är framgångsrika beror på 

mentorns förmåga att lära ut, samt denne parts perspektiv gällande varumärket. 

(Swap, Leonard, Shields & Abrams, 2001) 
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Deltagandet i seminarier vars syfte är att influera medarbetare kan hjälpa dessa att 

applicera varumärket till deras beslut i deras dagliga arbetsrutiner (LePla & Parker, 

2002). Vi har i föregående avsnitt förklarat vikten av socialisering som en åtgärd för 

att influera varumärkets betydelse hos medarbetarnas medvetande. Användandet av 

seminarier är en annan upplärningsprocess där en varumärkesansvarig del av 

organisationen transfererar värdena till övriga inom organisationen (LePla & Parker, 

2002; Hallam, 2003). Vissa företag använder sig av videofilmer av ett seminarium för 

att sedan sprida det till större grupper (LePla & Parker. 2002). 

 

En annan typ av varumärkesbyggande seminarier är de som sker utan influenser från 

ledarskapet inom organisationen. I flera fall har en uppsättning verktyg skapats av 

marknadsföringsavdelningen, vilken kan användas av chefer för att förbereda 

varumärkesbyggande seminarier, även kallade Brand Workshops. Författarna menar 

vidare att ett ytterligare tillvägagångssätt för att skapa Brand Identification hos 

personer som arbetar med varumärket är att genomföra Brand Workshops i avsaknad 

av hierarki, där personerna själva kan skapa medvetenhet kring varumärkets värden 

genom visualiserade verktyg kallat Learning Maps. Dessa Learning Maps utgörs av 

en grafisk representation av konceptet varumärkets identitet, där interaktionen mellan 

deltagarna lyfter fram sina tankar kring varumärket och dess innebörd. Genom denna 

metod känner sig deltagarna delaktiga i utformningen av varumärkets värden och 

känner sig således inte indoktrinerade beträffande varumärkets värden från en högre 

instans. Eftersom deltagarna vid ett sådant varumärkesbyggande seminarium, själva 

har utvecklat varumärkets innebörd i deras dagliga aktiviteter är deltagarna 

övertygade om den överenskomna målsättningen. Vilket deltagarna kan nå genom 

starkt Brand Commitment. (Burmann & Zeplin, 2005) 
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Företag spenderar stora resurser i försök att skapa psykologiska samband mellan 

varumärket och deras kunder, genom reklam och annan extern 
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marknadsföringskommunikation (Hughes & Ahearne, 2010).  Författarna menar att de 

personer som arbetar med varumärket inte är immuna mot dessa influenser som 

skapar dessa psykologiska samband, särskilt inte med tanke på deras exponering och 

involvering i varumärket och framgången som varumärket genererar påverkar deras 

egen ekonomiska välfärd. Därmed kan en personlig koppling mellan distributören och 

varumärket skapas, en koppling som vi tidigare påvisat vara viktig då distributören är 

anförtrodd till att förmedla varumärket vidare i distributionskanalen, så kallade 

Customer-Brand Touch Points. 

 

För att skapa en stark varumärkeskännedom hos personer som arbetar med 

varumärket är det viktigt att den externa marknadsföringskommunikationen 

överensstämmer med den som kommuniceras internt. I fall där en missanpassning 

existerar skapar det förvirring och hotar den bild som medarbetare har av företagets 

integritet. Ledarskapet inom organisationen kommunicerar ett meddelande, medan 

medarbetare observerar det som kommuniceras externt som någonting icke 

överensstämmande, som ett exempel kan vi nämna ett företag inom 

hälsoförsäkringsbranschen där det externa meddelandet talade om att välfärden hos 

patienter var deras huvudsakliga prioritering, medan medarbetare mottog 

meddelanden från ledarna att målsättningen var att öka deras optioners värden på 

företagets aktier genom kostnadsbesparingar. (de Chernatony et al., 2006) 
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Kommunikationen som ska skapa Brand Identification hos de parter som påverkar så 

kallade Customer-Brand Touch Points, utgörs av tre kommunikationsformer, vilka 

alla måste förmedla samma budskap beträffande varumärket. Centraliserad 

kommunikation, fallande kommunikation i ett hierarkiskt system och lateral 

kommunikation, vilka visas i figuren nedan.  Viktigt att påpeka är att alla 

kommunikationsformer måste utföras för att skapa Brand Identification och 

sedermera Brand Commitment hos de personer som arbetar med varumärket. 

Burmann och Zeplin (2005) fann i sin studie fem kriterier som måste vara uppfyllda 

för att framgångsrikt kommunicera varumärket; företaget måste öppet kommunicera 

varumärkets värden, så att mottagaren känner sig informerad, informationen måste 

vara tydlig, specifik och relevant för respektive mottagare samt att tålamod från 
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företagets sida krävs, då det vanligtvis tar flera omgångar av kommunikation för att 

meddelandet av varumärket ska sjunka in hos mottagaren. 

!
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Centraliserad kommunikation distribueras, precis som namnet avslöjar, genom en 

central avdelning. Författarna menar att denna form av kommunikation utgörs till 

mestadel av en så kallad ”push princip”, genom skrivet material så som publicerade 

nyhetsbrev, vilka distribueras oavsett om mottagaren faktiskt läser dem. För att 

komplettera och för att skapa ett intresse för det material som kommuniceras bör ett 

media som utgörs av en ”pull princip” även användas. Författarna föreslår ett intranät 

som ett sådant kommunikationsmedel, där de personer som arbetar med varumärket 

aktivt måste söka information, istället för att få det kommunicerat till sig i stor grad 

vilket kan leda till överflöd av information. Ett tredje alternativ är centralt 

organiserade evenemang, vilka baseras på interaktiv kommunikation. Centraliserad 

kommunikation är användbar för att skapa medvetenhet och för att distribuera 

tidsenlig information kring varumärket. (Burmann & Zeplin, 2005) 
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Med hierarkisk kommunikation menar författarna den kommunikation som startar 

från toppen av en organisation, vilken sedermera förmedlas vidare genom hierarkin. 

Denna typ av kommunikationsform är även den användbar för att distribuera 

information kring varumärket, men är på grund av dess mellansteg mer tidskrävande. 

En fördel är dock att kommunikationsformen kan nå en starkare genomslagskraft hos 

personer som ställer sig skeptiska till informationen, då denne får informationen 

kommunicerad till sig av en avdelningschef som personen arbetar under. Precis som 

vi nämnde i avsnittet ovan kan en centraliserad kommunikationsform, särskilt den 
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som utgörs av ”push principen”, förbises av ett stort antal medarbetare. Genom att 

kommunikationen sker genom en avdelningschef kan informationen anses vara mer 

relevant till mottagarens arbetsuppgifter, vilket vi tidigare har belyst som viktigt för 

att skapa Brand identification hos personen. (Burmann & Zeplin, 2005) Hughes och 

Ahearne (2010) menar att kommunikationen som riktar sig till en distributör oftast 

sker genom kontakt med distributörens ledare, vilka i sin tur kommunicerar 

meddelanden vidare till sin säljpersonal, detta är ett mycket bra exempel på en 

hierarkisk kommunikation.  
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Kommunikationsformen beskriver den informella vidarebefordran av information 

mellan medarbetare oavsett deras position inom organisationen. Enligt författarna 

Burman och Zeplin (2005) är detta den mest kraftfulla av de tre formerna av 

kommunikation, beträffande övertygelse av skeptiker som arbetar med varumärket, 

eftersom information som härstammar från övriga medarbetare är mest trolig att bli 

ihågkommen samt påverka val och aktiviteter utförda av individen. Den laterala 

kommunikationen är dock svår att kontrollera och kan utgöra hot för det interna 

varumärkesbyggande genom att negativa åsikter beträffande varumärkets sprids inom 

organisationen.   
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En stor del av föregående avsnitt beträffande kommunikationen härstammar från 

studier kring intern marknadsföringskommunikation som riktar sig till medarbetare 

inom organisationen. (Burmann & Zeplin 2005; Vallaster & de Chernatony 2005; de 

Chernatony et al., 2006) Vi vill återigen belysa att en extern distributör arbetar med 

varumärket likt en anställd, då de i stor utsträckning är involverade i aktiviteter som 

påverkar Customer-Brand Touch Points. Samarbetet med en extern part medför dock 

svårigheter i kommunikationen av varumärkets identitet, genom flertalet faktorer 

(Wittreich 1962; Hughes & Ahearne 2010). Därmed kommer vi att i detta avsnitt 

belysa dessa faktorer, som kan påverka förmedlingen av varumärkets identitet och 

således även producentens möjlighet att skapa Brand Identification hos distributören. 
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Vi har tidigare beskrivit att på samma sätt som en individ kan identifiera sig med ett 

varumärke, kan identifikation ske med en organisation. (Ellemers et al., 2004) 

Distributören som en egen självständig organisation med flera varumärken i sin 
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portfölj, skapar eventuella problem och försvårar förutsättningar för identifikation 

med producentens värderingar beträffande varumärket. Av studien genomförd av 

Hughes & Ahearne (2010) belyser de skillnaden mellan att distributören identifierar 

sig med sin egen organisation och producentens varumärke, samt hur det påverkar 

distributörens varumärkesrelaterade beteende. En stark identifikation med 

distributörens organisation, skapar vad författarna kallar för Distributor Commitment. 

Precis som vi visat i figuren kring Brand Identification, leder Distributor Commitment 

till att distributörernas anställda agerar utefter de värderingar och målsättningar som 

finns inom distributörens organisation. 

 

En problematik som kan uppstå är om distributörens organisation har en annan 

målsättning än producenten. Detta ger upphov till vad Wittreich (1962) och Parment 

(2006) kallar för samordningsproblem, där olika perspektiv och intressen inom 

distributionskanalen skapar en konfliktkälla. 

 

”…within the complex distribution system of all owner-operated retailing outlets we 

generally find the same phenomenon: the people who manufacture the goods and the 

people who move the products into the hands of the ultimate consumer do not share 

the same business philosphy and do not talk essentially the same language…” 

(Wittreich, 1962, s.257)  

 

Tillsammans med de drivkrafter som präglar aktörernas aktiviteter, där Wittreich 

menar att direktörer och personer i ledande roller inom producentens organisation 

drivs av att ständigt söker att förbättra sig, medan distributörer har en mer statisk 

prägel på deras mål. Distributören kan ha startat sin verksamhet för att kunna styra 

över sin tillvaro, och de medarbetare som ingår i dennes organisation. Parment (2006) 

konstaterar därmed att drivkrafterna är annorlunda och att de tillväxtmål som 

producenten drivs av är många gånger överväldigande för distributören. 

 

För att en producents varumärke inte ska missgynnas av säljpersonalens starka 

identifikation med sin egen organisation krävs gemensamma prioriteringar och ett 

sammanlänkat kontrollsystem mellan producenten och distributörens organisation. 

Hughes och Ahearne (2010) definierar det sammanlänkade kontrollsystemet som den 
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grad till vilket kontrollsystem som distributören anammar, för att styra och motivera 

sina anställda, är i linje med det producentens målsättning och intressen. 

Distributörens prioriteringar är dock utanför producentens kontroll, vilket kan visa sig 

genom att distributören visar störst hängivenhet till det varumärke som genererar 

högst försäljningssiffror och bäst marginal för dennes organisation. (Hughes & 

Ahearne, 2010) Författarna menar vidare att distributörens strategi kan vara att 

balansera sina ansträngningar till alla varumärken som är representerade, vilket 

kraftigt försvårar producentens makt att förmå distributörens säljpersonal att satsa på 

ett visst varumärke. I de fall där detta är den högsta prioriteringen har distributörens 

ledning aktiverat kontrollsystem som styr deras säljpersonal att agera i enlighet med 

distributörens målsättning. (Hughes & Ahearne, 2010) Dessa kontrollsystem kan 

utgöras av uppföljning genom en kombination av kontroll över den utförda 

prestationen samt det beteende som sälpersonalen uppvisar i sitt arbete (Anderson & 

Oliver, 1987). 

 

Effekten av en stark identifikation med distributörens organisation (Distributor 

Commitment) visar sig genom att distributörens mål och intressen blir framträdande, 

vilket medför att ansträngningarna till ett varumärke är i linje med vad distributören 

önskar. Framgången hos en producents varumärke hos distributören blir därmed 

beroende av hur varumärkets målsättning överensstämmer med distributörens. Om 

kontrollsystemet hos distributören stödjer varumärket, kommer säljpersonalen som 

identifierar sig med distributörens organisation följa organisationens målsättning och 

således öka sina ansträngningar beträffande varumärket i sina utförda aktiviteter. På 

samma sätt reduceras säljpersonalens ansträngningar till en viss producents 

varumärke om kontrollsystemet hos distributörens organisation inte överensstämmer 

med målsättningen med varumärket. (Hughes & Ahearne, 2010) 
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En annan faktor som påverkar distributörernas möjlighet till identifikation med 

producentens varumärke är de skillnader som, enligt Samie och Walters (2003) 

existerar på den internationella marknaden. Dessa skillnader är av politisk, 

ekonomisk, social och teknologisk natur, vilka försvårar information och 

kommunikationsflödet mellan producenten och distributören (Johanson, Blomstermo 

& Pahlberg, 2002). Benämningen av de ovan listade skillnaderna är psykiskt avstånd, 
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där ett stort sådant avstånd försvårar den sociala interaktionen mellan parterna. För att 

överkomma detta avstånd föreslår Skarmeas, Katsikeas och Schlegelmilch (2002) att 

parterna engagerar sig och investerar i relationen i form av tid och kapital. Vidare 

föreslår författarna att det enda tillvägagångssättet för att reducera det gap som 

psykiskt avstånd ger upphov till, är att verkligen förstå sina samarbetspartners genom 

att träffa dem, träna sin empati för denna part samt reflektera över sina iakttagelser 

som uppkommer vid den sociala interaktionen. Närheten till samarbetspartnern 

försvåras dock då producentens organisation växer, då fler distributörer blandas in i 

verksamheten. (Skarmeas et al., 2002) 
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I figur 2.6 presenteras författarnas analysmodell, som härstammar från den teoretiska 

referensram som ovanstående kapitel beskrivit. Faktorer från tidigare litteratur som 

påverkar distributörens möjlighet till Brand Identification hos de varumärken som 

distributören representerar, har lyfts fram och möjliggjort följande figur. 

Analysmodellen utgörs av två delar; där kommunikationen är en central del för att 

skapa Brand Identification, vilken följaktligen resulterar i Brand Commitment och 

Brand Citizenship Behaviour i utförandet av aktiviteter som påverkar varumärket 

(Burmann & Zeplin, 2005). Effekten av ett konsistent agerande skapar ett starkt 

varumärke, där Brand Identity är starkt överensstämmande med uppfattad Brand 

Image hos slutkonsumenten (Burmann & Zeplin, 2005; Burmann, Jost-Benz & Riley, 

2008). Författarna har redogjort för flera kommunikationsmetoder som påverkar 

identifikationen, samt tillvägagångssätt för hur kommunikationen av varumärkets 

identitet kan ske (Burmann & Zeplin, 2005). Analysmodellen nedan kommer att 

användas för att besvara vårt syfte med studien, där den utgör grunden för analysen av 

det material som samlats in vid empiriska studier.  

!
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I detta avsnitt förklaras vårt tillvägagångssätt för att svara till studiens syfte. Val av 

metod, förhållningssätt samt undersökningsdesign argumenteras för att passa vår 

studie, samt för att göra vår undersökning replikerbar för liknande framtida 

forskning. 

 
!
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Vårt syfte med studien är att diskutera kring Brand Identification samt de möjliga 

tillvägagångssätt som en producent har till sitt förfogande för att skapa detta inom 

samarbetet med en distributör. Då distributören är en extern part, måste vi även 

undersöka de olika faktorerna som präglar samarbetet och dess inverkan på skapandet 

av Brand Identification. Studiens syfte leder oss till att anamma en kvalitativ 

forskningsmetod, då vi vill beskriva hur individer inom ett distributionsnätverk 

upplever ett fenomen. (Bryman & Bell, 2005; Kvale, 1997) 

 

För att förklara skillnaden mellan en kvalitativ samt kvantitativ forskningsmetod 

menar Bryman och Bell (2005) att en kvalitativ studies datainsamling karaktäriseras 

av ord istället för siffror, vilket är fallet vid en kvantitativ studie. En ytterligare 

distinktion kan göras enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) beträffande 

studieobjektet, där en kvalitativ studie är mer intresserad av innebörden av 

studieobjektet, istället för att mätningar genomförs på likvärdiga uppgifter. 

Frågeställningar inom ramen för studiens syfte som besvaras i ord eller meningar är 

exempel av kvalitativ analys. Vår forskningsmetod utgörs huvudsakligen av intervjuer 

genomförda med en selektivt vald grupp av intressenter. Detta tillvägagångssätt anser 

vi vara mer förenligt med undersökningens syfte, då vi söker att förklara och utreda 

ett fenomen som uppstår genom samarbete mellan två parter, vilka vi inte har till 

avsikt att uttrycka i numerisk form.  En undersökning som genomförs på detta sätt är i 

enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) ett kvalitativt förhållningssätt.  
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I vårt kunskapsteoretiska förhållningssätt ingår även relationen mellan de empiriska 

fakta som framkommit genom vår genomförda empiriska studie och vår valda teori 

som utgör studiens teoretiska referensram (Bryman & Bell, 2005).  Här återfinns två 

distinkt skilda förhållningssätt; det deduktiva och det induktiva. Ett induktivt 

förhållningssätt baseras på empirisk data, medan den deduktiva har sin utgångspunkt i 

tidigare teoretisk litteratur. För att fortsätta förklaringen av ett induktivt 

förhållningssätt menar Chalmers (1995) att ett sådant förhållningssätt skapar 

vetenskap ur observationer och andra empiriska tillvägagångssätt, vilket således inte 

ger utrymme för spekulativa fantasier, personliga åsikter eller preferenser. Den 

deduktiva teorin utgår från att forskaren utifrån sin vetskap inom ett specifikt 

forskningsområde och de teoretiska överväganden inom detta område, härleder 

forskaren en eller flera hypoteser som sedermera underkastas empirisk granskning 

(Bryman et al., 2005).  

