
                                                                     Kandidatuppsats VT2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett 

varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria´s secret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:                                                                       Handledare:                                            

Karolina Ajde                                                                    Cecilia Cassinger                                   

Maria Hansson 

 



1 
 

Förord 

Vi vill tacka de personer som hjälpt oss med uppsatsprocessen. Utan dessa personers 

inspiration och tillförsel av kunskap hade det inte varit möjligt att skriva uppsatsen. Vi vill 

tacka vår handledare Cecilia Cassinger som väglett oss och bidragit med intressanta 

diskussioner kring storytelling i samhörighet med varumärket Victoria´s secret.  Cecilia har 

visat stort intresse i vårt ämnesval och gett exempel på intressanta infallsvinklar. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner för att de har visat förståelse och gett 

inspiration som gjort uppsatsen intressant. 
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SAMMANFATTNING 
 

EXAMENSARBETETS 

TITEL:  Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett 

varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria´s secret 

 

SEMINARIEDATUM:  2010-06-02 

 

KURS/ÄMNE:  FEKK01, Examensarbete kandidatkurs, 15 poäng 

 

FÖRFATTARE: Karolina Ajde & Maria Hansson 

 

HANDLEDARE:  Cecilia Cassinger 

 

FEM NYCKELORD:  Varumärke, identitet, storytelling, Victoria´s secret, viktorianska 

eran 

 

SYFTE:  Syftet med vår kandidatuppsats är att analysera storytellingens 

relevans i ett företagets varumärkesuppbyggande. Victoria´s secret 

är ett exempel på ett framgångsrikt företag som använder sig av 

intressant storytelling och vi vill därför belysa detta 

 

METOD:  Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning och 

informationsbehovet täcks av primärdata. 

  

TEORITISKT 

PERSPEKTIV:  Uppsatsen teori baseras på relevanta modeller gällande både 

varumärkesuppbyggnad och storytelling. Teorin om 

varumärkesuppbyggnad är framtagen av Frans Melin och teorin 

kring storytelling av Klaus Fog.     

 

RESULTAT:  Genom analys av Victoria´s secrets koppling till den viktorianska 

eran har vi kommit fram till att de narrativa historierna speglas i 

företagets moderna storytelling. Vår studie har visat att storytelling 

är en effektiv strategi vid uppbyggnad av ett varumärke eftersom 

storytellingen genomsyrar hela den interna delen av företaget. 

Trovärdigheten i storytellingen är viktigt eftersom kunden måste 

känna förtroende i relationen till företaget men denna studie har även 

visat att den trovärdiga storytellingen kan kombineras med en fiktiv 

historia för att väcka ytterligare intresse utan att det skadar företaget. 
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ABSTRACT 
 
TITEL:  How a company uses storytelling to build a brand with storytelling 

– case study of the brand Victoria´s secret  

 

SEMINAR DATE:  2010-06-02 

 

COURSE:   FEKK01, Bachelor thesis in business administration 15 ECST 

 

AUTHORS:   Karolina Ajde & Maria Hansson 

 

ADVISOR:   Cecilia Cassinger  

 

 FIVE KEYWORDS:   Brand, identity, storytelling, Victoria´s secret, Victorian era  

 

PURPOSE:  The purpose of this paper is to see how storytelling can be used as 

a branding tool. 

 

METHODOLGY:  In this essay have we used a qualitative method.  The information 

collected is mostly the kind of primary data. 

 

 

THEORETICAL 

PERSPEKTIVE: The teory is based on relevant modells regarding both storytelling 

and how a brand is built. The about how a brand is built is mostly 

written by Frans Melin and the part about storytelling is based on 

Klaus Fogs theories.  

  

 

CONCLUSIONS: Our study has shown that the connection between Victoria´s secret 

and the Victorian era reflects in the company´s modern 

storytelling. The research has shown that storytelling is an 

effective strategy to build a brand because the storytelling 

impregnate the internal part of the company. The trustworthiness is 

important to the relationship between the customer and the 

company. Our study had proven that a combination of a true story 

and a touch of fictional is the most effective strategy to build a 

brand.             
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till vårt ämnesval och vår problemdiskussion 

kring detta. Utifrån detta formas sedan vår frågeställning och syftet med uppsatsen. Vidare 

presenteras de områden som vi avgränsar oss till. 

1.1 Bakgrund 

Modeföretagen idag lever med en stor efterfråga men det kan även konstateras att de 

fortfarande måste slås om kunderna. Eftersom konkurrensen blivit tuffare och kunderna blivit 

mindre köptrogna är det allt viktigare att sticka ut och inte bara vara en i mängden. Detta har 

lett till att företagen måste ta till ytterligare medel för att kunna positionera sitt varumärke på 

ett tydligt sätt. Härav har många varumärken valt att differentiera sig genom olika berättelser 

och historier kring varumärket och företaget (www.e24.se). 

Människan har i alla tider fascinerats av berättelser och historier. Ett av de vanligaste sätten 

att kommunicera människor emellan är faktiskt att berätta en historia. Att berätta historier och 

på så sätt utbyta erfarenheter och tankar görs både medvetet och omedvetet hela tiden. 

Berättandet av en historia fångar åhörarens intresse genom att skapa vissa känslor hos 

individen. Förr i tiden berättade till exempel de äldre historier och sagor framför lägerelden 

medan de yngre lyssnade intresserat. För att ett företag ska kunna bygga upp ett varumärke 

genom historier och berättelser krävs det att historien är värd att berätta och att den är unik 

samt att den är applicerad på hela eller delar av verksamheten (Mossberg & Johansen, 2006). 

Historieberättandet har varit kärnan i kommunikationen mellan människor i alla tider och är 

således inget nytt fenomen (Denning, 2001). Under de senaste åren har det dock talats om ett 

nytt begrepp för fenomenet, nämligen storytelling. Storytelling syftar till de berättelser som 

kan kopplas till ett företag och dess produkter. Dennisdotter & Axenbrant menar att 

storytelling idag används som ett marknadsföringsverktyg för att etablera ett varumärke.  

Berättelserna kring varumärket och företaget är till för att öka produktens värde och bygga 

lojala band mellan företaget och konsumenten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  
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1.2 Problemdiskussion 

Dagen marknad är mycket komplex och konkurrensen är hög, detta ökar kraven på företagen 

då de måste utmärka sig och vara unika för att kunna fånga kundens uppmärksamhet. 

Marknaden växer och konkurrensen finns både nationellt och internationellt. För att kunna 

anpassa sig till nya marknadssituationer tvingas företagen kontinuerligt ompröva sina 

strategier. På dagens marknad är det inte alltid lätt att skapa eller etablera ett nytt varumärke 

eftersom det medför höga kostnader samtidigt som sannolikheten att lyckas är minimal 

(Melin, 1991). Varumärkesuppbyggnad ses som en del av företagets strategiprocess och den 

har blivit en nödvändighet för att kunna analysera och förstå strategiutvecklingen i ett 

märkesföretag (Melin, 2008).  Kommunikationen av varumärket är en viktig del i 

varumärkesstrategin eftersom det är via medier som kundens intresse för produkten och 

servicen fångas (Kapferer, 2008). 

Det har under de senaste åren visat sig att berättelser och historier (storytelling) inte enbart 

behandlas i böcker och artiklar. Fortsättningsvis i uppsatsen kommer vi även att använda oss 

av det engelska ordet storytelling vid benämning av en berättelse eller historia kopplat till ett 

företag. Betydelsen av storytelling har uppmärksammats och fått större utrymme för att skapa 

värde i ett företag både externt och internt (Stark, 2003). Storytelling ligger i tiden och att det 

är en framgångsrik metod för företagen att använda sig av (Mckee, 2003).  

Dagens informationsflöde är stort och innehåller mycket information på samma gång. Detta 

gör det svårt för konsumenten att ta åt sig den information som förmedlas. Då informationen 

har svårare att nå kunden, måste företagen komma på nya metoder för att uppnå kundlojalitet 

(Simmons, 2007). Storytelling har blivit ett sätt för företagen att stärka kundens förtroende, 

lösa konflikter, ge möjligheten till förändring och utveckla företagets vision och lojalitet. 

Storytelling kan möjligtvis öppna upp för en känslomässig relation till företaget eftersom det 

genom storytelling blir möjligt att uttrycka känslor vilket annars kan vara svårt (Mossberg & 

Johansen, 2006). 

Ett varumärkes kärnvärde och personlighet är de mest betydelsefulla för varumärket eftersom 

de ligger till grund för företagets identitet, vilket i sin tur är utgångspunkten för den image 

som skapas. Ett företags kärnvärden måste stämma överens med kundens uppskattning av det 

funktionella och känslomässiga mervärde som följer med varumärket. Det är genom de 

känslomässiga värden som konsumenten kan få känslan av att känna sig beundrad och viktig. 

Märkets personlighet är det som kan attrahera och erbjuda den faktiska eller den önskade 
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självbilden, vilken ska matcha konsumentens personlighet. För att företagets identitet ska bli 

stabil och stark är det viktigt att den byggs upp på ett sätt som gör att den genomsyrar hela 

organisationen. Det finns annars en risk att det som förmedlas blir tvetydigt för kunden vilket 

kan förstöra den image som företaget har (Kotler m.f 2005). Den varumärkesuppbyggande 

processen kan se ut på flera olika sätt beroende på organisation, bransch, miljö och så vidare. 

Huvudsyftet oberoende av detta är att utveckla en identitet uppbyggd kring de kärnvärden 

som företaget står för, på ett sådant sätt att kunden attraheras (Melin, 2008). Vi har valt att 

utforska begreppet storytelling i samband med den varumärkesuppbyggande processen för att 

se hur storytelling används som en strategi för att bygga upp ett varumärke. Som ett exempel 

valde vi att titta på underklädesföretaget Victoria´s secret då de har en intressant historia kring 

sitt varumärke. Vi kommer att titta på hur ett varumärke byggs upp utifrån ett internt 

perspektiv eftersom det är inom företaget som identitet, kärnvärden, positionering och 

kommunikation skapas. Marknadskommunikationen är det medel som används, för att 

förmedla det som byggts upp, till konsumenten. Hur konsumenten sedan tar emot och 

uppfattar kommunikationen vet vi inte eftersom det faller inom det externa perspektivet. 