 

För att svara till vår studies syfte är det dock inte helt enkelt att välja ett 

förhållningssätt, då vi ämnar diskutera kring fenomenet Brand Identification hos en 

extern part. Fenomenet Brand Identification framkommer främst från tidigare studiers 

resultat, medan den uppfattning kring hur producenten arbetar med detta fenomen i 

samarbetet med en tredje part har i en större utsträckning framkommit genom en 

empirisk datainsamling. Genom den empiriska datainsamlingen söker vi att 

komplettera den uppfattning kring Brand Identification, som vi har skapat oss utifrån 

tidigare forskningsresultat. Därmed kan vi argumetnera för att vi använder oss av ett 

tredje förhållningssätt där både induktivt och deduktivt förhållningssätt ingår, ett så 

kallat abduktivt förhållningssätt. Ett abduktivt förhållningssätt baseras på empiriska 

fakta, på samma sätt som den induktiva metoden förespråkar, men utesluter inte 

förutfattade antaganden av teoretisk natur, vilket är närmare en deduktiv metod 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har genomfört intervjuer löpande under vår 

genomgång av tidigare forskningslitteratur, vilket har således medfört att det har varit 

svårt att inte influeras av det vi läst oss till vid de intervjutillfällen som vi genomfört 

under studiens gång. Det var även viktigt att skapa en god teoretisk bakgrund, för att 

svara till studiens syfte, vilken låg till underlag för det fenomen, nämligen 

identifikationen med varumärket hos en extern aktör, som vi kunde använda vid de 

intervjutillfällen som studien omfattats av. Under studiens gång har vi sedan löpande 
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utvecklat och förbättrat vår teoretiska referensram för att kunna skapa en djupare 

förståelse av det empiriska fallet. Den teoretiska bakgrund som vi skapar har därmed 

använts som en inspirationskälla för att tydligare upptäcka mönster inom den 

empiriskt insamlade datamängden. Detta tillvägagångssätt styrker att vårt 

förhållningssätt är av både deduktiv och induktiv natur, enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008), vilket författarna kallar för ett abduktivt förhållningssätt. Vidare 

menar författarna att ett abduktivt förhållningssätt är vanligt förekommande vid 

studier som baseras på fallstudier, vilket är ett tillvägagångssätt som vi använder oss 

av vid insamling av våra empiriska data. 
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Enligt Bryman och Bell (2007) är det undersökningsdesignen som vägleder hur 

information kring det fenomen som vi vill behandla i denna studie, samlas in och 

analyseras. Återigen så är vårt syfte med studien att diskutera kring Brand 

Identification hos en extern part och därigenom även innefatta hur en producent kan 

skapa identifikation med varumärket hos en extern samarbetspartner. För att svara till 

vårt syfte vill vi därför analysera hur företag i form av producenter arbetar kring 

skapandet av identifikation med ett varumärke. Då vi vill studera ett fenomen som 

existerar inom vår för undersökningen valda bransch är undersökningsdesignen 

fallstudie lämplig, enligt Stake (1995) som menar att denna undersökningsdesign rör 

den komplexitet och specifika natur som ett specifikt fall kan uppvisa. Vår studie 

berör en fallstudie inom den svenska modebranschen och aktörerna inom denna 

branschs samarbete med distributörer, vilket vi i tidigare avsnitt av denna del har 

berört i viss utsträckning. 

 

Den vanligaste betydelsen av benämningen ”fall” förknippas med en fallstudie av en 

viss plats, så som en del av en organisation, eller organisationens säte i ett annat land. 

Där betoningen ligger på ett studium av intensiv karaktär på miljön eller situationen 

som ska undersökas. (Bryman et al., 2005) Detta överensstämmer med vårt val av 

fallstudie som undersökningsdesign, då vi har ett specifikt fenomen som vi vill 

undersöka och utreda närmare. 

 

För att separera en fallstudie som val av forskningsmetod från andra metodval menar 

Yin (1989) att ett fenomen är svårt att bryta ned och konkretisera, vilket därmed bäst 
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förklaras och bildar förståelse för genom att det förklaras av flertalet källor. Något 

som inte har varit fullständigt möjligt i vår studie. 

 

Till vårt specifika fall, söker vi att undersöka hur producenter inom den svenska 

modebranschen kan skapa identifikation med sitt varumärke hos deras externa 

samarbetspartners för att på så sätt säkerställa en lämplig exponering av varumärket 

på distributörens lokala marknad. Fenomenet uppstår på grund av att det segment 

inom den svenska modebranschen som vi undersöker är starkt varumärkesdrivet, samt 

att de använder externa distributörer både för marknadsföring samt försäljning på 

internationella marknader. För att genomföra vår studie har vi valt att göra fallstudier 

på två företag inom det ovan nämnda segmentet, den svenska modebranschen. 

Fallstudien är en jämförande studie, då vi vill kunna utröna hur svenska modeföretag 

arbetar i frågor kring Brand Identification, i situationer som finns vid samarbeten med 

en extern part. Av svaren hoppas vi kunna fastslå skillnader i tillvägagångssätt för att 

arbeta med Brand Identification, samt tillvägagångssätt som överensstämmer 

företagen emellan. Studien genomförs genom intervjuer av representanter för två 

modeföretag inom den svenska modebranschen, där intervjuobjekten dagligen arbetar 

med externa samarbetspartners och därmed arbetar kring de frågor som vi önskar 

besvara med vår studie. Valet av fallföretag har baserats på företagens starka 

internationella expansion under de senaste åren och att de är starkt 

varumärkesorienterade. Fallföretagen har därmed en stark relevans för vår studie, där 

de intervjuobjekten har positioner inom företaget som kräver daglig kontakt med 

internationella samarbetspartners.  

 

En studie av Brand Identification inom samarbetet mellan en producent och 

distributörer har tidigare inte varit föremål för forskning i särskilt stor utsträckning. 

Burmann och Zeplin (2005) berör skapandet av Brand Identification inom en 

organisation, medan Hughes och Ahearne (2010) utreder vilka effekter Brand 

Identification kan skapa i förhållandet mellan en producent och dennes distributör. 

Vår studie söker att förena dessa två tidigare forskningsresultat och applicera dessa på 

svenska modeföretag och deras tillvägagångssätt för att skapa Brand Identification. 

En tydlig distinktion gällande vår typ av fallstudie är emellertid svår att erhålla. I viss 

mån är den unik, eftersom vi tydligt specificerat vår studie till att innefatta en specifik 
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grupp av företag inom det svenska varumärkesintensiva modebranschen och deras 

samarbete med externa distributörer. Samtidigt är den även informationsrik, då 

tidigare forskning på området relaterat till just distributörer har varit begränsad. 

Genom vår insamling av tidigare litteratur på området och vår användning av denna 

litteratur beträffande Brand Identification kan vi dock konstatera att en klassificering 

av vår fallstudie som informationsrik och avslöjande inte är fullständigt applicerbar. 

Typen unikt fall anser vi vara mer förenligt med vår studie då vi söker att utreda och 

diskutera kring ett fenomen genom selektivt valda empiriska studier samt med hänsyn 

av den brist på tidigare forskning kring vårt specifika område. 

 

En negativ aspekt att ta hänsyn till vid användandet av fallstudier är att 

undersökningens kvalitetskriterier; validitet, replikering och reliabilitet blir lidande. 

Vanligt förekommande är frågan om hur ett enskilt fall kan vara representativt eller 

generaliserbart, och på så sätt utgöra en extern validitet diskuteras. (Bryman & Bell, 

2005) Som en konsekvens av att vi har valt en kvalitativ ansats och har som 

målsättning med studien att genom diskussioner belysa ett viktigt fenomen inom den 

svenska modebranschen, strävar vi inte efter att uppkomma med en kvantitativt testad 

modell eller ramverk som kan anses vara fullkomligt generaliserbar. Viktigt att 

poängtera är att vårt syfte med studien är en första ansats till att diskutera och lyfta 

fram viktiga faktorer vid skapandet av Brand Identification och detta fenomens roll 

inom samarbetet. En mer generaliserbar modell kan upprättas med hjälp av vidare 

forskning där en kvantitativt testad undersökning kan genomföras gällande 

producenter, distributörer och kunder. Generaliserbarhet är möjlig att uppnå vid 

fallstudier men att generaliseringen ska anges som preliminära hypoteser i väntan på 

att testas genom kvantitativ data, då de inte är lämpliga för att testa teori i särskilt stor 

utsträckning. Yin (1994) påpekar dock att fallstudier som ansats kan användas för att 

bygga teori och inte enbart för att generera arbetshypoteser som sedan ska undergå 

statistiska tester. Som vi nämnde ovan överensstämmer detta med vårt syfte av 

undersökningen. Valet av fallstudier kan motiveras genom att forskaren beger sig ut i 

fältet för att upptäcka och skapa djupsinniga argument vilka gör fältstudiens resultat 

förnuftiga. Mellan den studerade teorin och den observerade verkligheten kan 

forskaren upptäcka skillnader som ifrågasätter den ursprungliga teorin. Vilka sedan 

lyfts fram till en generell nivå via en modifiering eller skapandet av ny teori. Det är 
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här viktigt att särskilja statistisk och teoretisk generalisering, där den statistiska 

generaliseringen inte är möjlig vid användandet av fallstudier som 

undersökningsdesign. Genom att relatera det studerade fallet till en teoretisk 

referensram kan vi nå en teoretisk generalisering, med hjälp av interaktionen mellan 

teorin och det studerade fallet. 

?434I0S*C6&06C0(6&&'+25.#*0

Efter en genomgång av tidigare forskningslitteratur kring distributörer och varumärke, 

intresserade vi oss för Brand Identification. Vi sökte därför kontakt med ett svenskt 

varumärkesdrivet företag inom modebranschen, för att vid ett första möte skapa oss 

en förståelse för Brand Identification inom samarbetet med deras externa 

samarbetspartners. Problemen som potentiellt kunde uppstå och även i vissa falla 

hade inträffat, fick oss att inse att detta område kunde appliceras till vår akademiska 

uppsats. Företaget som vi var i kontakt med kunde därmed användas som fallföretag 

för att svara till vårt syfte med denna studie. Efter ett första utkast av en teoretisk 

referensram påbörjades den empiriska insamlingen av data. För att ge oss en större 

empirisk grund till uppsatsen valde vi i detta skede att kontakta även ett andra 

fallföretag som ställs inför en liknande problematisering som Fallföretag A, i och med 

deras snabba internationella expansion samt starkt varumärkesdrivna karaktär. Genom 

att genomföra intervjuer hos två svenska modeföretag ville vi kunna skapa förståelse 

för hur de arbetar med deras externa distributörer för att skapa Brand Identification 

hos dessa parter och således öka möjligheterna för en lämplig exponering av 

varumärket på den internationella marknaden. Under vår genomgång av tidigare 

studier på området skapade vi, utifrån vår förståelse, kriterier som vi ansåg vara 

viktiga för att de två enskilda fallföretagen skulle vara representativa till vår 

undersökning och således kunna svara till vårt syfte med undersökningen. Dessa 

kriterier skulle uppfyllas för att företaget skulle vara lämpligt att ingå i vår 

undersökning.  

Dessa kriterier var följande: 

! Fallföretaget ska vara ett svenskt varumärkesintensivt modeföretag med 

kraftigt marknadssegmenterade produkter inom premiumsegmentet. 

! Fallföretaget ska vara involverad i internationella affärer och således säljas på 

utländska marknader. 
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! Fallföretaget ska använda sig av externa distributörer vid försäljning på 

internationella marknader. 

! Fallföretagets externa distributörer ska i viss mån styra över den lokala 

marknadsföringen på respektive distributörs lokala marknad. 

 

Kriterierna var viktiga att följa för att på bästa sätt kunna passa vår studies syfte, samt 

för att de två fallföretagen inte skulle vara för olika, vilket hade försvårat 

möjligheterna till att jämföra våra intervjuers resultat. Genom att båda företagen 

uppfyllde dessa kriterier kunde vi se likheter och skillnader mellan företagen i deras 

tillvägagångssätt för att skapa Brand Identification hos deras distributörer. Två 

företag som var alltför olika kunde gett oss alltför olika svar och därmed utgjort en 

svårhanterlig grund för att kunna utröna paralleller mellan företagen. 

?4:0Q#+<5C6&0
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Vårt angreppssätt för att svara till vårt syfte kan ta sig olika uttryck, beroende på 

vilken typ av studie vi väljer att genomföra. Detta val påverkas av mängden befintlig 

forskning rörande vår studies område. I tabellen nedan förklaras de olika 

vetenskapliga angreppssätten med respektive förutsättningar och mål, utefter 

Björklund och Paulssons (2003) beskrivning. 
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Utefter ovanstående tabell och med hänsyn till vår studies syfte kan vi konstatera att 

vår studie faller under benämningen explorativ studie. Anledningen till detta är att 
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tidigare forskning på området inte finns tillgänglig för det specifika fall som rör 

Brand Identification hos externa parter så som en distributör och denne parts 

påverkan på varumärket. Då det existerar lite kunskap inom området, tillsammans 

med vårt mål med studien att upprätta ett nytt ramverk för att belysa det fenomen som 

vi identifierat under studiens gång kan vi utefter Björklund och Paulssons (2003) 

kriterier fastslå att vår studie är en explorativ studie. Viktigt att poängtera återigen är 

att vår studie är ett första försök att skapa ett ramverk för fenomenet Brand 

Identification med producentens varumärke som en process för varumärkesbyggande 

anförtrott till externa samarbetspartners. Utefter vår modell skulle vidare forskning 

kunna ta vid, genom en kvantitativ undersökning som innefattar alla berörda parter i 

processen för varumärkesbyggande. Så som producent, distributör, återförsäljare och 

även slutkunder för att på så sätt ytterligare empiriskt säkerställa att vår modell är 

applicerbar för att beskriva verkligheten. 
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Valet av forskningsmetod är enligt Bryman och Bell (2005) den teknik som forskarna 

använder för insamlingen av information kring sitt forskningsområde. Vi har tidigare 

nämnt att vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod koncentrerad till den 

fallstudie som vi vill göra för att belysa det problemområde som utgör syftet med vår 

studie. Ett tillvägagångssätt för att svara till vårt syfte genom de val vi tidigare gjort 

beträffande kvalitativ forskningsmetod och fallstudier för att belysa fenomenet anser 

vi att kvalitativa intervjuer är lämpligt för att samla in data från den verklighet som vi 

vill studera. Detta överensstämmer med Bryman och Bell (2005) som menar att de 

som väljer en fallstudiedesign för att besvara sin studies syfte, även använder sig av 

en kvalitativ metod, så som observationer eller ostrukturerade intervjuer. 

I vårt fall där vi intervjuat representanter från två företag inom samma bransch har vi 

valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, för att underlätta 

transkriberingen av intervjuerna samt jämförelsen av de svar som respektive 

intervjuobjekten lämnat. På så sätt kan vi finna skillnader samt likheter mellan de 

olika tillvägagångssätt som fallföretagen använder för att underlätta identifikationen 

med producentens varumärke hos sina externa distributörer. 

?4:4?0@#>.G'+*2-+2*#*65#0."+#*CO2#*0

Intervjuer som utgörs av en semi-strukturerad form innebär att intervjufrågorna inte 

har framförts i samma ordningsföljd vid intervjutillfällena (Trost, 2010). För att kunna 
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göra en jämförelse mellan de svar som lämnats vid intervjuerna har vi däremot berört 

samma ämnen, med endast en liten förändring i hur frågorna framförs. Detta för att vi, 

precis som nämnts i ovanstående avsnitt söker att underlätta transkriberingen av vårt 

insamlade empiriska material, men även för att inte missa att beröra viktiga delar 

under intervjutillfället. Då vi vid intervjutillfällena på Företag A genomförde 

intervjuer med två representanter, valde vi att i första hand koncentrera intervjun 

kring de frågor som berörde respektive intervjuobjekts position på företaget. Global 

Marketing Manager svarade i huvudsak på frågor kring marknadsföringen och 

Företag A som varumärke, medan Global Sales Manager hade en större expertis kring 

varumärket och distributörernas effekter på Företag A:s försäljning. Intervjuobjektet 

på Företag A representerade båda dessa roller hos sitt företag, vilket medförde att vi 

kunde rikta frågor kring både försäljning och mer marknadsföringsrelaterade frågor 

till denna person. Övergripande innehöll intervjuerna på de två skilda fallföretagen 

samma frågor och inbegrep de områden som vi ansåg vara viktiga för vår studie. På 

detta sätt kunde vi jämföra de svar som intervjuobjekten lämnat.   

 

Vår empiriska studie söker inte efter att finna avvikelser i vad intervjuobjekten 

beskriver som sin verklighet utan snarare att utreda samband kring hur de arbetar och 

tänker rörande frågorna om identifikationen med varumärket bland deras externa 

samarbetspartners, vilket gör att en starkt strukturerad intervjuteknik inte är lämplig. 