Storytelling är en viktig del i varumärkesuppbyggnad eftersom berättelsen inkluderas i alla 

steg från skapandet av produkt, identitet och kärnvärden till kommunikationen som möter 

kunden. Då kommunikationen av identiteten är en överlevnadsfaktor för företag anser vi att 

storytelling är mycket relevant att framhäva.          

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår kandidatuppsats är att analysera storytellingens relevans i ett företagets 

varumärkesuppbyggande. Victoria´s secret är ett exempel på ett framgångsrikt företag som 

använder sig av intressant storytelling och vi vill därför belysa detta. För att kunna analysera 

storytelling och huruvida det är en del i Victoria´s secrets varumärkesuppbyggnad kommer vi 

att utgå ifrån det interna perspektivet. Vi anser att Victorias´s secret har en spännande historia 

kring sitt varumärke och valde därför att titta närmre hur deras storytelling är kopplad till den 

varumärkesuppbyggande processen. Vi har fokuserat på hur storytelling kan användas för att 

bygga upp varumärket.  
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1.4 Problemformulering 

Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av 

varumärket Victoria´s secret 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till ett specifikt varumärke för att kunna studera och analysera 

huruvida storytelling är en del av den varumärkesuppbyggande processen. Victoria´s secret 

som är ett modeföretag inriktat på underkläder är det varumärke som vi valt att analysera. 

Inriktningen i den varumärkesuppbyggande processen är det interna perspektiv, alltså sett 

utifrån märkesinnehavarens perspektiv. Fokus i uppsatsen vad gäller Brand Mangagement 

litteraturen kommer att ligga på branding istället för brands eftersom det är 

varumärkesstrategin, således vägen till ett starkt varumärke, som är relevant för vår uppsats. 

Vi har valt att använda oss av en del engelska termer i uppsatsen eftersom dessa ofta behåller 

sin engelska benämning även i svenskt tal.  
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1.6 Disposition  
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2. Teori  

I detta kapitel presenteras de teorier som är utgångspunkten för analysen. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av vad ett varumärke är för att ge läsaren bättre möjlighet att resonera kring 

varumärkesuppbyggnad. Vidare beskrivs storytelling i dess olika typer och 

identitetsbegreppet och dess innebörd beskrivs då det har en stark koppling till 

varumärkesuppbyggnad. Därefter ges ett exempel på hur en varumärkesuppbyggande process 

kan se ut.    

 

2.1 Vad är ett varumärke?  

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

ordnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan”(Melin, 2008, s29) 

 

Detta är definitionen av begreppet varumärke enligt 1§ i varumärkeslagen (VmL). 

 

Idag är det allmänt känt att ett starkt varumärke kan vara en värdefull tillgång. Det talas 

alltmer om immateriella tillgångar såsom ett varumärke, företags namn, symboler, logotyper 

och slogans, alltså egenskaper som är relaterade till kvalitet eller kännedom. Dessa 

egenskaper kan sammanfattas i begreppet varumärkeskapital (brand equity) och kan ses ur 

både märkesinnehavarens och konsumentens perspektiv. Varumärkesforskningen har två 

huvudinriktningar, brand management och consumer behavior och dessa utgår från ett externt 

respektive internt perspektiv på varumärken. För att få insikt i hur varumärket skapar värde 

för konsumenterna är det viktigt att förstå hur varumärket på bästa sätt kan användas som 

konkurrensmedel. Melin menar att för att förstå hur ett varumärke fungerar som värdeskapare 

måste man ha ett helhetsperspektiv på den varumärkesuppbyggande processen. Ett varumärke 

är hos många företag en större tillgång än själva produkten (Melin, 2008).  För att kunna 

förstå innebörden i en varumärkesuppbyggande process är det viktigt att förstå vad ett 

varumärke är och därför ges denna introduktion till läsaren.  
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2.2  Varumärkesidentitet   

 

Varumärkesuppbyggande sker inom företaget och det är genom uppbyggnaden av varumärket 

som identiteten växer fram, därför är identitetsbegreppet starkt kopplat till denna process 

 

”The identity is the brand’s unique fingerprint which makes it one of a kind”  

(Melin, 2008, s 85)  

 

Ett varumärke är ett strategiskt konkurrensmedel och kan ses utifrån fyra olika perspektiv 

enligt Aaker och dessa är produkt-, organisations, symbol- och personperspektivet. 

Produktperspektivet är det som länkar identiteten till produkten och målet är att produkten ska 

associeras med varumärket och då företaget. Organisationsperspektivet syftar på företagets 

attribut såsom kvalitetstänkande, miljötänkande eller innovationstänkande. 

Symbolperspektivet är det som ger varumärket en stark struktur och är det som hjälper 

konsumenterna att lättare känna igen varumärket. Det fjärde perspektivet representerar 

varumärkets personlighet vilken kan vara pålitlig, rolig, formell eller rebellisk. 

Varumärkesidentitet är det som ger varumärket en mening, syfte och rätt riktning. Identitet är 

en av de största drivkrafterna bakom varumärkesassociation och den har en central roll i den 

strategiska visionen för företaget (Aaker, 2010).  

 

För att skapa ett starkt personligt varumärke krävs det att företagets värderingar fungerar som 

en plattform för hela varumärket och att värderingarna är genomtänkta (Roblid, 2007). Enligt 

Runebjörk är den väsentligaste delen av uppbyggandet av ett varumärke att göra en analys av 

sina värderingar eftersom det är det som påverkar konsumenten (2006). Identitetsbegreppet 

har en stark koppling till positionering eftersom frågan, till vilka segment produkten tillhör 

och vad som urskiljer den från andra produkter, besvaras med hjälp av positionering 

(Kapferer, 2008). Kapferer menar vidare att även om varumärket har en tydlig identitet så 

innebär det inte att det kan täcka alla positioner på marknaden (Kapferer, 2008). 

 

Det finns många forskare som har tagit upp ämnet om varumärkesidentitet och skapat 

modeller kring detta. Kapferer har utvecklat ett prisma som gestaltar sig form av ett hexagon 

som har i syfte att ge en djupare förståelse gällande varumärkesidentitet. För att lyckas 

utveckla ett starkt varumärke är det viktigt att vara ärlig och sann mot sin identitet. Konceptet 

kring identitet bygger på relevansen att ha ett hållbart varumärke över tiden samt att sända ut 
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en sammanhängande bild.  För att ge läsaren en djupare förståelse av hur ett varumärkes 

uppbyggnad hänger samman med den identitet som skapas har vi valt att presentera Kapferers 

identitetsprisma. Prismat är en modell som reflekterar varumärkesidentiteten såväl inifrån som 

utifrån varumärket och det sker ur ett mottagarperspektiv. Kapferers resonemang bygger på 

tanken att ett varumärke upplevs ha en ”röst” som skapas genom kommunikation. Dess 

kommunikation ger oss en föreställning vem som finns bakom rösten. Även om varumärken 

inte har en officiell person så kan konsumenterna för det mesta beskriva avsändaren som ett 

personifierat varumärke. All kommunikation behöver en mottagare som omges av reflektion 

och självbild som formar och utgör en del av identiteten. Att skapa starka bindningar mellan 

märkesprodukten och konsumenten är viktiga faktorer för att bygga upp en stark 

märkesidentitet (Kapferer 2008). 

 

  

 

 

                             Figur 1. Identitetsprismat efter Kapferer. Källa:Melin 2008 

 

Prismat kan avläsas som att sändarbilden är identiteten medan mottagarbilden är imagen. Det 

som kan tolkas som det synliga, uppenbara och ytliga är den yttre miljön medan den inre 

miljön är den djupare och mer svårbegriplig aspekten i identiteten (Kapferer 2008). 

I ett varumärkesprisma ingår det sex olika aspekter såsom fysik, personlighet, relationer, 

kultur, reflektioner och självbild som tillsammans bildar varumärkets identitet. De fysiska 

egenskaperna hos varumärket är de som utgör kärnan och är därför mycket viktiga. Dessa 

attribut fungerar även som kännetecknet för varumärket samt för att upprätthålla dess 
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funktioner. En metafor till detta är att om en blomma utgör varumärket så är stjälken dess 

fysik och en blomma klarar sig inte utan den (Kapferer 2008).  Företagets logotyp, 

produkterna som representeras, dess form, färg och kvalitet är de som hör till varumärkets 

fysiska aspekter. För att bygga upp och ge ett varumärke en egen karaktär behövs det en 

personlighet. Den skapas genom att ge varumärket en talesman eller en egen figur som kan 

vara antingen verklig eller av symbolisk karaktär. På detta sätt kan ett varumärke framstå som 

en person och varumärket talar för sig själv. Ett tydligt exempel på detta enligt Kapferer är     

”Apple” vars personlighet karaktäriseras som intelligent och kreativ (Kapferer 2008).  

Förutom fysiska aspekter och personlighet har ett varumärke även en kultur som det 

härstammar från och förknippas med. Enligt Kapferer är det kulturen som sammanför 

varumärket med företaget (Kapferer 2008). Urde (1997) delar Kapferers mening om 

företagets kultur. Genom kulturen uttrycker företaget varumärkets ställningstagande och 

värderingar i tolkningen och kommunikationen av kärnvärden. Melin menar istället att det 

finns företag som medvetet valt att låta produkterna vara frikopplade från företagsnamnet. En 

koppling mellan märkesprodukterna och företagsnamnet medför en risk eftersom om företaget 

får ett dåligt rykte försvagas även märkesprodukternas unika identitet och positionering 

(Melin 2008).  Kapferer anser vidare att kulturen är nyckeln till förståelse mellan två 

varumärken och det är den som skiljer två snarlika varumärken åt. Exempelvis VISA och 

American Express, som i princip har identiska servicefördelar, är i grund och botten är väldigt 

olika. VISA representerar att pengar behandlas diskret men effektivt medans American 

Express symboliserar dynamik och att pengar visas och skyltas.  

Relation är ett uttryck för varumärket som besvarar frågor som handlar om hur ett varumärke 

uppträder gentemot sin omgivning (Urde 1997). Det är varumärket som symboliserar 

relationen mellan varumärket själv och kunden men även mellan kunden, varumärket och en 

tredje part. Värdet av varumärket mellan företaget och konsumenten visas genom sin styrka 

och karaktär av relationen (Kapferer, 2008). 