Istället vill vi ta del av vardera intervjuobjekts expertis och deras synsätt på 

fenomenet som vi önskar att belysa under denna studie, vilket har lett oss till att 

därefter utforma våra intervjufrågor. Trost (2010) menar att denna typ av intervjus 

tillvägagångssätt anpassas efter intervjuobjektets språkbruk, samt att vi som 

intervjuare ställer frågorna efter hur de passar, där den intervjuade personen 

bestämmer ordningsföljden till viss grad och följdfrågor formuleras utefter tidigare 

svar. (Trost, 2010) 
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Vi nämnde tidigare i ovanstående syfte att vi till viss del standardiserat våra 

intervjufrågor för att inte missa viktiga delar vid intervjutillfället. För att säkerställa 

att alla, för studien viktiga, delar berörs är upprättandet av en intervjuguide ett bra 

tillvägagångssätt, då en sådan guide tar upp de ämnen som är föremål för studien samt 

i vilken ordning de ska framföras under intervjun (Kvale, 1997). Den övergripande 
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strukturen för intervjuguiden kan även ge oss som intervjuare förslag på följdfrågor. I 

vårt val av semi-strukturerade intervjuer med flera intervjuobjekt, på både särskiljda 

företag och i olika roller inom företaget har det således varit viktigt att upprätta en 

intervjuguide innan intervjuerna har genomförts. För att möjligöra en viss anpassning 

av våra intervjuer till respektive intervjuobjekt har inte intervjuguiden följts till punkt 

och prickar under respektive intervju. Beroende på intervjuobjektens svar har 

följdfrågor och intervjuernas struktur varierat. Intervjuguiden har således fungerat 

som övergripande riktlinjer för vad vi ville ta upp under intervjuerna. Intervjuguiden 

hjälper oss även i ett senare skede av vår undersökning att analysera vårt empiriska 

material. 
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Vår studies specifika syfte gör att urvalet av intervjuobjekt var kritiskt, eftersom vi 

ville få svar kring hur företaget arbetar med deras distributörer. Således ville vi 

intervjua personer inom de olika företagens organisationer som arbetade nära 

distributörerna, samt hade ett stort ansvar för att varumärkets värden skulle förmedlas 

till de externa distributörerna. I samspråk med respektive fallföretag föll valet på att 

intervjua personer som arbetade i rollen som Marketing Manager och Global Sales 

Manager, samt att dessa hade arbetat en längre tid inom företaget vilket således 

minskade risken för att intervjuobjektet själv inte hade en klar bild över varumärkets 

värderingar. En genomgång kring hur valet av intervjupersoner har skett anses av 

Bryman och Bell (2005) som en viktig del för att öka transparensen kring metodval 

och således transfereringen till andra situationer, genom att göra en specifik 

beskrivning av våra urvalskriterier. Följande urvalskriterier användes som riktlinjer 

vid vårt val av intervjuobjekt på respektive fallföretag: 

! Personen ska ansvara för arbetet med distributörerna genom en manager-roll. 

! Personen arbetar med varumärket och har ett ansvar för hur varumärket 

exponeras externt. 

Intervjuerna genomfördes via telefon med ett av fallföretagen, samt genom besök på 

det andra fallföretagets huvudkontor i Stockholm. Totalt genomfördes tre intervjuer 

på två företag, där intervjulängden varierade från strax över en timme till lite mer än 

en halvtimme, beroende på den intervjuade personens utvecklande svar och intresse 

för att diskutera sina svar. I figuren nedan visas respektive intervjuobjekt på företaget 

samt dennes roll inom organisationen. 
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Fallföretag Roll Intervjuplats 

Global Sales Manager Företag A 

Marketing Manager/  

Co-Founder 

Huvudkontoret 

Företag B Marketing och Global 

Sales Manager 

Telefon 

 

Alla intervjuer genomfördes på svenska, där den intervjuade personen hade fått ta del 

av en presentation av vår studies syfte på förhand. På så sätt kunde en bättre förståelse 

för vad intervjun skulle behandla skapas hos intervjuobjektet.  
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Vi nämnde i tidigare avsnitt att kvalitetskriterierna validitet, replikation och 

reliabilitet blir svåra att uppnå vid valet av kvalitativ forskningsmetod och fallstudie 

som undersökningsdesign. Vid en kvantitativ forskningsmetod är dessa 

kvalitetskriterier användbara då resultaten är mätbara, vilket inte är fallet vid 

kvalitativ forskningsmetod. För att istället skapa instrument för att kunna mäta 

resultaten av vår kvalitativa forskningsmetod kan det istället vara lämpligt att använda 

kriterierna äkthet och trovärdighet. Trovärdighet kan därefter delas in i ytterligare 

fyra delkriterier, vilka utgörs av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman et al., 2005).  

 

En hög grad av tillförlitlighet innebär att trovärdigheten i forskarens beskrivning av 

verkligheten är hög och att de personer som varit delaktiga i studien genom intervjuer 

har fått ta del av de svar som lämnats (Bryman et al., 2005). Vårt val att intervjua 

representanter för två företag har i viss mån ökat vår tillförlitlighet, då vi fått både 

bekräftande svar samt jämförbara svar från våra enskilda intervjuobjekt. Dessutom 

har vi ställt följdfrågor vid intervjutillfällena för att på så sätt säkerställa att vår 

tolkning av de svar som lämnats har varit korrekta. Vidare har vi avslutat våra 

intervjuer med en kort summering av vad som sagts, vilket Kvale (1997) menar är ett 

bra sätt för att upplysa den intervjuade om vad vi har uppfattat vid intervjun. 

Intervjuobjektet får då även möjlighet att korrigera sina lämnade svar, om denne anser 

att något har misstolkats eller uppfattats av oss som intervjuare på ett felaktigt vis. 
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Möjligheten att återkomma med kompletterande frågor till intervjuobjektet via e-post 

har även funnits, men har inte ansetts vara nödvändigt under studiens gång. Enligt 

Bryman och Bell (2005) kallas denna teknik för respondentvalidering och anses vara 

ett tillvägagångssätt för att säkerställa tillförlitligheten.  

 

Genom att vi har genomfört intervjuer på två företag har överförbarheten varit viktig 

att ta hänsyn till. Valet av fallföretag och representanter som intervjuades skulle 

kunna svara till vissa kriterier som på så sätt skulle stå för möjligheten att överföra 

information från flera källor. Vid överensstämmande med våra kriterier, som vi nämnt 

tidigare, har intervjun med respektive fallföretags representant genomförts. Vid 

fallföretag A har vi intervjuat två personer som arbetat inom olika områden, där ena 

intervjuobjektet var starkt fokuserad mot försäljning och den andra kring hur 

varumärket framställdes genom marknadsföring på distributörens lokala marknad. 

Således var vi tvungen att inför intervjuobjekten förklara den situation som vi 

arbetade utifrån, där distributörens aktiviteter på sin lokala marknad påverkar 

varumärket på diverse vis och anpassat denna situation till att passa respektive 

representant. 

 

Studiens pålitlighet stärks genom att vi har upprättat och sparat intervjuguider samt 

transkriberat intervjumaterial under studiens gång. Vårt transkriberade material har vi 

inte haft för avsikt att delge intervjupersonerna, vilket visserligen kan skapa en viss 

källa till kritik av studien. På grund av detta har de intervjuade personerna inte haft 

möjlighet att i ett senare skede ändra sina svar, dock har de haft möjlighet att förklara 

mer utförligt vissa delar där de anser sig ha blivit missförstådda under intervjuns 

gång. När vi vid intervjuns slutskede, sammanfattat det vi har uppfattat av de svar 

som lämnats. Vi kan anse att tillförlitligheten av studien har stärkts genom att vi har 

intervjuat de personer som har varit bäst lämpade för att svara på våra frågor rörande 

studiens syfte, då vi tillsammans med fallföretagen valt ut intervjuobjekt. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera kan förklaras genom att forskaren handlar i god 

tro under studiens gång och således inte låter subjektiviteten påverka forskarens 

utförande samt slutsatser kring undersökningen (Bryman et al., 2005). Personliga 

värderingar kan dock påverka utförandet och det resultat som vi når fram till, genom 
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att det inte är möjligt att erhålla fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Vår 

förförståelse för fenomenet som vi skapat vid vårt första möte med fallföretag A, samt 

teori och tidigare forskning på området kan ha påverkat vårt utförande. Vi har tidigare 

förklarat att vi använt oss av en abduktivt förhållningssätt vid vår undersökning, vilket 

gör att både empiri och teori som vi använder påverkar valet av de båda delarna. Vi 

har sökt empiri utifrån den förförståelse som teorin har gett oss, samtidigt som vi även 

har sökt teori utefter de svar som vi har fått av våra empiriska studier. Därmed kan vi 

anse att vi har fallit offer för åtminstone en låg grad av subjektivitet. 
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Vid genomförandet av en studie som inbegriper individer, vilket är fallet vid en 

fallstudie och vid användande av intervjuer, är det viktigt att ta hänsyn till de etiska 

frågor som kan dyka upp. Dessa måste tas i beaktning för att respondenten ska känna 

sig bekväm vid intervjutillfället och säker på att uppgifter som denne lämnar inte kan 

härledas till intervjupersonen. För att skapa denna grund inför intervjun följde vi 

Bryman och Bells (2005) etiska regler, där vi inledde intervjutillfället med att 

klargöra syftet med intervjun, vilka frågor intervjun ville behandla, samt att det var ett 

frivilligt val att svara på frågorna. Vi frågade även innan intervjuns början om deras 

godkännande att använda bandspelare under intervjutillfället, samt att det endast 

skulle användas i syfte för att underlätta vår transkribering och därmed inte delges 

någon annan att ta del av materialet. Senare valde vi att även anonymisera 

respondenterna och den organisation som de företrädde för att inte känslig 

information om företaget skulle nå allmänheten. 
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I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom våra intervjuer med 

representanter från två fallföretag. Avsnittet representerar således den verklighet som 

vi valt att studera och kommer i en senare analysdel att diskuteras mot den teoretiska 

referensram som vi har skapat. 

 

!
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Hos Fallföretag B skedde all försäljning internationellt genom distributörer. Sedan tre 

år tillbaka har företaget valt att köpa tillbaka ett antal marknader, men man jobbar 

fortfarande med 10 olika distributörer runt om i världen.  Fallföretag A har 18 

distributörer utspridda på internationella marknader.  Distributörerna har mer eller 

mindre identiska roller i de båda företagen. De båda parterna skriver helt enkelt avtal 

som ger rätten till en extern distributör att marknadsföra och sälja respektive 

varumärke på ett geografiskt avgränsat område, vanligtvis ett land eller vissa fall två 

närliggande länder. 

  

”Egentligen är deras uppgift enkel, att vara vår förlängda arm och spegla 

varumärket, så som vi önskar att det ska speglas.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 

 

Företag A talar sig varm om den känsla som ska genomsyra företagets produkter, 

vilket är en känsla av tillhörighet och familjär stämning. Detta kan anses vara 

företagets starkaste konkurrenskraft och som i sin tur ska förmå slutkunden att betala 

ett premiumpris för deras produkter. Företag A har även en tydig vision med 

varumärket, vilken de kommunicerar ut till externa grupper, däribland distributören.  

 

”Vår ambition är ju att bli bäst i världen inom vårt specifika segment, länken dit blir 

lite flummig. Vi vill bli bäst i världen genom att sprida varumärkets värden och 

förmedla den här känslan att folk vill vara med i företag A” 
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Kring Företag A:s framgång vid förmedlingen av varumärkets värden och känslan 

förklarar Global Marketing Manager på Företag A: 

 

”Det är den främsta anledningen till att det gått som det har gått. Produkten i sig är 

väldigt bra, men det är inte det unika. Jag menar, det finns 1000-tals klädmärken. Vi 

gör en fantastisk produkt, inget görs halvdant, men det är framför allt varumärket och 

känslan för varumärket som är speciell.” 

- Global Sales Manager, Företag A 

 

Företag B anser även de att de säljer mer än bara produkter, där de i likhet med 

Företag A säljer ett koncept eller en livsstil. Där de lägger en stor tilltro till 

varumärket och sina produkters kvalitet. 

 

”Framförallt pratar vi extremt mycket om koncept. Vi säljer varumärket som ett 

koncept och inte produkter. Här är det extremt viktigt att distributören förstår att de 

ska sälja konceptet och inte bara produkten” 

- Global Sales och Marketing Manager, Företag B 

!

För att den speciella känsla som Fallföretag A talar om ska nå slutkunden är det av 

yttersta vikt att distributören förstår varumärket för att denna part ska kunna förmedla 

varumärkets värden vidare genom distributionskanalen. Säljpersonal i butiker som 

representerar varumärket måste även arbeta utefter varumärkets värden, vilket gör 

distributörens förståelse för varumärket till en kritisk fråga i sammanhanget. Kring 

säljpersonalen resonerar Företag A:s Global Sales Manager: 

 

”Man måste lägga mycket resurser där, för det spelar ingen roll hur bra vi är på att 

göra produkter eller hur bra vi är på att förmedla en vision på ett säljmöte om 

samtliga butiker, butikschefer eller golvspringare inte fattar vårt varumärke. Då 

kommer inte slutkonsumenten få se vårt varumärke, då skiter de i det och tar ett annat 

varumärke som lyckats bättre med det. Där har vi en stor del av vår framgångssaga. 

Vi har lyckats förmedla vår vision ända till slutkonsumenten, så slutkonsumenten 

köper in i visionen om Företag A och vill vara en del av vårt varumärke.”  

- Global Sales Manager, Fallföretag A 
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Samma person på Företag A fortsätter i samma linje: 

”Det viktigaste är ändå att se till att distributören har så pass mycket information och 

kunskap och driv så att de faktiskt tar det hela vägen till inköparen av respektive 

butik. Någonting mer konkret är att vi ständigt ser till att de är uppdaterade med vad 

vi gör och vill förmedla det här. Återigen, det är fortfarande så att i butiksledet säljer 

man till slutkonsument och distributörerna säljer till inköparen på butiken, och vi 

säljer in till distributören. Det är egentligen samma princip, det får inte stanna 

någonstans i ledet. Då faller hela konceptet.” 

- Global Sales Manager, Fallföretag A  
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När vi går vidare och frågar kring vad det är i distributörernas formella uppgifter som 

gör att det är viktigt att de identifierar sig med varumärket är det i första hand två 

saker som kommer på tal hos båda företagen. För det första har distributören ansvar 

för lokal marknadsföring, så som evenemang samt annonser och samarbeten som 

upprättas på sina respektive marknader medan de även har ansvar för vilka butiker 

som producentens produkter säljs till.  

I0;#5&J#";$#%,7A"($9&
Den lokala marknadsföringen på de internationella marknaderna, skapar krav för att 

distributörerna måste ha en förståelse för varumärkets identitet om konsumenterna 

skall få rätt uppfattning om varumärket genom marknadsföringen.  

 

”Vi har global och lokal marknadsföring. Global marknadsföring sköts ju självklart 

av oss. Lokal marknadsföring sköts av distributörerna, med övervakning från oss (…) 

nyckeln är ändå att man delar synen på allting, på varumärket och hur man ska jobba 

med den biten.” 

- Global Sales Manager, Företag A 

 

”Vår kreativa chef beskriver det rätt bra, med varumärket som någon slags avokado, 

med kärnan i mitten som är produkten, sen kommer lager på lager. Om vi börjar med 

kärnan, om distributören först känner en kärlek för produkten är det en bit på vägen 

så att säga. Sen kommer ytterligare lager som personen som arbetar med varumärket 
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måste förstå. Hur ska vi kommunicera varumärket? Dels i marknadsföring dels i 

butik, det visuella rummet.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 

 

Företag A belyser att det är viktigt att behålla en god maktbalans gällande 

marknadsföringen som sker, då det uppstår risker att varumärket exponeras på ett 

felaktigt sätt i olika marknadsföringskommunikationer. Angående maktbalansen säger 

Fallföretag A:s Global Sales Manager: 

 

”I slutändan så styr ju vi. Om vi inte är nöjda, har vi alltid möjligheten att, om de inte 

sköter sig som de ska enligt avtalet och alla grundstenarna, har vi rätten att dra 

tillbaka distributionsrättigheten. Maktbalansen hänger ihop mycket med vår platta 

organisationsmodell att man är polare, men det är ganska tydligt vem som 

bestämmer. Sen bestämmer de mycket på sin givna marknad, men allt måste vara 

inom ramarna för vad vi säger är ok. Det är trots allt vårt varumärke och ska 

uppfattas näst intill likadant över hela världen.” 

- Global Sales Manager, Företag A 
 

Även om Företag A styr hur marknadsföringen skall se ut har distributören en viss 

frihet att ta egna initiativ. Detta är något som Företag A:s Global Marketing Manager 

anser är viktigt för att varumärket skall utvecklas och nå rätt typ av kunder på den 

lokala marknaden. Men det ställer också givetvis krav på att distributörerna tydligt 

förstår hur varumärket skall uppfattas och i vilka typer av sammanhang som det är 

lämpligt att synas och i vilka sammanhang det är mindre lämpligt.  Vidare gav 

Företag A:s Global Marketing Manager ett exempel på när en distributör inte helt 

förstod hur varumärket skulle uppfattas och påbörjade ett marknadsföringssamarbete 

som inte fungerade med varumärkets ursprungliga identitet: 
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”På en marknad började distributören jobba med downhill-mountainbike och 

startade ett samarbete med det. Visst, det är väl coolt, men det har ju ingenting med 

Företag A som varumärke att göra. Helt plötsligt så blev vi ett mountainbike-influerat 

varumärke på den marknaden, som vi blev tvungna att sätta stopp för. De tolkade lite 

på sitt eget sätt, genom att anpassa sig lokalt. Det är självklart att man måste få 

anpassa sig lokalt, men man får aldrig rucka på varumärkets värden.”  

- Global Marketing Manager, Företag A 

 
För att ge ett exempel på hur Fallföretag A arbetar för att kontrollera att varumärket 

exponeras på rätt sätt på de internationella marknaderna berättar Global Sales 

Manager på Företag A: 

 
”Vi får inför varje kvartal in marknadsföringsplanen, vad som kommer att hända i 

respektive land. Vår marknadsavdelning sitter då och analyserar, är detta bra för 

varumärket eller inte? T.ex. om England skulle föreslå att köra en jättekampanj i 

Englands motsvarighet till Moore. Fiktivt exempel, de gör inte det. Då säger vi, nej 

det är inte bra, Det vill vi inte att ni gör. Vi har alltid en vetorätt. Det gäller allt som 

har med marknadsföring att göra när varumärket används.” 

- Global Sales Manager Företag A 

 

Företag B försöker att skydda sitt varumärke på de internationella marknaderna 

genom att allt marknadsföringsmaterial kommer från företaget. För att på så sätt skapa 

en säkerhet kring vilken marknadsföring som kommuniceras externt på respektive 

distributörs lokala marknad. 

 

”Vi måste godkänna allt som kan vara egna initiativ innan det publiceras, det går via 

oss. Det är viktigt att hålla koll på hur man syns i butik och hur man syns i media och 

så vidare. Försvara sitt varumärke är väl regel nummer ett för oss, det är det vi håller 

på med.” 