Den slutliga aspekten i varumärkesidentiteten är kundernas självbild.  Attityden till ett 

varumärke och till det egna jaget avser denna aspekt. Det vill säga, vad jag säger till mig själv 

genom valet av ett visst varumärke (Urde 1997). Enligt Kapferer är det den inre bilden den 

känsla som kunden vill uppleva av sig själv när han eller hon använder varumärket. 
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 När ett varumärke som har stark kundlojalitet ska skapas måste det ha en utvecklad och 

djupgående identitet. För att kunden fullt ut ska förstå varumärkets identitet är det även 

oerhört viktigt att känna till vilken image kunden fått av varumärket (Kapferer, 2008).  

Konsumenter tenderar att fylla sin identitet med symboler som stärker den. Identiteten är den 

som speglar kärnvärdena och det som företaget står för. Vid uppbyggnad av ett varumärke är 

det identiteten som byggs upp (Melin, 2008). Med hjälp av en berättelse stärks identiteten och 

sättet för hur företaget vill förmedla den och dess kärnvärden. Detta görs genom 

kommunikation av de produkter som företaget vill marknadsföra. Då syftet är att ge 

konsumenten en känsla eller upplevelse är det viktigt att ha byggt upp en identitet som skapar 

en relation med konsumenten.  Ordet ”kommunikation” härstammar från latinets 

”communicare” vilket betyder att något blir gemensamt och innebär att när vi både meddelar 

och delar med oss av något så kommunicerar vi. Det sker genom till exempel innebörder, 

upplevelser, tankar, handlingar, värderingar och känslor. Det vill säga att när vi pratar och 

agerar i förhållande till varandra så kommunicerar vi (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

Kommunikation är således något som sker mellan en sändare och mottagare, vilket innebär att 

företaget sänder ut information till konsumenterna. Detta görs genom olika former av media. 

Tillgängligheten av olika typer av medier och kommunikationsverktyg är många och de 

vanligaste är TV, reklam, radioreklam och tidningar. Internet har ökat mediebruset och det 

ställer företagen inför en stor utmaning eftersom det är svårare att nå rätt målgrupp vid rätt 

tidpunkt genom rätt medium. Denna utmaning benämner Kotler & Armstrong (2008) för 

kommunikationsprocessen. Idag ser forskningen kring varumärkesuppbyggnad i huvudsak ut 

som vi presenterat ovan men vi anser att det saknas en viktig del, storytelling. Storytellings 

betydelse är väsentlig då ett varumärke byggs upp och vi vill därför belysa detta i vår uppsats.    

  

 2.3  Storytelling 

 

Storytelling betyder berättande eller att berätta och innefattar berättelser, myter, fabler. Dessa 

kan vara såväl skriftliga som muntliga och även en kombination av de två. En och samma 

berättelse kan berättas flera gånger med olika infallsvinklar och på så sätt nå olika sorters 

människor. Inom marknadsföringen benämns begreppet oftast corporate storytelling eftersom 

det är kopplat till en verksamhet (Mossberg & Johansen, 2006). Vi har dock valt att endast 

använda begreppet storytelling eftersom det är den vanligaste benämningen. 

Marknadsföringens främsta uppgift är att kommunicera värden till sina kunder som berör och 
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engagerar dem, för att sedan kunna bygga relationer. För att skapa känslan av tillhörighet hos 

kunden, vilket ofta leder till en relation, är historieberättande en bra metod. Organisationer 

kan bygga hela sin verksamhet kring en historia vilken sedan används i marknadsföringssyfte, 

historien blir ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter och fungerar därmed som en 

differentieringsstrategi (Mossberg & Johansen, 2006).  

 

Enligt Dennisdotter & Axenbrant (2008) handlar storytelling om att använda sig av olika 

skildringar och berättandets pedagogik för att kunna sälja företagets mål och visioner såväl 

internt som externt. Storytelling fungerar då som ett strategiskt verktyg eftersom 

verksamheten medvetet skapar och sprider en historia kring varumärket till både anställda och 

till kunder (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Kommunikationsstrategin ska både informera 

och inspirera kunden vilket kan uppnås då budskapet förmedlas i form av en historia. 

Historien skapar en personlig relation vilket gör att människan på ett naturligt sätt kan ta till 

sig det som förmedlas (Adamson mf., 2006). Benämningen av begreppet storytelling som ett 

marknadsföringsverktyg användes första av amerikanarna och kom till Sverige under 90- 

talet. Det var dock först under 2000- talet som företagen insåg hur effektivt storytelling kunde 

vara och metoden blev populär (Dennisdotter, 2008).  

 

 

2.3.1  Berättelsens uppbyggnad 

 

Företag kan använda storytelling som ett strategiskt varumärkesuppbyggande verktyg och till 

att utveckla kärnberättelsen kring varumärket. Den strategiska kommunkationsplattformen i 

företaget kan utgöras av just kärnberättelsen. En modell som visar processen på hur en 

kärnberättelse utvecklas, The laboratory model, har tagits fram som hjälpmedel för att 

företagen lättare ska kunna ta fram sin egen kärnberättelse. Modellen består av fyra steg som 

utvärderar varför ett företag finns och vad som är syftet med det, för att kunna utveckla sin 

kärnberättelse (Fog mf, 2005).  

 

 

 



17 
 

 

Figur 2. The laboratory model källa Fog mf, 2005, s 68 

 

 
Det första steget innebär att företaget ska föreställa sig hur deras dödsannons skulle sett ut. 

Företaget kan ställa sig frågorna, Vad skulle saknas om vårt företag försvann? Hur skulle 

världen se utan vårt företag? Detta tvingar företaget att ta en ”ordentlig titt i spegeln” och 

utvärdera vad som skulle saknas om företaget försvann. Detta kan vara pressande för företaget 

om de kommer fram till att företaget inte saknas.  

 

Det andra steget i modellen innebär att företaget måste undersöka grundläggande data både 

internt och externt för att få fram organisationskulturen. Den interna kulturen undersöks 

genom att titta på vad som karaktäriserar företagets identitet. Här är det viktigt att titta på 

företagets mission, vision, värde, historiska utveckling och berättelser kring de anställda. Den 

externa undersökningens huvudsyfte är att se vad som karaktäriserar företagets image. Värdet 

Dödannons                                                              
Hur skulle företags dödsannons se ut ? 

Undersöka grundläggande data                                          
Internt:  vad som karaktiserar företagets 

identitet ?                                                            
Externt : vad kraktiserar företagets image?

Rensa och sammanställa data                                 
Ta reda kärnan i företagets identitet i  

kombination med den externa imagen  för att 
kunna utveckla ett starkt varumärke.

Avgörande test                   

Är företagets kärnberättelse unik?

Formulera kärnberättelsen                            
Budskap, Konflikt, karaktärer,handling
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av hur konsumenterna uppfattar företaget och varumärket samt vilken position som innehas 

på marknaden är grundpelare i den externa undersökningen. Startegiska möjligheter och hot 

identifieras såväl som den image som finns i kundernas medvetande. Det är också viktigt att 

undersöka vilka typer av historier om företaget som kunderna berättar för varandra och vad 

olika partners säger om företaget samt vilka personer eller institutioner som är opinionsledare 

i branschen (Fog mf, 2005).  

 

I det trejde steget rensar företaget bort onödig information så att endast kärnan är kvar. Målet 

är att sända ut företagets identitet så att den stämmer överens med den externa imagen för att 

kunna bygga ett starkt varumärke. För att kunna utveckla kärnberättelesen måste företaget 

vara medveten om det naturliga gap som finns mellan företagets identitet och dess publika 

image.Utgångspunkten för att kunna  börja bygga ett varumärke är att vara medveten om att 

det måste råda konsekvens mellan identitet och det som förmedlas via kommunikationen        

( Fog mf, 2005).  

 

Det tredje steget i modellen består av att företaget ska formulera kärnberättelsen. Berättelsen 

ska vara uppbyggd kring fyra grundelement, budskap, konflikt, karaktärer och handling. 

Genomarbetade och trovärdiga grundelement ligger till grund för en framgångsrik berättelse. 

Budskapet måste vara tydligt utformat på så sätt att konsumenten inte missförstår det och för 

att kunna fungera på ett strategiskt sätt. Den drivande kraften i en berättelse är konflikten, 

utan den blir det ingen bra historia. Människan strävar alltid efter harmoni och det är därför 

viktigt att ha en konflikt samt en lösning på denna för att kunna förmedla budskapet på ett 

intressant sätt. Berättelsen ska också innehålla olika karaktärer och hur de förhåller sig till 

varandra. Genom att använda metaforen om sagoberättelsen med en prinsessa, en hjälte, och 

den elaka draken kan man lätt få en överblick av företagets nyckelkaraktärer för att sedan 

kunna skapa en intressant berättelse. Handlingen i berättelsen är mycket viktig eftersom det är 

den som gör att åhöraren vill följa berättelsen och den måste därför innehålla en del 

spännande moment som uppmanar till detta. Det sista steget i Laboratoriemodellen innebär att 

företaget genomför ett avgörande test. Syftet med testet är att se hur väl företaget har lyckats 

differentierat sig i förhållande till sina konkurrenter. Med hjälp av denna modell utformas 

berättelsen utifrån de kärnvärden som företaget står för och anser som viktigast (Fog mf, 

2005).  Att förmedla sina kärnvärden är något som de flesta företag strävar efter men det är 

där det sista steget kommer in, det är viktigt att följa upp och se om kärnberättelsen verkligen 

är unik. Kanske är det så, att hitta något som inte går att kopiera är det främsta ett företag ska 
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eftersträva? Många företag har liknande kärnvärden, vilka är lätta att kopiera men kombinerat 

med storytelling är det är svårare för konkurrenterna att efterlikna. Detta är en aspekt som vi 

valt att titta närmre på eftersom det är relevnt för vår analys. 