- Global Sales och Marketing Manager, Företag B 

 

Även om båda företagen kontrollerar hur marknadsföringen sköts hos distributörerna 

understryker samtliga intervjupersoner att det är omöjligt och kostsamt att helt kunna 

styra hur distributörernas arbete kring marknadsföring utförs. På vissa marknader är 
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det heller inte nödvändigt, eftersom distributörerna på flertalet marknader har en god 

förståelse och uppfattning kring hur varumärket skall framställas i marknadsföring.  

Det skiljer sig dock från marknad till marknad. Med vissa distributörer krävs mer 

dialog och kontroll, vilket oftast hänger ihop med hur länge respektive distributör 

arbetat med varumärket.   
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Vidare har distributörerna i båda företagen ansvar för att sälja in produkterna till 

butiker på sina marknader. Alla intervjupersoner vittnar om att det är ett viktigt och 

kritiskt moment för varumärket och hur det uppfattas. Eftersom båda företagen är 

starkt varumärkesorienterade är det viktigt att varumärket syns i rätt butiker som kan 

förmedla den identitet som varumärket står för.  

 

”Det finns ett specifikt exempel som är viktigt när vi jobbar med distributörerna, där 

vi kan sätta oss på tvären fullständigt, om det vill sig illa. Det är distribution, när en 

distributör säger att de vill plocka upp en butikskedja, som jag inte tycker är bra för 

oss och varumärket, där vi inte vill vara. Om distributören gör en annan bedömning, 

så kan vi inte i slutändan med juridisk hjälp stoppa det. Det kan vara frustrerande. 

Då är det såklart lättare om vi har samma inställning till hur vi ska synas.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 

 

Eftersom det finns några medel för att tvinga distributörerna att etablera sig i en viss 

butik eller avsluta ett samarbete med en distributör är det således viktigt att 

distributören och företagen har en gemensam uppfattning om vad varumärkets värden. 

Varumärkets identitet spelar stor roll när det handlar om vilka butiker som lämpar sig 

att etablera ett varumärke i. Eftersom båda företagens varumärken återfinns i 

premiumsegmentet är det extra viktigt att distributören etablerar samarbeten med 

lämpliga butiker som överensstämmer med den identitet som företagen vill förmedla 

till slutkunden. Det ställer krav på en god förståelse för varumärkets identitet hos 

distributörerna. 

 



! G"!

Det är ju otroligt viktigt att distributören kan sälja in varumärket på rätt sätt på sin 

marknad. De har ett stort ansvar i att hitta rätt butiker, men då måste de också förstå 

vad som är rätt butik för vårt varumärke. 

- Global Sales Manager, Företag A 

 

”Vi lägger över ansvaret i form av att vi har tydliga riktlinjer och ramar och vad vi 

ska ha för kunder. Om det är rätt butik märker vi ganska snabbt. Det räcker med att 

jag eller någon annan representant är nere på plats, så ser vi om distributören har 

helt fel fokus. Vi åker runt och tittar på vilka butiker de är på väg in i. Så ser man ju 

om distributören inte har förstått.” 

- Global Sales Manager Fallföretag A 
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När vi frågar företagen om huruvida distributören fungerar som en extern part eller en 

del av företaget är svaren; att det är uppenbart att alla vill att distributören skall 

fungera som en del av företaget snarare än en extern kund. Det skiljer sig dock från 

olika marknader beroende på hur länge samarbetet har varit etablerat, distributörens 

storlek, distributörens varumärkesportfölj och så vidare. Det står dock klart att i de 

fall där distributören upplevs som en del av företaget och starkt identifierar sig med 

varumärket fungerar samarbetet som bäst.   

 

”Målet med samarbetet är helt klart att de ska känna sig som en del av oss, utan 

tvekan. Det kan vi se i de länder där vi har sådana personer, det är de som fungerar 

absolut bäst och växer mest. I Frankrike har vi en väldigt dedikerad Sales Manager. 

Företag A är liksom hans grej, och han brinner för det.(…) Sen hade vi t.ex. 

Danmark, en marknad där distributören valde att gå sin egen väg och inte förstod och 

applicerade vår modell, utan som tyckte att de hade en annan väg att göra Företag A 

lönsamt och långsiktigt bra. Det gick inte. För de länder som är med på vårt sätt att 

tänka är de som går bra. Folk applicerar vår modell mer och mer och de är de som 

lyckas bäst.”  

- Global Sales Manager, Företag A 

 

”Vi ser dem som en del av företaget, definitivt. Vi har väldigt tät kontakt och 

samarbete. Jag brukar säga att jag skiter i om det är vår egen marknad eller en 
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distributrör, för att vi har samma mål och vill jobba på samma sätt oavsett marknad, 

Om det sen är en distributör eller vår egen marknad spelar ingen större roll. Vi har 

samma investeringsvilja på alla marknader och är väldigt involverade i affären på 

distributörsmarknaden. (…) Jag tror också att distributörerna känner så, speciellt 

säljpersonalen. Men det är klart, i vissa fall kanske distributören kan uppleva sig som 

lite begränsad. Det ligger lite i sakens natur, när man lånar ut sin bebis får inte 

barnvakten göra precis som den vill. Man vill ju att den ska gå och lägga sig en viss 

tid eller så.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag-B 
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Samtliga intervjupersoner från de två företag vi har intervjuat talar om vikten av att 

det finns en typ av identifikation med varumärket hos en tilltänkt distributör redan 

innan ett samarbete inleds. Utifrån de svar vi fått är det tydligt att detta är en 

nödvändig utgångspunkt att ta hänsyn till för att distributören i framtiden skall arbeta 

engagerat med varumärket och representera det på ett korrekt sätt, som bygger på 

Brand Identification. Intervjupersonerna från företag A vittnar alla om vikten av att 

känna att en tilltänkt distributör redan inledningsvis identifierar sig med varumärket 

och förstår dess koncept: 

 

”För ett livsstilsvarumärke som vi ändå är, så är det viktigaste att förmedla Företag 

A känslan ut i världen. För att kunna göra måste man ha väldigt dedikerade 

människor som fattar hela grundiden, grundkonceptet, delar våra värderingar. Det 

handlar om hela den här Företag A-storyn. Det är absolut kriterium nummer ett när 

vi går ut till en distributör.”  

- Global Marketing Manager, Företag A 

 

Hos Företag A är den genomgående uppfattningen att varumärket har lyckats få en 

sådan status att de sällan själva går ut och handplockar distributörer som anses passa 

varumärket. Ofta kommer distributörer till Företag A som gillar varumärkets ide och 

identifierar sig med det till Företaget och tar en första kontakt. På företag A anses 

detta vara en klar fördel ur varumärkessynpunkt, eftersom möjligheten till att få mer 

dedikerade samarbetspartners blir större om de själva kommer till Företag A, som en 

konsekvens av att distributören själv i ett tidigt skede ser en potential i varumärket 
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och produkterna.  Intervjupersonerna menar att om Företag A istället går ut och 

handplockar distributörer måste det huvudsakligen baseras enbart på finansiella 

värden, vilket inte alltid behöver vara en fördel för varumärket. Det är viktigare att 

personerna som företräder varumärket hos distributören har ett genuint intresse i 

varumärket och vill sprida dess värden och identitet vidare. Vidare är det givetvis 

också viktigt att distributören har finansiell styrka och en organisation som har 

förmågan att driva varumärket framåt på dess marknad.  

 

”Det är ofta folk kommer till oss och tar den första kontakten. T.ex. på mässor. Om 

man tar ”Bread and Butter”( årlig modemässa i Berlin) i somras, tror jag att jag fick 

förfrågningar från trettio personer, som ville vara distributörer runt om i världen . 

Varifrån man går vidare och sätter upp ett möte med fem av dem. Man känner redan 

där. Det är liksom svårt att sätta på pränt och förklara det riktigt, det bygger ju så 

otroligt mycket på ”gut feeling” (….) först bli det alltså en utsovring på den mjuka 

värdesidan, eller vad man nu väljer att kalla den. Det gäller att den tilltänkta 

distributören visar redan från början att de kan identifiera sig med varumärket och 

fattar visionen.”  

- Global Sales Manager, Företag A 

Intervjupersonen från Företag B har en liknande inställning i fråga om att 

distributören måste identifiera sig med varumärket redan i ett tidigt skede för att 

samarbetet skall bli framgångsrikt: 

 

”När vi väljer en distributör eller när vi har åsikter om vem som jobbar med 

varumärket, är det viktigt att vi från början är lika. Inte så att vi har snedbena och blå 

ögon, utan rent värderingsmässigt. För oss är det väldigt mycket känsla. Vi har tackat 

nej till många finansiellt starka distributörer, men som helt enkelt inte delar våra 

värderingar och identitet. Det blir ju lite flummigt att ta med i någon slags 

avhandling, men det är grymt viktigt för oss. (….) När man jobbar med ett varumärke 

och en produkt kan man ju jobba med det som en anställd, sen kan man ju liksom leva 

varumärket på ett annat sätt, på alla plan. Vi har en identitet och filosofi som man 

måste kunna ställa upp på. Om man delar det så ger sig väldigt mycket av det andra 

och affärsmässiga av sig självt.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 
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Genom intervjuerna framkommer betydelsen av att producenten visar engagemang 

och stöd gentemot sina distributörer, vilket visar sig bland annat genom att 

fallföretagen hjälper distributörerna att komma i kontakt med butiker. När företagen 

visar stöd engagemang för distributörernas arbete menar intervjupersonerna att det 

skapas bättre förutsättningar för att distributören skall identifiera sig med företagens 

organisation och varumärke. När distributörerna stöter på problem på sina marknader 

är det viktigt att producenten med tillgängliga medel hjälper till för att kunna lösa 

uppkomna problem. När producenterna visar stöd och hjälper distributörerna på deras 

respektive marknader genererar det i sin tur ett större engagemang och stöd för 

varumärket hos distributörerna, eftersom de känner sig viktiga och delaktiga i arbetet 

med varumärket.  

 

”Personliga besök på de olika marknaderna är något som vi genomför. Vi är ju inte 

bara där för att granska och kontrollera utan vi visar även vår support genom att 

spendera mycket tid där och försöka på alla sätt vi kan hjälpa dem. Vi kanske har 

kontakt med butiker som de inte har kommit in på. Då tar vi ett möte tillsammans 

allihopa. Det är nyckeln, besök!” 

- Global Sales Manager, Företag A 

 

Samma person på Företag A fortsätter när han talar om distributörerna: 

 

”De är ju ambassadörerna för varumärket runt om i världen. Vi vill hålla dem glada 

och peppade på varumärket. Vi ska ge dem all support som bara kan ges för att de 

ska supporta vårt varumärke i alla led. ” 

 

Företag B anser även de att engagemang och stöd gentemot distributören är viktigt för 

att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Här är den långsiktiga planen en viktig 

del, där Företag B stöttar distributören trots att försäljningen ibland inte når de mål 

som satts upp. Som ett exempel nämner Företag B:s Global Sales och Marketing 

Manager Grekland: 
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”Jag var ju där på marknaden många gånger utan att vi sålde speciellt mycket. Det 

är ju inte det att vi bara ger upp sådär. Vi försöker med alla medel att stötta för att 

komma runt så att säga.” 

- Global Sales och Marketing Manager Fallföretag B 

 

I vissa fall kan Företag A redan etablerat kontakt med en butik som de vill ska 

representera deras kläder. Detta kan ha skett innan ett distributionsavtal har tecknats. 

När vi riktar frågan till Fallföretag A kring varför de i flertalet fall har gett en butik till 

distributören som de vill in på, trots att de redan själva har kontakt, svarar Fallföretag 

A:s Global Sales Manager:  

 

”Vi vill visa dem vårt stöd för vi har givit dem rätten på en marknad. Vi kan sälja till 

butiken direkt, vi har den rätten, men vill genom att gå via distributören visa vår 

support för distributören. Finns många ställen till vilka vi rent teoretiskt skulle kunna 

gå. Då skulle vi få en högre marginal om vi säljer direkt, men det skulle sätta käppar i 

hjulen för distributören. De har fått rätten till en marknad, vi supportar dem på alla 

sätt vi kan för att de ska kunna driva det framåt.” 

- Global Sales Manager Fallföretag A 

!
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De två företag som vi intervjuat personer ifrån arrangerar möten med samtliga 

distributörer två gånger om året i samband med att nya kollektioner släpps. Dessa 

möten sker i regel under tre till fem dagar och beskrivs under intervjuerna som de 

enskilt viktigaste tillfällena att skapa en identifikation med varumärket hos 

representanter från distributörerna. Mötena handlar mycket om att få en möjlighet att 

umgås och odla den identitet som distributörerna sedan skall förmedla vidare genom 

distributionen.  

 

Mötena, som kallas säljmöten, utgör för Företag A ett nyckelverktyg för att kunna 

förmedla och sprida varumärkets vision och identitet till de externa distributörerna. 

Mötena fungerar dels som en möjlighet att presentera och sälja in den nya 

kollektionen men också för att visa upp hur det ska jobbas med marknadsföring runt 
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den. Företag A försöker förmedla all information runt den nya kollektionen för att det 

ska kunna förmedlas vidare genom distributionen. Mötena inleds alltid med att 

företagets VD ”predikar” i företagets historia och vad varumärket står för. Det är 

något som görs fortlöpande varje år för att verkligen befästa den känsla och identitet 

som det önskas att varumärket skall förmedla. Intervjupersonerna anser att det är 

viktigt att göra fortlöpande för att varumärket skall kunna respresenteras korrekt 

genom distributionen.  I samband med säljmötena ordnas också festligheter för att 

underbygga gemenskapen partnerna emellan och sprida den känsla och identitet som 

företaget sedan vill förmedla genom sina kläder. Dessa fester är något som 

intervjupersonerna från företag A anser är lika viktigt som det arbete som görs mer 

formellt med distributörerna: 

 

”Det kan ju låta hur flummigt som helst, men det är en otroligt stor del av Företag A 

och vårt bolag. Det finns en anledning till att när vi har fester är det alltid hur mycket 

folk som helst. Det är en skön atmosfär. Det är så säljmötena är. Dels har vi väldigt 

seriösa dagar, men det är lika viktigt vad vi gör på nätterna i stort sätt. Det är där vi 

förmedlar Företag A-känslan. Vi kommer återigen in på det här mjuka. Om man åker 

ifrån ett Företag A-säljmöte och inte fattar vad Företag A står för, handlar om och 

hur man ska jobba med det, så är man faan dum i huvudet.” 

- Global Sales Manager, Företag A 

 

”Själva känslan är att vi alltid tagit väldigt bra hand om folk när de kommer till 

Sverige.  Det är viktigt när någon kommer besök att vi tar hand om dem, så när de 

åker härifrån så har de haft den bästa upplevelsen. Det har präglat oss starkt att vi 

tar hand om distributörerna. Vi är också väldigt öppna, de är välkomna i familjen, 

vilket sedan genomsyrar samarbetet. När distributörerna är här, så har vi självklart 

den affärsmässiga biten också, och är väldigt seriösa på den biten, men det är viktigt 

med den familjära känslan för att få alla att trivas och engagerade.”  

- Global Marketing Manager, Företag A 

 

På ett likande sätt bjuder Företag B in sina distributörer två gånger om året under ett 

antal dagar. Under dessa dagar läggs mycket tid på att göra diverse aktiviteter, som 

kanske inte i första hand är relaterade till det dagliga samarbetet. Det handlar mycket 
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om att umgås och på så sätt förmedla varumärkets och företagets identitet till 

distributörerna, så att de skall känna sig som en del av Företag B.  

 

”Vi hittar på massa saker tillsammans. För att vi ska svetsas ihop och för att man ska 

få rätt känsla, inte bara förstå produkterna utan få en känsla för företaget och de 

människor som jobbar här. Det är faktiskt vi som jobbar med varumärket som är 

varumärket. Det blir väldigt mycket odlande av företagskultur på kick-offerna.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 
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Samtliga intervjuer vi genomfört har givit oss en bild av att det är en viktig del att 

vara på plats spendera och tid tillsammans med distributörerna på deras respektive 

marknad. Besöka distributörerna handlar till viss del om att kontrollera hur arbetet 

utförs på respektive marknad, men en stor del handlar också om att kommunicera 

varumärket och den identitet som företagen vill förmedla genom sina produkter.   

VD:n för Företag A är ofta ute och träffar distributörerna och kontinuerligt förmedlar 

vad varumärket står för och hur det skall användas. Överlag så är många personer 

inom företagets ledning ofta ute och träffar distributörerna för att förmedla och 

kontrollera vad som görs och hur varumärket används. Samtliga vi intervjuat anser att 

det är en väldigt viktig process för att säkerställa att distributörerna verkligen förstår 

vad företaget och varumärket står för och kan identifiera sig med det.  

 

Företag A är också väl medvetna om att det är personalen i respektive butik som 

distributören samarbetar med som är den viktigaste representanten för företaget som 

konsumenten oftast kommer i kontakt med. Företag A lägger stora resurser på just 

detta område och håller sig ständigt uppdaterade med vad som sker längre ner i 

distributionskanalen. Personer från företagets ledning besöker också butiker för att 

kommunicera varumärkets värden till butikschefer, inköpare och anställda i butikerna. 

På så sätt överlappas distributören till viss del och hjälper dem att kommunicera 

varumärkets identitet ända ner till butikerna. På så sätt försäkrar sig företaget om att 

butikerna som säljer produkterna verkligen vill och kan förmedla den identitet som 

Företag A eftersträvar .  
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”Det är där det otroligt viktiga är att, i den här branschen, och framförallt när man 

är ett starkt varumärkesdrivet bolag är att ha den ständiga uppföljningen och 

återkopplingen och att vara på plats. Nyckeln till allting är att vara där, vilket också 

är anledningen till att jag reser så mycket.” 

 - Global Sales Manager, Företag A 

 

”Vi gjorde en liten undersökning om personalen (läs: anställda både hos 

distributörer och Företag A) ville veta mer om varumärket och storyn. Här i Sverige 

var det nittio procent som kände att de förstod storyn och varumärkets identitet. Hos 

distributörerna var det lite annorlunda. Distributörerna är ju spridda runtom i 

världen och har inte den här personen som predikar varje dag, som förmedlar 

känslan. Där måste man ligga i hårt hela tiden. Därför är det viktigt att vi är ute på 

de olika marknaderna.”  

- Global Marketing Manager, Företag A 

 

Intervjupersonen från Företag B beskriver på ett liknande sätt hur extremt viktigt det 

är att vara på plats fysiskt med jämna mellanrum hos distributörerna på deras 

respektive marknad. På samma sätt som Företag A är personer i ledande ställning ofta 

på besök hos distributörerna för att vägleda arbetet kring varumärket.   

 

”Jag reser runt otroligt mycket. Jag är ofta på våra lokala kontor(Notera: ”Våra 

lokala kontor”). Det är viktigt för att distributörerna skall känna sig delaktiga i 

varumärket. Vi känner av hela tiden med distributörerna, har de uppfattat våra 

värderingar på rätt sätt? Vad är det som funkar och inte?  Vad kan vi göra för att ta 

nästa steg?” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 
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En uppfattning som vi fått vid intervjuer med Fallföretag A är att de i viss 

utsträckning söker att utbilda distributörerna utöver den information som 

kommuniceras vid säljmötena. Vilket inte visar sig vara fallet vid Fallföretag B, då de 

inte har samma bredd i sitt produktutbud. 
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”Vi har ständigt pågående clinics var det gäller olika produktgrupper eller 

marknadsföring av vad det nu kan vara, hos distributören, som i sin tur tar på säg att 

utbilda återförsäljarledet, som i sin tur tar på sig att utbilda slutkonsumenten.  

På säljmötet har vi den generella presentationen på alla olika produktgrupper. Vi går 

igenom allting och grundtanken.(….) Sen kommer uppföljningsgrejerna där t.ex. vår 

footwear-manager åker ner till distributörerna och förklarar hela skokollektionen. 

Såhär tänker vi. Det var därför vi gjorde såhär. Det här är anledningen till att skorna 

ser ut som de gör. De ska säljas till den här och den här speciella kunden.” 

- Global Sales Manager, Företag A 
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En Brand Book som grundligt förklarar varumärkets ursprung och identitet är ett 

verktyg som båda företagen i olika utsträckning använder för att förmedla varumärket 

till distributörerna. Den genomgående åsikten bland intervjupersonerna är att det 

fungerar som ett bra komplement till muntlig mer informell förmedling av 

varumärkets identitet.  Företag A har under en tid använt sig av en så kallad Brand 

Book för att kommunicera varumärket till distributörerna, men den upprättades för 

fem år sedan, vilket gör att den anses något inaktuell bland företagets distributörer 

och anställda. I nuläget jobbas det därför med en utvidgning och uppdatering av den 

som finns. 

 

”Ett väldigt viktigt verktyg är upprättandet av en ny Brand Book, som vi ska skicka ut 

till alla distributörer. Den ska innehålla alla typer av guidelines, så att folk ska förstå 

sig på varumärket i sin helhet. Här har undersökningen som jag snackade om innan 

legat till grund.(…) De ska ha den för att de ska veta hur de ska förhålla sig till 

varumärket. Alltifrån hur de ska använda loggan i vissa sammanhang, till storyn och 

hela rubbet.” 

- Global Marketing Manager, Företag A 

 

Företag B har använt sig olika typer av skriftligt material för att kommunicera 

varumärket till distributörerna, men har nyligen påbörjat arbetet med en lite mer 

omfattande Brand Book. 
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”Vi har lite olika böcker om Företag B. Jag ska säga att vi håller på att jobba med 

den ultimata nu, som ska täcka in det mesta. Vi har skrivit något som vi kallar 

Företag B-bibeln där vi har en lite humoristisk inriktning på det, så det blir lätt att ta 

till sig.  De tio budorden och så. Sen har vi gjort lite olika andra skrifter. Vi gör också 

en säsongsvis Brand Book, där även kollektionen ingår. Liksom en bok där all info du 

behöver veta finns. Det är en viktig grej. Vi delar ut den till återförsäljare också.”  

 - Global Sales and Marketing Manager, Företag B !
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När vi frågar om identitet och hur producenten får distributörerna att identifiera sig 

med varumärket och visa engagemang i varumärket, visar det sig att det inte rör sig 

endast om att kommunicera den identitet och de värden som varumärket skall 

förmedla till distributörerna. Intervjupersoner från alla företagen talar om hur viktigt 

det är i sammanhanget att involvera distributören och lyssna till och ta till sig tankar 

kring varumärket för att identifikation och engagemang skall uppstå. Det ter sig 

viktigt för att distributörerna skall känna sig delaktiga i varumärket som de 

representerar. 

 

”Det är väldigt viktigt att vi är lyhörda på distributörernas funderingar på 

varumärket. Vi försöker hela tiden samarbeta så mycket det bara går. Vi vill göra det 

hela tillsammans. Vi kan inte vara någon slags överhet som bara dikterar villkoren. 

Det fungerar inte om du vill ha samarbetspartners som engagerar sig i ditt 

varumärke. Det skapar också väldigt mycket glädje och motivation som distributör. 

Nu var han nere och gjorde faktiskt noteringar, sen kommer distributören hit nästa 

gång och ser att det finns spår av det vi pratade om. Det är bra att de känner att det 

blir lyssnade på liksom. Det tror jag är grymt motiverande för alla.” 

- Global Sales and Marketing Manager Företag B 

 

Det är viktigt att ha den här täta dialogen fram och tillbaka med distributörerna om 

varumärket och annat också. I vår bransch med varumärket och på sättet vi styr det 

här bolaget, så är det dialogen som är viktig. Man måste ha respekten för varandra 

om det ska bli bra. Distributörerna respekterar vad vi säger och vi respekterar deras 

input, självklart. Det är ju utifrån vad de säger som bolaget på andra hållet funkar. 

Får vi väl underbyggd feedback är det jättebra. De är ju Företag A:s folk de också, 

de är en väldigt viktig del av bolaget.  - Global Sales Manager, Företag A 
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När det handlar om att skapa en identifikation kring varumärket hos distributören 

anser representanten från Företag B också att det är absolut viktigast att fokusera på 

just säljarna hos distributören. Kommunikationens väg utelämnar därmed många 

gånger ägaren av distributörens organisation. Genom sin roll är säljarna de främsta 

representanterna för varumärket på respektive marknad, vilket gör att det är de som i 

första hand måste brinna för och känna engagemang i varumärket.  

 

”För min del handlar detta väldigt mycket om att få lojalitet från säljarna hit. Lyckas 

man med det har man kommit långt. I min roll koncentrerar jag mig på säljarna i 

första hand. Det ser vi väldigt ofta att en säljare hos en distributör är mer lojal oss än 

sin lokala chef, eller arbetsgivare. Så vi har väldigt mkt kommunikation som går via 

våra säljare och vi kan göra väldigt mycket bra grejer ihop. Vi kan komma runt mer, 

vad ska man säga, styrelserumsfrågor, på ett bra sätt med våra säljare. Vi 

samarbetar otroligt mycket. Jag struntar ofta i att prata med ägaren till distributören, 

för han är sällan involverad i det dagliga. Det är bättre att koncentrera sig på 

säljarna än någon som egentligen inte är så involverad i just Företag B. Det är ju i 

mångt och mycket säljaren som representerar varumärket.”  

- Global Sales och Marketing Manager, Företag B 

 

På Företag A läggs också mer kraft på just säljarna, eftersom deras roll som 

representanter för varumärket är vital. En representant för Företag A försökte förklara 

vikten av att identifiera sig med det man säljer genom att dra en parallell till sitt 

tidigare arbete som säljare i butik. 

 

Det är viktigt att känna för det man säljer. Jag har ju själv jobbat mycket i butik. Det 

är helt värdelöst att sälja något som man inte kan identifierar sig med och känner för. 

”Att sälja något som du inte själv tror på är fruktansvärt svårt, för det blir så jävla 

krystat och onaturligt. Däremot tror du på grejerna, jag menar jag jobbade på JC. JC 

är ju JC, men jag kände ibland att jag mer var en del av Levis än JC. De var otroligt 

bra på att förmedla Levis-känslan ner på butiksgolvet där jag stod. Det är klart att 

det syns i försäljningen. Det är något man måste jobba hårt på med säljarna hos 

distributörerna.”  

- Global Sales Manager, Företag A 
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Fallföretag A bekräftar även att kommunikation mellan distributörerna förekommer, 

vilket de ser positivt effekter av. Samarbete mellan distributörerna ger en god input, 

där de kan utbyta erfarenheter med varandra. Kommunikationsflödet mellan de 

externa samarbetsparterna ställer samtidigt krav på att Fallföretaget är konsekvent i 

sin kommunikation och är ärliga gentemot alla distributörer till följd av den höga 

transparens som råder inom samarbetet. 

 

”Ja, det är det som är grejen med den här Fallföretag A-familjen, där alla har blivit 

mer eller mindre bra vänner. Om du ser i Europa t.ex. fransoserna och snubben som 

driver Benelux, de har t.ex. ett sidoprojekt tillsammans. Alla har väldigt nära kontakt 

och det har vi varit tydliga med hela tiden, vi har en väldigt transparent 

kommunikation, med samtliga distributörer, för att vi vet att folk snackar med 

varandra.  Det kan ju ställa till med sådana onödiga irritationsmoment om vi säger 

en sak till Frankrike och säger en sak till Benelux. Jag vet ju att de här killarna också 

snackar otroligt mycket. VI har valt istället att vara helt ärliga.” 

? Global Sales Manager, Företag A  

 

Vidare fortsätter personen på Fallföretag A: 

”Det är ju någonting som vi supportar fullt ut också, eftersom de utbyter ju 

erfarenheter. Kan de dela med sig av erfarenheter kan det gynna oss i slutändan 

också. Vi supportar att det finns en transparens.  Alt som är bra för vårt varumärke 

är ju i slutändan också bra för oss och för dem.”  

- Global Sales Manager, Företag A 
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I många fall har företagens distributörer ett flertal andra olika varumärken som de 

representerar på sin marknad.  När vi frågar vidare hur detta påverkar möjligheten att 

få de som arbetar med varumärket hos distributören att identifiera sig med just ett 

specifikt varumärke blir det övergripande svaret från alla företagen enkelt och 

konkret. För att företagen i dessa fall skall få det engagemang i varumärket som 

önskas krävs att distributören har exklusiva säljkårer som brinner för respektive 

varumärke.  Med exklusiva säljkårer menas en uppsättning av säljare hos respektive 
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distributör som endast arbetar med företagens varumärke. När säljarna som 

representerar varumärket hos distributören endast har ett varumärke att representera, 

trots att distributören har fler varumärken i sin portfölj, skapas bättre förutsättningar 

för att säljarna skall identifiera sig med varumärket och får det fokus som krävs för att 

varumärket skall kunna göras rättvisa på marknaden.   

 

Hos Företag B ses det inte som ett större problem om distributören har fler 

varumärken i sin portfölj, givet att en exklusiv säljkår finns. Det anses dock väldigt 

viktigt att distributören inte har varumärken som är direkta konkurrenter till Företag 

B. Intervjupersonen från Företag B menar då att det kan uppstå en intern konkurrens 

hos distributören som inte är till fördel för samarbetet.  

 

”Om distributören har andra varumärken, som inte är direkta konkurrenter, stör det 

oss inte jättemycket i vårt arbete(…) så länge vi har en exklusiv säljkår, som bara 

jobbar med våra grejer och koncentrerar sig på Företag B. Vi tror att det är svårt att 

vara Mr-Företag B om du samtidigt ska dra på dig en Miss Sixty-hatt och sen dra på 

dig Diesel-hatten. Man får ingen trovärdighet som kundansvarig om man jobbar så. 

Vi vill ha exklusiva säljare som kan fokusera på vårt helt enkelt. Det gör det också 

lättare för oss att koncentrera oss på ett färre antal säljare.” 

- Global Sales and Marketing Manager, Företag B 

 

Hos Företag A har finns färre åsikter kring vilka andra varumärken som distributören 

har, givet att distributören har en del av sälkåren som endast fokuserar på Företag A. 

Huvudorsaken till att Företag A vill ha en exklusiv säljkår är de personer som aktivt 

jobbar med varumärket hos distributören ska få den tid som krävs för att helhjärtat 

kunna fokusera på ett varumärke. Om distributören har konkurerande varumärken ser 

Företag A det i vissa fall som en fördel. Om distributören har förhållandevis 

framgångsrika konkurrerande varumärken ger det ett kvitto på att distributören har 

förmågan att arbeta med varumärken av Företag A:s karaktär, samtidigt som det 

vittnar om att distributören har goda samarbeten med ett nätverk av butiker som 

passar Företag A:s varumärke.   
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”Vi vill att de har en egen del som bara fokuserar på Företag A för att kunna bygga 

det som varumärke. Där kan det lätt fallera om man inte är uppmärksam. Plockar 

man på sig 10 andra varumärken är det svårt att göra något bra med alla. På en del 

större marknader har vi också folk som fokuserar bara på dam eller herr eller någon 

som fokuserar på denim. Det gör en enorm skillnad när någon väl fokuserar. Det vet 

man ju själv, har man för mycket projekt kan man inte engagera sig ordentligt i allt. 

Det blir mindre bra.” 

- Global Marketing Manager, Företag A 
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Företag A stötte relativt nyligen på problem med sin distribution i Danmark. 

Produkterna såldes i butiker som inte var lämpliga för den identitet som varumärket är 

ämnat att förmedla. Distributören hade en egen idé kring varumärkets identitet och 

hur den borde distribueras. 

”Problemet var att det hade gått så pass långt. När vi tog beslutet att skifta om det 

från den här typen av ”dålig butik”, var det för sent. De som jobbade med det där 

kunde inte komma till de här lite bättre butikerna för att förmedla buskapet.  

Förtroendet var redan förbrukat. De sa bara, ni säljer ju på den här butiken, butik X, 

självklart kan ni inte ligga på Y. När de kom tillbaka till butiken Y, spelade det ingen 

roll att vi slutat sälja på butiken X för vi var redan förknippade med butiken X. 

Distributionen leder till sammankopplande med varumärket. Det var där det största 

problemet uppstod.”  

- Global Sales Manager, Företag A 

 

Detta exempel är en tydlig illustration av vad som kan hända med ett varumärke när 

distributören inte förstår varumärket och distributionen sker genom kanaler som inte 

passar med varumärket och de värden som det vill förmedla. I Danmark byggdes inte 

varumärket upp på det sätt som Företag A ville. Produkterna såldes i butiker som inte 

lämpade sig för produkter som är starkt varumärkesorienterade. Den mix av produkter 

man sålde i Danmark var också ofördelaktig för varumärkets uppbyggande, eftersom 

man till stor del sålde företagets enklare produkter. Detta i kombination med de 

butiker man etablerade sig i gjorde att uppfattningen av varumärket på den danska 

marknaden kom att hamna långt ifrån den som företaget egentligen hade som mål.  

Varumärkets identitet bevarades inte genom distributionen på ett korrekt sätt. Detta 
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resulterade i att Företag A beslutade sig för att dra tillbaka distributionen i Danmark 

helt, för att börja om helt från början och sakta men säkert bygga upp varumärket från 

grunden. Företag A inser att detta kan bli en relativt långvarig process eftersom den 

danska marknaden först måste ”andas” innan det är möjligt kan bygga upp 

varumärket i den riktning som önskas. Problematiken ligger i att producenten måste 

”tvätta bort” den uppfattning av varumärket som finns för tillfället, genom att sakta 

men säkert försöka etablera varumärket genom distributionskanaler som passar 

varumärket och med en mer nyanserad produktmix. 

 

”Hamnar man i fel butiker och bara säljer en typ av produkter, så uppfattas ju 

varumärket fel tillslut. När vi bara sålde printade t-shirts och luvtröjor, så blev ju 

märket liksom ett märke för 14-åringar. Vår hade distributör fel inriktning och våra 

riktiga kunder fick då helt fel uppfattning.” 

Distributören i Danmark hade en annan uppfattning av vad varumärket skulle 

förmedla än vad Företag A hade. Det arbetades helt enkelt inte utifrån den identitet 

och vision rörande varumärket som var ämnat för att bygga upp det på lång sikt i den 

riktning som man önskar. Problematiken ledde till att Företag A valde att själva ta 

över distributionen i Danmark och för att få full kontroll över hur varumärket 

exponeras.  

 

”Företag A är och förblir vårt varumärke. Det ska förmedlas på det sättet som vi vill 

att det ska förmedlas. Därför valde vi, på grund av den geografiska närheten att ta 

över helt själva. Men i Danmark, där får vi börja om från noll. Vi skulle i och för sig 

kunna fortsätta och sälja en tid, men för oss var det viktigare att vara nöjda med oss 

själva och bli sanna till vår vision och vår story.”  

- Global Sales Manager, Företag A 
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I vårt analyskapitel presenteras våra diskussioner kring de resultat som framförts vid 

våra intervjutillfällen och kring den teoretiska referensram som har legat till grund 

för vår förståelse kring vårt problemområde. 

 

!
I slutet av vår teoretiska referensram presenterade vi en analysmodell utefter vad 

tidigare studier har behandlat kring vårt område, vilken vi presenterar även i denna 

del nedan. Detta kapitel kommer att innehålla diskussioner kring analysmodellens 

innehåll, där diskussionerna innefattar de resultat som vi har presenterats för vid våra 

genomförda intervjuer hos svenska modeföretag. Vi kommer att resonera och 

diskutera kring de frågeställningar som vi presenterar i vårt inledande kapitel.  

 

! Vad får Brand Identification hos distributören för effekter för ett svenskt 

varumärkesdrivet modeföretag? 

! Hur kan ett svenskt modeföretag skapa Brand Identification hos en extern 

distributör?  