 

2.3.2 Olika typer av berättelse 

 

En berättelse är mer än bara associationer, det är en skildring av en händelse som innehåller 

en början, mitt och slut. Vad gäller storytelling inom företagandet så finns det ett antal ”typer” 

av historier och berättelser som skiljer sig åt på olika sätt (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Alla företag har en skapelseberättelse som beskriver uppkomsten av företaget. Skaparna drivs 

ofta av passion och vilja för något annorlunda, vilket kan vara en bra grund för att förmedla 

ett budskap genom en berättelse (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Det är inte väsentligt att 

berätta vem man är utan desto viktigare att demonstrera det, vilket kan göras genom en 

berättelse (Simmons, 2002). Ett exempel på företag som använt sig av en skapelseberättelse är 

Coca – Cola som startades av apotekaren John Styth Pemberton. I ett försök att hitta ett 

botemedel mot huvudvärk uppfanns istället den världskända drycken Coca-cola. Historien har 

gjort sig mest känd genom word-of –mouth (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

För att etablera och stärka värderingar samt att bygga lojala band internt används 

organisationsberättelser. Syftet är att stärka den interna marknadsföringen. Berättelserna 

beskriver vem företaget är i syfte att skapa förtroende. Ett bra sätt att kommunicera är att 

berätta om sin bakgrund och om sin framtid. Historien förbättras genom att meningsfulla 

karaktärer, handlingar och situationer framhävs. En attraktiv organisationsberättelse som 

skapar teamkänsla och god samhörighet kan till exempel kompensera en lägre lön för de 

anställda (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

  

Berättelser som i huvudsak används för den externa marknadsföringen benämns 

varumärkesstory.  Storyn är uppbyggd kring varumärket och syftet är att storyn ska etablera, 

stärka eller förändra ett varumärke. En produkts eller tjänsts värde och konkurrenskraft kan 

höjas med hjälp av berättelsen. Denna typ av varumärkesberättelse är bra att använda vid 

nystartande av företag för att öka konkurrenskraften. Då det skapas en fiktiv historia kring 

varumärket är det svårt för konkurrenterna att härma (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  
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Om företaget vill visa att det är mänskligt skapar de en berättelse kring framgångar och 

livskriser som företaget haft. Dessa typer av berättelser kan innefatta en avgörande vändning 

för företaget eller en kris som företaget lyckats ta sig ur. De här berättelserna används ofta av 

större företag eftersom de vill visa att de bryr sig om den enskilda människan trots att det 

kanske är ett multinationellt företag (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Ofta har en produkt en egen historia, alltså tillkomsten av produkten. Kanske har produkten 

framkommit av en speciell anledning eller till och med av en slump. Det kan till exempel vara 

så att tillverkningsprocessen är speciell och tillför värde till produkten. (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008). Dennisdotter och Axenbrant ger ett exempel på detta genom en berättelse 

som handlar om en kvinna som tillverkar och säljer tygkassar för att kunna hjälpa hemlösa 

katter. Då kvinnan förklarade berättelsen bakom tygkassetillverkningen, fick kassarna en helt 

annan betydelse för konsumenten. De pengar som blev över efter försäljningen använde 

kvinnan till att köpa mat till katterna. Denna berättelse visar på hur historian bakom en 

produkt kan skapa ett emotionellt värde hos konsumenten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

I alla tider har reklamen använt storytelling för att tillföra ett positivt värde till en produkt 

eller tjänst. Berättelsen i en reklam brukar bygga på en vanlig historia där kunden i början blir 

nyfiken och då vill se nästkommande reklam. Reklamsnutten bygger på karaktärer eller 

produkter i berättelsen och de olika avsnitten är små berättelser som binder samman den stora 

sammanhängande historien. Varje reklamsnutt är alltså fristående från huvudhistorien och på 

så sett gör det inte så mycket om kunden missar ett avsnitt utan kan följa med ändå 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

Konsumentberättelsen är vanligt förekommande och den handlar om att företaget låter en 

kund berätta för en annan kund om hur konsumenten upplever varumärket eller företaget. 

Produkten marknadsförs då främst genom word-of-mouth, det vill säga att en kund berättar 

om företagets fördelar för andra kunder. Det kan till och med vara så att kunden är sponsrad 

av företaget för att prata gott om produkten trots att det verkar som kunden verkar vara helt 

oberoende av företaget (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

Samhällsberättelsen är aktuell för nästan alla företag idag och den har till syfte att sända ut 

värderingar som ska stärka företagets mission. Det handlar om att förändra samhällets och 

kundernas uppfattning om företaget. Det kan till exempel gälla berättelser om hur företaget 
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ställer sig till miljöfrågor. Valet av dessa samhällsberättelser kan ge företaget 

konkurrensfördelar gentemot andra företag (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

Andra berättelser som kan användas av företag är medarbetarberättelsen, samarbetsstoryn och 

erfarenhetsberättelsen. Dessa berättelser är uppbyggda för att gynna den interna verksamheten 

i företaget. Syftet är att skapa en gemenskap mellan de anställda genom att erfarenheter och 

information om företaget delas med varandra (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Givet att det 

finns olika typer av berättelser har vi inriktat oss på historiska berättelser vilka innefattas i 

många av dessa olika berättelsetyper. Historien genomsyrar de flesta typer av berättelser och 

kan ses som ett ”klister” som håller dem samman. Vi har lagt fokus på historien för att 

försöka förstå hur det hänger samman med storytelling idag.   