! Vilka faktorer kan påverka skapandet av Brand Identification hos en extern 

distributör? 
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Utefter våra intervjuer med fallföretagen kan vi konstatera att de båda arbetar utefter 

ett identitetsbaserat varumärkesbyggande, där produkterna i sig endast utgör en liten 

del av vad varumärket ska representera. Företag B talar om sitt varumärke som ett 

koncept, medan Företag A vill förmedla en känsla med sitt varumärke. För att detta 

ska vara möjligt är det i enlighet med Kapferer (1997) viktigt att företaget är 

medveten om sin identitet och låter denna utgöra riktlinjer kring hur aktiviteter ska 

utföras. Meffert och Burmann (2005) benämner varumärkets identitet som en skapelse 

härstammandes från företagets vision, personlighet, värderingar, organisationens 

skicklighet samt historia. Vid våra intervjuer har vi tydligt kunna utläsa att företagen 

speglar en stark personlighet som sedermera slutkonsumenten ska kunna identifiera 

sig med.  

 

Företag A sätter en stark tilltro till sin framgång genom att slutkonsumenten ska 

kunna känna en tillhörighet med varumärket, vilken måste förmedlas genom hela 

distributionskanalen. Distributören har således en viktig roll att förmedla denna känsla 
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vidare till de som arbetar i butiken och möter slutkunden vid så kallade Customer-

Brand Touch Points (Burmann & Zeplin, 2005).  

 

Företag A menar att den Brand Identification som sker hos distributören är en kritisk 

fråga för att slutkonsumenten ska uppfatta varumärket i enlighet med den identitet 

som Företag A vill förmedla. Varumärket är en stark konkurrenskraft för företaget, 

vilken de menar har gett upphov till den framgång som företaget har nått 

internationellt.  
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Ovan nämnde vi att Brand Image ska överensstämma med Brand Identity, för att 

företagen ska lyckas på den internationella marknaden. Intervjupersonerna menar att 

brister i distributörens förmåga att förmedla varumärkets värden på rätt sätt till butiker 

på sin lokala marknad leder till att de förväntningar som slutkonsumenten skapat 

utefter deras tolkning av varumärket inte levereras av representanter för varumärket. 

Utifrån vår studie kan vi därför konstatera att distributörerna har en stor påverkan på 

Customer-Brand Touch Points, vilket vi också har varit inne på tidigare.    

 

Företag A:s Global Sales Manager belyser att de har lyckats förmedla sin vision ända 

till slutkonsumenten, så att denna part köper in visionen om Företag A och därmed 

vill vara en del av deras varumärke. Denna tillfredsställelse till varumärket som 

slutkonsumenten känner vid kontakten med varumärket är ett tydligt exempel på vad 

Burmann och Zeplin (2005) kallar för att gapet mellan Brand Identity och Brand 

Image är litet.  Förhållandet mellan Brand Identity, Brand Image och varumärkets 

styrka som vi funnit bevis för både inom forskningen (Burmann & Zeplin, 2005) samt 

av den verklighet som vi studerat presenteras i modellen nedan. En tydlig Brand 

Identity internt hos ett företag och dess distributörer leder till att företagets Brand 

Image uppfattas konsistent och skapar goda förutsättningar för ett starkt varumärke 

som baseras på en tydlig identitet.  

 

Från tidigare studier kan vi tydligt avgöra att misslyckande i fråga om att leverera det 

löfte som varumärket avlagt till sina kunder försvagar varumärkets styrka på 

marknaden genom att det uppstår förvirring hos mottagaren och den externa 

acceptansen reduceras avsevärt, vilken vi finner i de två dimensioner av varumärkets 
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styrka som Burmann, Jost-Benz och Riley (2008) presenterar. Global Sales Manager 

för Företag A klargör detta på ett tydligt sätt då han menar att slutkonsumenten vid 

tillfällen där varumärkets löfte inte besvaras, väljer slutkonsumenten att köpa ett annat 

varumärke. 

 
Ett ytterligare exempel på det konsistenta utförandet av alla parter som Parment 

(2006) anser är så viktigt vid arbetet med ett varumärke kan ges när Global Sales och 

Marketing Manager på Företag B menar att distributörens uppgift egentligen är enkel. 

Samma person förklarar att distributörerna anses vara producentens förlängda arm på 

de olika internationella marknaderna, vilka ska spegla varumärket i deras aktiviteter 

så som Företag B önskar att det ska speglas, genom att följa de värden och riktlinjer 

som Företag B har utsatta för sin verksamhet. 
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Burmann, Jost-Benz och Riley (2008) menar att det är viktigt att företag tar hänsyn 

till varumärkets styrka både internt och externt, vilket på sätt och vis är 

utgångspunkten för att skapandet av Brand Identification internt är centralt. 

Författarna menar att om det saknas identitet och substans i varumärket internt är 

möjligheten liten för att Brand Image i konsumenternas ögon överensstämmer med 

Brand Identity, som kommuniceras i övrig marknadsföring. Vi argumenterar för att 

det är lika viktigt skapa Brand Identification i sammanhanget med distributörer, som 

vi har studerat. Vår undersökning pekar också på att om inte Brand Identification 

finns hos distributörerna får det samma negativa effekter som Burmann, Jost-Benz 

och Riley (2008) menar att bristen på Brand Identification får, om det saknas internt. 

Utifrån båda dimensionerna av varumärkets styrka delar Burmann, Jost-Benz och 

Riley (2008) in varumärken i fyra olika kategorier; potentiellt framgångsrika 

varumärken, vinnande varumärken, förlorande varumärken och utrotningshotade 

varumärken. Hos Företag A kunde vi genom intervjuerna identifiera intressanta 

situationer på två marknader, som bra exempel på att varumärkets styrka internt hos 

distributören spelar en vital roll.  

 

På den danska marknaden hade Företag A från början en viss acceptans och 

fördelaktig Brand Image i konsumenternas ögon. Varumärket uppfattades som 

intressant och produkterna sålde bra. Externt fanns således en styrka i varumärket. 
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Men hos distributören fanns ingen klar substans och identitet rörande varumärket. 

Hos distributören saknades Brand Identification och vidare därmed inget Brand 

Commitment och således var Brand Citizenship Behavior lite förkommande. 

Distributören agerade inte utifrån den identitet som varumärket hade internt på andra 

håll, för att göra det långsiktigt framgångsrikt. Varumärket tappade därför successivt i 

styrka externt, vilket gjorde att Företag A valde att avsluta samarbetet med 

distributören. Företag A var på den danska marknaden vad Burmann, Jost-Benz och 

Riley (2008) kategoriserar som ett utrotningshotat varumärke, som en följd av 

distributörens bristande förmåga att identifiera sig med varumärket, det vill säga låg 

Brand Identification.  

 

På den franska marknaden har Företag A en dedikerad och engagerad distributör som 

starkt identifierar sig med varumärket och vad det representerar. Distributören 

kommer ofta upp med egna framgångsrika initiativ, som utgår från varumärkets 

identitet och visar ofta upp stort engagemang och kreativitet. Brand Identification, 

Brand Commitment och Brand Citizenship behavior är starka. Den franska marknaden 

är också väldigt framgångsrik för Företag A och varumärket har en stark position på 

marknaden. Det kan givetvis bero på fler faktorer än att distributören identifierar sig 

med varumärket, men vi kan argumentera för att det är en starkt bidragande faktor. 

Utifrån Burmann, Jost-Benz och Riley (2008)  kan vi på den franska marknaden 

kategorisera Företag A, som ett vinnande varumärke, med stark substans och identitet 

såväl externt som internt hos distributören. Utifrån exemplen ovan kan vi följaktligen 

utläsa att varumärkets styrka internt också spelar en viktig roll i fråga om 

distributörer. Distributörens förmåga att identifiera sig med och förstå varumärkets 

Brand Identity har en står påverkan på huruvida varumärket kommer att uppfattas på 

respektive distributörskontrollerad marknad. 
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Från Burmann och Zeplins (2005) forskning som presenterades i vår teoretiska 

referensram kan vi tydligt utläsa att en stark identifikation med varumärket föranleder 

att Brand Citizenship Behavior anammas. Brand Citizenship Behavior samt Brand-

Extra Role Behavior (Hughes & Ahearne, 2010) påvisas som viktigt utefter 

verkligheten som vi studerat genom intervjuer när exempelvis Företag A beskriver de 

samarbeten med distributörer som är välfungerande.   
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Vid Företag A:s beskrivning av sin distributör på den franska marknaden kan vi utläsa 

en hög grad av samstämmighet mellan vad Burmann och Zeplin (2005) benämner 

som Brand Citizenship Behavior. Den franska distributören kommer med en mängd 

egna förslag på förbättringar rörande varumärket på sin marknad. En viktig punkt är 

även den grad som distributören är villig att göra uppoffringar för varumärket, vilket 

kan härledas till de riktlinjer som producenten har beträffande distributörens 

utförande av sina aktiviteter. Vi kan här finna en viss grogrund för problematik, där 

en distributör känner sig alltför begränsad av de riktlinjer som måste följas. Företag B 

vittnar om att detta scenario i vissa fall kan förekomma.  

 

Det är emellertid viktigt att hålla en god balans mellan kontroll över och förtroende 

för distributörens arbete på sin marknad. Valet av butiker där produkterna ska säljas 

är ett sådant beslut som överlämnas till distributörerna. Företag A menar att 

förståelsen för vad som karaktäriseras som rätt butik har sin utgångspunkt i 

förståelsen för varumärket och vilka kunder som producenten vill nå med sina 

produkter. Uppföljningen från producentens sida sker genom besök på de olika 

marknaderna, där de själva kan se vilka butiker som företagets produkter är på väg att 

börja säljas inom. Företag B talar om riskerna med att ansvaret åläggs distributörerna, 

då de i vissa fall kan starta försäljning som Företag B inte anser vara rätt för 

varumärket. Återigen har det i dessa fall uppstått brister i förståelsen för varumärkets 

värden, där distributören inte har internaliserat och identifierat sig med varumärket på 

ett riktigt sätt. En vilja från distributörens sida att rätta sig efter de riktlinjer som 

existerar från producentens sida överensstämmer med vad Burmann och Zeplin 

(2005) kallar för Brand Citizenship Behavior. Samtidigt kan vi argumentera för, 

utefter studien kring Brand Identification av Burmann och Zeplin (2005) att en stark 

identifikation ökar möjligheten för att egna initiativ från distributörens sida alltmer 

överensstämmer med vad producenten vill förmedla med sitt varumärke. Marketing 

Manager på Företag A förklarar att det är viktigt att hålla hårdare restriktioner mot de 

samarbetspartners som kanske inte har en lika stark Brand Identification, som vissa 

andra samarbetspartners, vilka kan ha arbetat tillsammans en längre tid. 

 

Att ta varumärket i beaktning framkommer även det som en viktig punkt inom Brand 
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Citizenship Behavior (Burman & Zeplin, 2005) när det rör utförandet av 

distributörens aktiviteter. Marketing Manager på Företag A berättar om när initiativ 

från en av deras distributörer resulterade i en icke önskvärd utgång. Distributören 

startade ett samarbete med Mountain Bike-åkare på sin lokala marknad, vilket var ett 

väldigt bra initiativ då det gav bra publicering och exponering av varumärket. Dock så 

började varumärket att alltmer förknippas med just Mountain Bike, vilket minskade 

intresset hos övriga kundgrupper. Därför var Företag A tvunget att ingripa för att 

avsluta samarbetet som upprättats mellan distributören och Mountain Bike-åkarna, för 

att inte varumärket skulle tappa sin marknadsposition. En starkare Brand 

Identification från distributörens sida hade således kunnat resultera i att distributören 

inte valt att ingå ett liknande samarbete, då denne hade förstått att det kunde skapa 

negativa effekter för varumärkets helhet på just denna specifika marknad.  
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För att besvara övriga delar av vårt syfte kring hur Brand Identification skapas hos 

distributörerna kommer vi i denna del att diskutera kring olika tillvägagångssätt som 

de studerade företagen använder, samt de förslag på tillvägagångssätt som tidigare 

studier på området kan ge oss. 
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Hughes och Ahearne (2010) menar att på samma sätt som konsumenter föredrar 

varumärken som är i linje med deras identitet kan en distributör och dennes anställda 

identifiera sig med ett visst varumärke. Detta är något som vi också kunnat utläsa 

tydligt genom vår studie, som vittnar om hur Brand Identification hos distributören 

och dennes anställda är en viktig del av byggandet av ett starkt varumärke.  Både 

Företag A och Företag B utrycker vikten av att verkligen vara noga med att välja 

distributörer utifrån varumärkets identitet.  Det understryker vikten av att 

distributörerna kan identifiera sig med varumärket för att de ska kunna göra ett bra 

jobb. Om en viss Brand Identification finns hos en ny tilltänkt distributör innan 

samarbetet inleds kan mycket arbete besparas i fråga om att förmedla varumärkets 

identitet till distributören för att denne skall arbeta konsekvent utifrån varumärkets 

identitet i alla sammanhang. Detta beskriver inte rent konkret hur företagen kan skapa 

Brand Identification hos distributören, men är en utgångspunkt som gör det enklare 

att jobba med det under samarbetets gång. Företagen är så att säga redan en bit på 

vägen i sitt arbete att få distributören hängiven och engagerad i sina varumärken och 
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kan koncentrera sig på att ytterligare precisera varumärkets identitet och hur det skall 

arbetas kring det. Det minimerar också risken för att distributörernas arbete i 

framtiden skall avvika från varumärkets identitet. I många fall har båda Företagen valt 

att inte ingå samarbeten med välkända och finansiellt starka distributörer, som inte 

ansetts som passande för varumärket och saknat den identifikation med varumärket 

som är en viktig utgångspunkt. Utifrån detta konstaterar vi att under uppbyggandet av 

ett distributionsnätverk som identifierar sig och engagerar sig starkt i varumärket, 

måste företagen i stor utsträckning ta hänsyn till distributörernas identifikation med 

varumärket i ett tidigt skede. Finns ingen Brand Identification att utgå ifrån innan 

samarbetet är det också svårt att bygga upp det över tid.  

 

Företag A uttrycker att det ofta är distributörer som tar kontakt med dem för att de har 

uppmärksammat varumärket och är intresserade av att företräda det på sin marknad. 

Inte sällan sker detta på olika branschmässor. Här drar vi slutsatsen att den externa 

marknadsföringen i allmänhet spelar en viktig roll för att locka till sig distributörer 

som redan i ett inledningsskede kan identifiera sig med varumärket. I synnerhet är 

branschmässor viktiga i frågan. Precis som Hughes och Ahearne (2010) menar är 

ingen immun mot den externa marknadsföringen, vilken kan skapa en bra 

utgångspunkt för Brand Identification hos tilltänkta, men också fungera mot befintliga 

distributörer.  
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Enligt Burmann och Zeplin (2005) är det viktigt att företag visar tålamod när det 

gäller att kommunicera varumärkets värden till personer som representerar det. Ofta 

krävs det flera omgångar av kommunikation. I enlighet med Burmann och Zeplin 

(2005) visar vår studie på att kommunikationen av varumärket och dess identitet är en 

tidskrävande process, som måste fortgå kontinuerligt mellan företagen och dess 

distributörer. Representanter från Företag A och Företag B besöker sina distributörer 

upprepade tillfällen för att kommunicera varumärkets identitet. Det står klart att det 

ofta krävs tid och löpande kommunikation för att distributörerna skall slussas in i 

arbetet med varumärket på rätt sätt.  

 

Burmann och Zeplin 2005 menar också att kommunikation som sker genom 

centraliserad, lateral och hierarkisk form alla är nödvändiga för att personer som 
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representerar varumärket ska ta till sig dess värden och identifiera sig med det. Detta 

är något som vår undersökning i fallet med distributörer också tyder på. Alla typer av 

kommunikation av varumärkets identitet går att identifiera mellan Företagen och 

distributörerna. Alla tre typer av kommunikation är också viktiga i sammanhanget, 

men i olika grad och de har olika påverkan på skapandet Brand Identification hos 

distributören. 
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Burmann och Zeplin (2005) menar att hierarkisk kommunikation är användbar för att 

distribuera information kring varumärket, men med nackdelen att det kan vara 

tidskrävande på grund av mellansteg i hierarkin. Både Företag A och Företag B 

kommunicerar information till personer inom chefsposter hos distributörerna för att 

de vidare skall kommunicera med anställda hos distributörerna. Som Burman och 

Zeplin (2005) beskriver är det ofta tidsödande, vilket våra intervjuobjekt också vitnar 

om. I motsats till vad Burmann och Zeplin (2005) menar får det inte samma 

genomslagskraft hos personer på lägre positioner, i sammanhanget med distributörer, 

eftersom personer på chefspositioner hos distributörerna ofta har flera varumärken att 

ta hänsyn till. Personer på högre positioner hos distributörerna ses i många fall därför 

inte som tydliga representanter för ett specifikt varumärke hos övriga anställda hos 

distributören, vilka ofta är engagerade i endast ett varumärke. Burmann och Zeplin 

(2005) menar att om en chef närmare personen som arbetar med varumärket 

kommunicerar dess värden blir risken mindre att personen ställer sig skeptisk till 

informationen. Vår studie visar dock, i motsats till vad Burmann och Zeplin (2005) 

menar, att det ofta hoppas över led i hierarkin från företagen för att nå de personer 

som exklusivt arbetar med varumärket hos distributören. Kommunikation rörande 

varumärket blir mer trovärdig och intressant om den kommuniceras av personer som 

representerar producenten som äger varumärket, snarare än av chefer hos 

distributören. I regel fokuserar man på säljkåren istället för ägare eller personer på 

chefspositioner. Det får oftare större genomslagskraft, som en följd av producentens 

tydliga roll som representanter för ett specifikt varumärke, och är tidsbesparande i 

förhållande till att låta informationen färdas genom hierarkin.  

I#)+"#5&;088<$(;#)(0$&
Burmann och Zeplin (2005) beskriver lateral kommunikation som det effektivaste 

kommunikationssättet att skapa Brand Identification hos personer som representerar 
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ett varumärke. Utifrån vår studie kan vi konstatera att den laterala kommunikationen 

också har klart störst inverkan på skapandet av Brand Identification hos distributörer 

och dess anställda. Lateral kommunikation är det starkaste tillvägagångssättet för att 

övertyga skeptiker till varumärket. Burmann och Zeplin (2005) menar att detta beror 

på att kommunikationen härstammar från övriga medarbetare oavsett position. Utifrån 

intervjuerna med representanter från de båda företagen kan vi också konstatera att det 

är viktigt med en informell och öppen lateral kommunikation mellan samtliga 

personer involverade i varumärket för att varumärkets identitet skall få ett fäste hos 

inblandade parter. Detta blir effektivt då distributörerna får komma till tals och delge 

sina åsikter samtidigt som företagen kan ge feedback på distributörernas idéer.  

 

Säljmötena som båda företagen anordnar två gånger om året beskrivs av både Företag 

A och företag B som de enskilt viktigaste verktygen för att skapa Brand Identification 

hos distributörerna och dess anställa. Säljmötena handlar i stor utsträckning om lateral 

kommunikation. Man ses för att spendera tid tillsammans, umgås och skapa en känsla 

för vad varumärket är och står för. Ofta sker det under lättsamma former och alla får 

möjligheten att kommunicera med alla övriga personer involverade i varumärket, 

vilket enligt Burmann och Zeplin (2005) karaktäriserar lateral kommunikation Detta 

beskriver samtliga intervjupersoner som det bästa sättet att få distributörer att tro på 

och arbeta utifrån den vision som speglar varumärket.  

 

Den laterala kommunikationen som sker under säljmötena kan dock vara svårare att 

kontrollera än andra typer av kommunikation. Burmann & Zeplin (2005) menar att 

lateral kommunikation i värsta fall kan utgöra ett hot om negativa åsikter börjar 

spridas. Detta är dock något som vi inte kunnat identifiera som ett påtagligt problem 

hos varken Företag A eller Företag B. Relationen mellan företagen och distributörerna 

beskrivs av samtliga intervjupersoner som transparent från båda sidor. Både företagen 

är tydliga med att en öppenhet är viktigt i den kontinuerliga dialogen med 

distributörerna. Detta medför att problem och negativa åsikter snabbt kommer till ytan 

och kan diskuteras istället för att de sprider sig distributörer emellan och växer i den 

tysta. Detta bedömer vi är den största orsaken till att hot om negativa åsikter som inte 

kan kontrolleras genom lateral kommunikation inte upplevs som något större 

problem.  
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Centraliserad kommunikation är nödvändigt för båda företagen för att stödja 

byggandet av Brand Identification. Centraliserad kommunikation består till största del 

av skrivet material (Burmann & Zeplin, 2005). För att öka förståelsen för varumärkets 

värden hos personer som arbetar med varumärket föreslår Ind (2001) användandet av 

en Brand Book. Båda företagen som omfattas av vår fallstudie använder sig av detta 

tillvägagångssätt, som i enlighet med Ind (2001) ska ge en bakgrund och förklaring 

till varumärkets koncept. Företag A arbetar just nu med att upprätta en ny Brand Book 

som ska vägleda distributörerna till hur de ska förhålla sig till varumärket. Den ska 

omfatta alla riktlinjer alltifrån hur de ska använda logotypen till att berätta företagets 

story. Företag B har under en längre period använt sig av detta 

kommunikationsmedel. De ger ut en Brand Book inför varje ny säsongs kollektion. I 

denna bok kan distributörerna finna all information som de kan behövas veta.  

 

Det är dock svårt att kontrollera att alla berörda parter läser dessa riktlinjer, vilket Ind 

(2001) påpekar. För att kringgå ett liknande problem har Företag A låtit göra en 

omfattande undersökning med alla som arbetar internt inom organisationen samt 

deras distributörer. Undersökningen hade som syfte att identifiera de delar där 

distributörer och övriga anser att den befintliga informationen är otillräcklig, samt 

vilken information som har gett en önskvärd effekt. Genom att utföra en sådan 

undersökning skapas ett viktigt underlag för vad som bör inkluderas i en Brand Book, 

samtidigt som det har gett distributörerna en möjlighet att påverka 

kommunikationsmetodens utformning. Vi anser att intresset för en Brand Book bör 

därmed ha stärkts hos dessa parter, då de har påverkat och uttryckligen har avlagt en 

önskan av ett sådant kommunikationsmedel. 

 

Brand Books görs dock i regel för att underlätta arbetet kring varumärket snarare än 

att skapa Brand Identification. Under arbetets gång kan distributörerna vända sig till 

det skriva materialet för att kontrollera vad varumärket ska kommunicera och hur det 

ska användas i olika sammanhang.  Det har en betydelse för att skapa Brand 

Identification, men studien visar på att de övriga två kommunikationsätten har större 

påverkan på möjligheten att skapa Brand Identification hos distributörerna, vilket är i 

linje med Aaker och Joachimstahlers (2000) resonemang kring skrivet material i fråga 

om att skapa Brand Identification. Författarna menar att det genom en Brand Book 
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ofta är svårt att fånga i ord den känsla och vision som varumärket står för. Utifrån vår 

undersökning kan vi också konstatera att så är ofta fallet, då det olika former av 

skrivet material som Företag A och B använder i fråga om att skapa Brand 

Identification i regel använts som ett komplement till övrig kommunikation. Vi kan 

däremot inte, som Aaker och Joachimstahlers (2000), påstå att den är mer eller mindre 

verkningslös, då användandet av skrivet material faktiskt är frekvent hos båda 

företagen. Utan övrig kommunikation blir en Brand Book dock svår att tolka korrekt, 

som en följd av komplexiteten i att förmedla en känsla och en identitet som ett 

varumärke står för i endast i skrivna ord.  

 

Säljmötena som båda företagen organiserar två gånger om året för att samla samtliga 

distributörer är viktiga föra att sprida varumärkets identitet genom att umgås och 

spendera tid tillsammans. Som vi tidigare nämnt kan det beskrivas som en typ av 

lateral kommunikation. Till viss del används också centraliserad kommunikation 

säljmötena för att skapa Brand Identification hos distributören. I synnerhet på Företag 

A, där företagets VD tydligt predikar företagets historia och identitet återkommande 

varje år för att underbygga distributörernas engagemang i varumärkets identitet och 

värden.  

@0;<,+"#&G088<$(;#)(0$+$&80)&D=5L;:"+$&
Burmann och Zeplin (2005) benämner alla situationer när kunder kommer i kontakt 

med varumärket som, Customer-Brand Touch Points. De menar att alla som 

representerar varumärket som direkt eller indirekt medverkar till varumärkets 

produkter, tjänster eller kommunikation behöver ställa upp på varumärkets identitet. 

De menar att oavsett position är det viktigt att varumärkets identitet tas i beaktande 

för att säkerställa ett konsistent uttrycksätt. I vårt fall rör det sig även om distributörer 

som representerar varumärket. Genom vår studie kan vi konstatera att den nyckelroll 

som påverkar Customer-Brand Touch Points mest hos våra studerade företag är 

säljare hos distributörerna.  Det är därför viktigast att rikta mest kommunikation mot 

säljkåren hos respektive distributör, eftersom de utgörs av de personer som tydligast 

representerar varumärket gentemot återförsäljarna där varorna skall säljas till 

slutkonsumenten. Genom vår studie kan vi konstatera att skapandet av Brand 

Identification således i första hand är viktigast hos säljkåren. 
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Som vi varit inne på tidigare menar Aaker och Joachimstahler (2000) att skriftliga 

redogörelser tillika manualer till viss del är ointressanta, eftersom de kan vara svårt att 

fånga känslor som ett varumärke och dess vision står för i skrivet material. Istället 

föreslår de att interna förebilder, där personer som representerar varumärkets identitet 

utgör ett effektivt sätt att kommunicera varumärket identitet och underbygga Brand 

Identification hos personer som representerar varumärket.  

 

Vår studie vittnar om att interna förebilder utgör ett viktigt sätt att kommunicera 

varumärkets värden även i fråga om externa distributörer, trots att de är en helt 

självständig organisation. Som nämnts många gånger tidigare är personliga besök hos 

distributörer viktiga för båda företagen som medel för att kommunicera den känsla 

som varumärket skall förmedla. Aaker och Joachimstahler (2000) menar att VD:n för 

ett företag innehar den position som tydligast bör fungera som en intern förebild och 

kommunicera varumärkets identitet. På företag A är VD:n och tillika grundaren 

synonymt med varumärkets identitet. Företag A:s VD är också personligen väldigt 

ofta på besök hos respektive distributörer.  Att just VD:n är den som besöker 

distributörerna oftast är ett medvetet val i fråga om att sprida varumärkets identitet 

genom distributionskanalerna. Det är effektivast då VD:n genom sin position är den 

person uppenbart ses som en tydlig representant för vad varumärket skall förmedla. 

Aaker och Joachimstahlers (2000) resonemang kring VD:s betydelse som en förebild 

för varumärkets identitet internt inom ett företag spelar följaktligen också en stor roll i 

fråga om samarbete med distributörer. Även andra personer på nyckelpositioner har 

en avgörande roll som interna förebilder i fråga om att i ord och handling representera 

varumärket på ett lämpligt sätt gentemot distributörerna. På Företag B är besöken hos 

distributörerna också frekventa från personer som innehar ledande positioner i 

företaget. Det understryks under samtliga intervjuer från båda företagens håll att 

personliga besök är extremt viktiga och en stor del i samarbetet.  Vi kan därför 

konstatera att det är en nyckelaktivitet att vara på plats och fungera som interna 

förebilder för varumärket för att möjliggöra en förmedling av varumärkets identitet 

genom distributionen. 

D0E(#5(,+"($9&K&D=5L8A)+$&0E-&6+",0$5(9#&!+,A;&
En viktig del i förmedlingen av varumärkets värden till distributörerna för att skapa 

Brand Identification är vad tidigare forskning kallar för socialiseringsprocessen, 
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vilken sker genom en social interaktion mellan distributören och producenten (de 

Chernatoy, Cottam & Segal-Horn, 2006). Återigen är säljmötena som ett medel att 

kommunicera varumärkets värden till distributörer viktigt. Under de dagar som 

säljmötet äger rum, förmedlas varumärkets värden både på ett, vad Swap, Leonard, 

Shields och Abrams (2001) kallar för formellt respektive informellt tillvägagångssätt. 

Det förstnämnda tillvägagångssättet visar sig genom företagens presentation av den 

nya kollektionen, samt ingående förklaringar kring hur denna kollektion ska säljas in 

till butiker på respektive distributörs marknad. Här tar producenterna en tydlig roll 

som mentor, för att lära upp sina externa distributörer.  

 

Den mer informella delen av kommunikationen sker även den under säljmötets dagar 

där alla distributörer umgås tillsammans med representanter från producentens 

organisation. Företag A menar att en minst lika viktig del av kommunikationen 

rörande varumärkets värden sker på natten när alla distributörer deltar i festligheter 

arrangerade av Företag A. På samma sätt beskriver Företag B att deras säljmöten är 

ett otroligt viktigt kommunikationsmedel för att odla företagskultur. Genom dessa 

träffar skapas en djupare förståelse för varandra som samarbetspartners, vad 

varumärket vill förmedla samt en möjlighet till att distributören ska identifiera sig 

med producentens varumärke.  

 

Personliga besök som också fungerar som en typ av socialiseringsprocess har vi 

kunnat identifiera hos båda företagen, som en viktig byggsten i skapandet av Brand 

Identification.  En nära relation och en stark Brand Identification genom socialisering 

är således en viktig del för att skapa det engagemang hos distributören som 

producenten vill uppnå.  

>#"<8=";+,CF99#$%+&,+8($#"(+"&
Lepla och Parker (2002), menar att varumärkesbyggande seminarier där en 

varumärkesansvarig del av en organisation transfererar varumärkets värden till övriga 

organisationen är ett effektivt sätt att åstadkomma en medvetenhet kring varumärket 

hos dess anställda. Lepla och Parker(2002) fokuserar i synnerhet på 

varumärkesbyggande inom en enskild organisation, men det faktum att 

varumärkesbyggande seminarier anses ett effektivt sätt att kommunicera ett 

varumärkes värden bör det även vara effektivt i fråga om att kommunicera det till 
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distributörer, som är en extern part, men ändå som vi har vart inne på tidigare,  har 

rollen som viktiga representanter för varumärket. Om vi bortser från säljmötena, som 

i viss mån kan anses vara en typ av varumärkesbyggande seminarier, finns inget som 

liknar strukturerade seminarier för att kommunicera varumärkets värden hos något av 

företagen.  

 

Med utgångspunkt i Lepla och Parkers(2002) resonemang kring varumärkesbyggande 

seminarier hävdar vi att kontinuerliga varumärkesbyggande seminarier bör vara ett 

intressant och effektivt tillägg till den kommunikation av varumärkets värden som 

finns idag hos de studerade företagen. Säljmötena, som beskrivs som det enskilt 

viktigaste verktyget för att skapa Brand Identification, har sin utgångspunkt i att 

förmedla känslor och visioner kring varumärket, men de innehåller också mycket 

annat, som inte direkt går att koppla till varumärket och skapandet av Brand 

Identification. Speciella tillfällen där allt fokus ligger på varumärket och skapandet av 

Brand Identification anser vi därför vara en stor möjlighet till att få distributörerna att 

arbeta bättre i den riktning som efterfrågas utifrån varumärket.  

K4?016-+<*#*0'<>08%C#*-6*0'-686"5#+06C09*6"50!5#"+.(.,6+.<"0
Tidigare forskning kring Brand Identification (Burmann & Zeplin, 2005; Burmann, 

Jost-Benz & Zeplin 2008,; de Chernatony, Cottam & Segal-Horn, 2006) har till 

största del omfattat den identifikation med varumärket som skapas internt inom ett 

företag. Brand Identification kan emellertid även innefatta externa parter och ses som 

ett tillvägagångssätt för att underlätta de samordningsproblem som kan uppkomma 

vid samarbeten mellan externa parter beträffande ett varumärke (Hughes & Ahearne, 

2010). I nästkommande del kommer vi att diskutera kring de faktorer som påverkar 

producentens möjlighet till att skapa Brand Identification hos en distributör och 

dennes anställda. 

K4?430E.'+*.=2+)*#"0'<>0#"0#/#"0<*/6".'6+.<"0

Samarbetet mellan en producent och en distributör är även ett samarbete mellan två 

självständiga organisationer, vilket gör att samordningsproblem som vi kunnat 

identifiera i Wittreichs (1962) studie kan uppstå. Utefter Ellemers (2004) forskning 

kan en individ identifiera sig med en organisation, på samma sätt som identifikation 

med ett varumärke är möjligt. Detta medför att distributörens organisation och dennes 

mål samt riktlinjer bör vara i linje med det varumärke som de representerar. Hughes 
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och Ahearne (2010) argumenterar i sin studie för att medarbetares identifikation med 

organisationen kan skapa motsättningar till hur organisationen utför sitt arbete som 

distributör av producentens varor och tjänster.  

 

Ett tillvägagångssätt för att komma runt problematiken som vi har identifierat vid 

intervjuer av personer på Företag A respektive B är att förmå distributören fatt känna 

sig som en del av producentens organisation, istället för att vara en självständig sådan. 

Både Företag A och Företag B poängterade detta som en otroligt viktig del av 

samarbetet. Global Sales och Marketing Manager på Företag B hänvisar till 

distributörerna som en del av företaget, där de inte gör någon skillnad på marknader 

där de själva styr distributionen och en distributörsledd marknad. Företag B har 

samma investeringsvilja på alla marknader och är väldigt involverade i de affärer som 

sköts på distributörernas marknader. Viktigt är att distributörerna även känner så, i 

synnerhet säljpersonalen som direkt arbetar med varumärket. Global Sales Manager 

menar att känslan av tillhörighet härstammar bland annat från den täta dialog och 

respekt som finns mellan parterna i samarbetet. Vidare menar han att det ska vara 

enkelt för distributören att framkomma med feedback till företaget, vilket vi anser 

skapar en känsla av att distributören har en möjlighet att påverka producentens 

arbetssätt likt en anställd. Global Sales och Marketing Manager på Företag B 

poängterar att det är oerhört viktigt att de som producent är lyhörda till distributörens 

funderingar kring varumärket. Samarbetet som de har etablerat är något som de driver 

framåt tillsammans, vilket medför att producenten inte kan vara den part som dikterar 

villkoren som distributören sedan måste följa. I ett sådant fall menar samma person att 

engagemanget kring varumärket kommer att gå förlorad från distributörens sida. Vid 

deras besök på de olika marknaderna är det därför viktigt att producenten gör 

noteringar av de samtal som förs med distributörerna. Kan distributören sedan se spår 

av de önskemål av förändringar som tidigare framfördes så är det otroligt motiverande 

för denna part. Vi kan konstatera att detta är en otroligt viktig del för att distributören 

ska kunna känna sig som en del av producentens organisation, vilket i sin tur 

förbättrar möjligheterna för att Brand Identification ska kunna uppstå hos 

distributören. Möjligheterna att påverka hur affärer kring varumärket genomförs 

underlättar identifikationen med varumärket.   
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Förtroendet för distributörerna visas tydligt av Företag A, där vi utefter våra intervjuer 

på företaget kunde utläsa en solidaritet gentemot distributören. Producenten har själv 

goda kontakter med butiker som de redan är representerade inom på flera av 

marknaderna. För att undgå konkurrens mellan distributören och producentens egen 

distribution på en marknad väljer Företag A att överlämna kontrakterade samarbeten 

med butiker till distributören, trots att alternativkostnaden blir lägre marginaler för 

producenten. Detta anser vi vara ett väldigt bra tillvägagångssätt för att förmå 

distributören att känna sig som en del av producentens organisation, då det bland 

annat hjälper en nystartad distribution att skapa ett nätverk. !

K4?4:0E.'+*.=2+)*#"0'<>0*#8*#'#"+6"+0+.&&0(&#*60C6*2>D*-#"0

En ytterligare dimension till problematiken som kan uppstå vid samarbete med en 

extern part visar sig genom att många distributörsorganisationer arbetar med flera 

varumärken i sin portfölj. Företag A menar att detta är inledningsvis en väldigt bra 

situation, då de tydligt kan utläsa distributörsorganisationens kapacitet, samtidigt som 

distributörens redan etablerade nätverk med butiker kan öppna dörrar för 

producentens varumärke på den marknaden. Tankegången kring de negativa 

effekterna är ganska enkla, då en distributörsorganisation som representerar flera 

varumärken samtidigt ska identifiera sig flertalet varumärken.  

!

Då en distributör representerar flera varumärken krävs gemensamma prioriteringar 

och kontrollsystem för att inte en producents varumärke ska missgynnas av 

säljpersonalens starka identifikation med sin egen organisation. Hughes och Ahearne 

(2010) menar att distributörens kontrollsystem måste vara i linje med de prioriteringar 

och intressen som finns hos producenten. Enligt Hughes och Ahearne (2010) väljer en 

distributör ofta att fokusera sitt engagemang till det varumärke som representerar de 

högsta försäljningssiffrorna och marginaler, eller att alternativt fördela sina krafter 

jämnt över alla varumärken. Här uppstår således en konflikt då varje producent 

strävar efter att distributören ska ägna sina ansträngningar till just deras varumärke. 

Vi kan här utläsa vikten av Brand Identification hos distributörerna som ett medel för 

att påverka distributörens ansträngningar gentemot producentens varumärke. Tidigare, 

i kommunikationsavsnittet framförde vi hur de svenska modeföretagen som vi 

intervjuat riktar sin kommunikation mot säljpersonalen hos respektive distributör i ett 

försök att direkt influera det varumärkesrelaterade beteendet bland de som arbetar 
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med varumärket. Vi anser, utefter de resultat vi presenterat i vårt empiriska material 

att detta tillvägagångssätt är det mest effektiva. Global Sales och Marketing Manager 

på Företag B förklarar att med kommunikation riktad mot säljkåren undviker 

producenten rena styrelserumsfrågor. Samma person menar att det är just säljarna som 

i mångt och mycket representerar varumärket. Som ett bevis på att detta 

tillvägagångssätt har visat sig framgångsrikt förklarar Global Sales och Marketing 

Manager på Företag B att de ofta kan uppvisa en starkare lojalitet mot producenten än 

sin egna lokala chef. En sådan effekt bör därför minska risken för att 

samordningsproblem, där oförenliga intressen mellan producenten och distributörens 

organisation uppstår. 

0

Ett annat tillvägagångssätt för att undvika den interna konkurrens som kan finnas hos 

en distributör som representerar flera varumärken har Företag B valt att endast arbeta 

tillsammans med distributörer som kan erbjuda en exklusiv säljkår som representant 

för deras varumärke. En målsättning som även Företag A strävar efter att uppfylla, då 

de vill att distributören ska kunna erbjuda det engagemang som deras varumärke 

kräver. Tidigare forskning på området (Hughes & Ahearne, 2010) har inte påvisat 

detta som ett alternativ i deras forskning, vilket vi tror kan förklaras av att 

modeindustrin med sin starka varumärkesorientering är i ett allt starkare behov av en 

fokuserad säljkår än andra branscher, som exempelvis dagligvaror.   

 

Global Sales och Marketing Manager på Företag B förklarar att de upplever det som 

svårt att förmå en anställd inom distributörens organisation att arbeta utefter deras 

varumärkes värden om den anställde representerar flera varumärken. Han menar att 

en person som arbetar med ett varumärke kan göra det likt en anställd, det vill säga 

göra sitt jobb inom ramarna för vad som förväntas. De eftersträvar istället att 

personen ska leva och andas varumärket på alla plan, vilket höjer personens prestation 

och engagemang kring sina uppgifter. Här framkommer det att varumärket speglar en 

identitet och en filosofi som en säljare hos distributören måste kunna ställa upp på. Vi 

har bildat uppfattningen utefter vår studie att med distributören som enda representant 

på en internationell marknad är detta en väldigt viktig punkt, då denna person ska 

kunna sälja in produkterna till nya butiker samt marknadsföra varumärket på sin 
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lokala marknad. Både Företag A och B menar att detta är väldigt svårt att genomföra 

då distributörens säljpersonal har spritt fokus mot flera varumärken.  

K4?4?0;'A-.'-+06C'+%"50

Skillnader mellan marknader av politisk, ekonomisk, social och teknologisk natur 

kallar Gummesson(1995) psykiskt avstånd. Stort psykiskt avstånd gör 

kommunikationsflödet mellan distributör och producent mer komplicerat i förhållande 

till om de psykiska avståndet är litet.(Gummesson, 1995), vilket också kan göra 

skapandet av Brand Identification hos en distributör svårare. Under våra intervjuer 

med representanter från Företag A och Företag B har vi inte kunnat identifiera 

psykiskt avstånd till distributörerna som en starkt påverkande negativ faktor i fråga 

om att skapa Brand Identification hos distributörerna. Gummesson (2000) menar att 

kontinuerligt personligen möta sina samarbetspartners är det absolut mest effektiva 

sättet att minska psykiskt avstånd. Båda företagen lägger stor vikt vid att besöka sina 

distributörer och spendera tid tillsammans, vilket troligtvis är en starkt bidragande 

faktor till att det psykiska avståndet mellan distributörerna och de båda företagen 

generellt inte upplevs som ett stort hinder för att skapa Brand Identification.  Vi kan 

konstatera, i enlighet med Gummesson(2000) att investera tid i relationen med en 

distributör minskar det psykiska avståndet och vidare drar vi slutsatsen att det 

underlättar skapandet Brand Identification hos distributören. 
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Svenska modeföretag i ett premiumsegment har som starkaste konkurrensfördel sitt 

varumärke, som ska särskilja företagets produkter mot konkurrenternas. För att bygga 

ett starkt varumärke krävs en stark överensstämmelse mellan det som företaget vill 

uppvisa, det vill säga Brand Identity, samt det som kunden upplever vid kontakt med 

varumärket, Brand Image.  

 

Distributören har som uppgift att representera varumärket på sin lokala marknad, 

genom försäljning i butiker som överensstämmer med varumärkets riktlinjer samt 

lokal marknadsföring som ska attrahera den kundgrupp som producenten vill nå. 

Detta medför att distributören är en starkt påverkande faktor i vad tidigare studier 

benämner som Brand-Customer Touchpoints. Här är Brand Identification en oerhört 

viktig del. Förståelsen för vilka butiker som producentens varor ska representeras 

kommer från att distributören har internaliserat och identifierat sig med producentens 

varumärke. En felaktig representation på distributörens lokala marknad leder till att 

Brand Identity som producenten vill förmedla inte överensstämmer med den Brand 

Image som kunden upplever på marknaden. Vid en sådan missanpassning förväntas 

varumärkets styrka att undermineras på marknaden. 

 

Överensstämmelsen mellan Brand Identity och Brand Image visar sig även vid de 

egna initiativ som distributören tar i sitt arbete måste vara i linje med varumärket. 

Egna initiativ och förmågan att ta varumärket i beaktning vid sina utförda aktiviteter 

samlas under benämningen Brand Citizenship Behavior, vilket föranleds av just 

Brand Identification hos denna part. Varumärkets framgång blir en personlig 

hjärtesak, vilket leder till ett allt starkare engagemang i alla aktiviteter som rör 
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varumärket. Producentens kontroll över de egna initiativ från distributörens sida 

minskar i takt med att distributörens förståelse för varumärket ökar, då vi kan finna ett 

starkt samband mellan initiativ som är i linje med varumärket allt mer inträffar, då 

distributören har en starkt Brand Identification. En annan dimension av den Brand 

Identification som uppstår hos distributören visar sig genom att distributören har en 

starkare vilja för att ställa upp på de krav och riktlinjer som producenten har 

beträffande användandet av varumärket i olika sammanhang. 

 

En stark Brand Identification är således en viktig del på två sätt i samarbetet med en 

distributör. Det skapar Brand Citizenship Behavior, vilket karaktäriseras av att 

distributören tar egna initiativ utöver de formella åtaganden som en distributör bör 

utföra och ökar möjligheterna för att dessa initiativ är i linje med vad producentens 

varumärke representerar. Samtidigt skapar Brand Citizenship Behavior större 

möjligheter för producenten att korrigera initiativ från distributören utan att 

distributören motsätter sig dessa.  

H<"&;#$&,/+$,;#&80%+7A"+)#9&,;#.#&!"#$%&B%+$)(7(E#)(0$&-0,&,($#&%(,)"(C<)A"+"M&
Välja distributörer utifrån varumärkets identitet är en viktig utgångspunkt för 

skapandet av Brand Identification hos distirbutören. För att underlätta arbetet med 

Brand Identification hos distributören är det viktigt att distributören redan i ett tidigt 

skede innan samarbetet inleds i viss mån kan identifiera sig med varumärket. Att en 

identifikation med varumärket finns är en viktig utgångspunkt för att samarbetet skall 

bli framgångsrikt.  Den externa marknadsföringen som potentiella distributörer 

kommer i kontakt med blir därför ett instrument för att locka till sig lämpliga 

distributörer ur ett varumärkesperspektiv. 

 

Lateral, Hierarkisk och Centraliserad kommunikation är alla viktiga för att 

underbygga Brand Identification hos distributörerna. Lateral kommunikation är dock 

den typ som för störst genomslagskraft, eftersom den tillåter alla personer oavsett 

position att delta i kommunikationen rörande varumärket. Informationen blir mer 

trovärdig och möjligheter för en öppen dialog främjas i förhållande till om 

kommunikationen är enkelriktad från producentens sida. 

I första hand är det viktigt att rikta kommunikationen mot säljkåren hos respektive 

distributör. Säljkåren utgörs av de personer hos distributören som mest är involverade 
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i varumärket och har störst påverkan på hur det uppfattas externt.  Skapandet av 

Brand Identification blir därför extra viktigt hos säljkåren.  

 

Kontinuerlig kontakt med interna förebilder som representerar varumärket hos 

producenten är viktiga för att distributören skall förstå och ta till sig varumärkets 

identitet. I synnerhet spelar VD:n en stor roll och bör också vara frekvent involverad 

genom ord och handling i förmedlingen varumärkets identitet.  

 

Socialisering i form av personliga möten producenten och distributören emellan är en 

essentiell del i att bygga upp Brand Identification hos distributören och dess anställda. 

Spendera tid tillsammans med distributören är viktigt för att ”odla företagskultur”. 

Genom investera i relationen och kontinuerligt spendera tid tillsammans underlättas 

internaliseringen av företagets och varumärkets identitet hos distributören.  

>(5;#&7#;)0"+"&.:/+";#"&,;#.#$%+)&#/&!"#$%&B%+$)(7(E#)(0$&-0,&%(,)"(C<)A"+"M&
Distributören som en egen självständig organisation och som representant för flera 

varumärken skapar ytterligare faktorer som måste tas hänsyn till vid skapandet av 

Brand Identification. Representation av flera varumärken skapar svårigheter för 

distributören att endast identifiera sig med ett varumärke, vilket medför att en större 

vikt bör läggas av producenten för varje varumärke att just förmå distributören att 

identifiera sig med deras varumärke. Förmågan att skapa en känsla av tillhörighet med 

producentens organisation är ett viktigt tillvägagångssätt för att skapa denna Brand 

Identification, där tvåvägskommunikation och förtroende för de båda parterna är 

viktiga beståndsdelar. Utöver detta söker de företag som vi har inkluderat i vår studie 

även samarbeten med företag som kan erbjuda en exklusiv säljkår för deras 

varumärke. Detta förenklar skapandet av Brand Identification, då det kringgår 

problematiken som kan uppstå vid samarbeten tillsammans med en distributör som 

representerar flera varumärken. 

@A",5#9&.:&/(%#"+&70",;$($9&
Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet är vår studie ett första försök att skapa en 

förståelse för, samt dokumentera hur producenter på den svenska modemarknaden 

kan arbeta kring frågorna om identifikation med sina externa distributörer. Således 

har vi inte haft för avsikt att uppkomma med en kvantitativt testad modell och har 

istället inriktat oss mot att skapa ny teori på området genom att diskutera kring de 
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fenomen som rör Brand Identification i detta valda fall. Vilka sedan kan testas mot 

verkligheten i en mer omfattande undersökning. Vi anser att för att nå en fullständigt 

generaliserbar modell, kan vår studie utgöra en viktig funktion genom att ligga till 

underlag för en mer omfattande kvantitativ studie av verkligheten med ett större urval 

av deltagare, där även distributörer och kunder inkluderas.  
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!
!

S8&!',,!6.11'!+,,!5,'&<,!;'&70I&<+!<&I;5!+,,!<>(5-5,+(,!7,D8&'()+!9:!'OO'!(-;:+&!-!

D8&+,'1+,U!5:!>A<5:!B>5!)-5,&-67,8&+($!
? B7&!5I<+&5,IOO+&!(-!)+,,'K!

!
L7&!D:&!(-!)-5,&-67,8&+(!',,!-)+(,-D-+&'!5-1!0+)!N75,!S8&+,'1!bc%!5>0!;'&70I&<+K!

XF#&,#8#"C+)+$&
H')!6'5+&')+!(-!;'O+,!';!N75,!)+(('!)-5,&-67,8&!9:K!

? M&-,+&-+&K!

? 4-5,&-67,8&+(5!D8&7,5I,,(-(1'&!,-OO!',,!-)+(,-D-+&'!5-1!0+)!;'&70I&<+,K!

!



! JX!

*!;-O<+(!7,5,&IA<(-(1!,'&!;'&70I&<+59+&59+<,-;+,!9O',5!;-)!;'O+,!';!

)-5,&-67,8&+&K!
!

L7&!5+&!7995,'&,5D'5+(!';!+,,!5'0'&6+,+!7,K!
? H-O<'!0+,>)+&!'(;I()+&!(-!D8&!',,!D8&0+)O'!;'&70I&<+,5!;I&)+(!-!

7995,'&,5D'5+(K!

? S8&I()&'5!)+55'!0+,>)+&!'OO,!+D,+&!5'0'&6+,+,!1:(1K!

Y/+"9"(.#$%+&7":90"&
H')!,.A<+&!)7!<I((+,+A<('&!+,,!6&'!5'0'&6+,+!0+)!+(!)-5,&-67,8&!7&!

;'&70I&<+55.(97(<,K!
!

H-O<+(!6+,.)+O5+!B'&!-)+(,-D-<',->(+(!';!;'&70I&<+,5!;I&)+(!B>5!+(!)-5,&-67,8&K!

H')!'(5+&!)7!',,!+(!-)+(,-D-<',->(!0+)!;'&70I&<+,5!;I&)+(!&+57O,+&'&!-c1+&!D8&!
+DD+<,+&!B>5!+(!)-5,&-67,8&K!

!
L7&!<'(!(-!9:;+&<'!)-5,&-67,8&+(!,-OO!',,!;'&'!BI(1-;+(!5-,,!'&6+,+!0+)!S8&+,'1!

bc%K!

!
L7&!799O+;+&!(-!',,!)-5,&-67,8&+&('!-)+(,-D-+&'&!5-1!0+)!S8&+,'1!bc%!5>0!

;'&70I&<+K!
!

L7&!<'(!)+,!;-5'!5-1c1+!+Y+09+O!9:!+DD+<,+&K!

!
L7&!'&6+,'&!(-!O89'()+!0+)!)-5,&-67,8&+&('K!

@5+"&/#"<8=";+$&
L'&!)-5,&-67,8&+&('!'()&'!;'&70I&<+(!5>0!)+!&+9&+5+(,+&'&K!
L7&!,&>&!(-!',,!)+,,'!9:;+&<'&!)-5,&-67,8&+(5!08NO-1B+,!',,!-)+(,-D-+&'!5-1!0+)!

;'&70I&<+,5!;I&)+(K!!
!

H')!I&!;-<,-1,!',,!,I(<'!9:!):!)-5,&-67,8&+(!7,18&5!';!+(!+1+(!5NIO;5,I()-1!

>&1'(-5',->(K!
L7&!9:;+&<'&!)+,,'!)-5,&-67,8&+(5!08NO-1B+,!',,!-)+(,-D-+&'!5-1!0+)!;'&70I&<+,5!

;I&)+(K!

? *)+(,-D-+&-(1!0+)!+&!>&1'(-5',->(!>AB!;'&70I&<+!<>(,&'!)-5,&-67,8&+(5!
+1('!>&1'(-5',->(K!L7&!'&6+,'&!(-!D8&!',,!D8&+('!+&'!-(,&+55+(U!0+)!)+!

5>0!D-((5!B>5!+(!)-5,&-67,8&K!

G088<$(;#)(0$&
L7&!5+&!<>007(-<',->(+(!7,!0+OO'(!S8&+,'1!bc%!>AB!+&'!)-5,&-67,8&+&K!

? L7&!>D,'K!
? @;:;I15<>007(-<',->(+(K!

!

H')!I&!)+,!5>0!<>007(-A+&'5K!H'&,!OI11+&!(-!,.(1)97(<,+(K!
!

H-O<+(!&>OO!B'&!(-K!@>9?)>d(U!)I&!(-!6+5,I00+&K!
!

L7&!B'&!(-!'&6+,',!D8&!',,!5<'9'!-)+(,-D-<',->(!-(,+&(,!0>,!S8&+,'1!bc%e5!

'(5,IOO)'K!



! JP!

L7&!B'&!(-!1N>&,!D8&!',,!5<'9'!)+,,'!+Y,+&(,U!B>5!+(!)-5,&-67,8&K!

? H-O<'!I&!5<-OO(')+&('K!
? H'&D8&!B'&!(-!;'O,!',,!18&'!'((>&O7()'!B>5!59+A-D-<'!)-5,&-67,8&+&K!

!
H-O<'!;-<,-1'!)+O'&!'(;I()+&!(-!D8&!',,!5<'9'!-)+(,-D-<',->(!7,8;+&!

<>007(-<',->(!';!;'&70I&<+,5!;I&)+(K!

!
b(;I()+&!(-!0+&!D>&0+OO'!<>007(-<',->(50+)+OK!

? ,$+Y$!6&'()!6-6O+U!0'(7'O+&!

!

0

!