 

 

2.3.3 Sann eller fiktiv berättelse 

 

Inom storytelling finns det två huvudinriktningar. Det finns de som säger att berättelserna bör 

bygga på en sann historia men det finns de som menar att historien kan vara helt fiktiv. En del 

menar att en påhittad historia är minst lika bra som en sann och i många fall till och med 

bättre. Då en fiktiv historia används är det vikigt att den antingen är trovärdig för 

konsumenten eller att konsumenten vet om att den är påhittad och att det då sker i 

samförstånd med konsumenten. De som hävdar att historien ska vara sann menar att företagen 

inte behöver hitta på en historia när verkligheten bjuder på ett så stort underlag. Dennisdotter 

och Axenbrant samtycker om att historien i första hand bör vara sann, ärlig och hämtad från 

verkligheten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Denning delar också denna mening och förespråkar att företagen i första hand ska använda sig 

av sanna historier. Risken att sanningen kommer fram finns alltid och det kan få förödande 

konsekvenser för verksamheten. Denning menar vidare att de som ändrar sin historia efter 

trender, låter sig styras av andra, istället för att utgå ifrån sig själv och lyfta fram den sanna 

historien (Denning, 2005). Hur företaget ska välja berättelse beror på användningsområdet 

och om berättelsen ska övertyga eller underhålla. Inom vissa ämnen kan det vara svårt att 

bortse från sanningen till exempel i kontroversiella frågor. Då historien bygger på ett mer 

lättsamt ämne är kanske sanningshalten inte lika viktig (Mossberg & Johansen, 2006, s 161). 

Vi ställer oss frågan här, vad är egentligen sanning och vem bestämmer vad som är sant? 
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Sanningen är problematisk och en människa kan inte med säkerhet benämna vad som är sant 

om personen inte med egna ögon kan vittna för sanning. Vad som är sant kan vi inte veta men 

vi utgår ifrån att nedskriven litteratur och liknande är trovärdigt och har därför valt att säga att 

det är sant.     

 

2.3.5 Digital storytelling 

 

Digital storytelling är berättelser som förmedlas via den digitala tekniken. Fördelarna med 

dagens digitala medel är att de ofta är lätthanterliga, billiga och åtkomliga för många. Det är 

främst datorn som används som hjälpmedel för att berätta en historia genom att använda 

bilder, berättarröst, musik och videosekvenser. Att berätta en historia för en publik kan ha 

nackdelar jämfört med digital storytellingen. Det är bara en liten grupp som får ta del av 

historien och om något händer med berättaren kan berättelsen försvinna för alltid. Inom 

digital storytelling däremot lever historien kvar länge och det är bara verktyget som används 

för att förmedla berättelsen som ändras. Den digitala storytelling startades på 90-talet i San 

Fransisco och är idag en stor trend som diskuteras på internet. Genom att använda sig av 

digital storytelling kan företaget enkelt och snabbt med hjälp av teknik visa de berättelser som 

bygger varumärket. Denna typ av storytelling används oftast för att attrahera konsumenten 

men kan även användas till de anställda på företaget. Den digitala storytellingen kan skapa 

engagemang och motivation hos de anställda då de får ta del av medarbetarnas erfarenheter. 

Digital storytelling består av sju element som utgör grunden för berättelsen. Berättelsen ska 

innehålla ett budskap, innehålla dramaturgin, förmedla en känsla, anpassat språk och röst, ge 

illustrationer, ha ett visst upplägg och lagom rytm och tempo. För att en berättelse ska kunna 

förmedlas på bästa sätt måste alla dessa element hålla en bra och jämn nivå. Om reklamen till 

exempel inte berör eller tempot är för snabbt tappar publiken intresset. Den stora fördelen 

med digital storytelling är att berättelsen är lätt att sprida och att den oftast når många. 

Spridningen kan göras genom webbsajten, mobiltelefonen, på mässa, i konferensrummet eller 

hemma i vardagsrummet (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) 
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2.4  Frans Melins varumärkesstrategi 

 

För att ge läsaren en inblick i hur en varumärkesuppbyggande process kan se ut har vi valt att 

presentera Frans Melins strategiska modell. Att ha en bakgrundsteori kring hur ett varumärke 

byggs upp är viktigt, för att kunna förstå hur storytelling kan kopplas till denna process. Vi 

har valt att titta på processen endast utifrån märkesinnehavarens perspektiv, alltså den interna 

synen. Intresset för Frans Melins varumärkesuppbyggande strategi fanns sedan tidigare 

eftersom vi i samband med andra arbeten under studietiden använt oss av Melins modell. 

Under arbetets gång har vi dock uppmärksammat att denna varumärkesuppbyggande modell 

saknar området kring storytelling och då vilken inverkan en historia kan ha på ett varumärke 

och dess uppbyggnad.  

 

2.4.1 Den strategiska varumärkesplattformen  

 

För att kunna beskriva den varumärkesuppbyggande processen både utifrån 

märkesinnehavarens och utifrån konsumentens perspektiv har Frans Melin utvecklat en 

modell som han kallar ”den strategiska varumärkesplattformen Till grund för plattformen har 

Melin utgått från Kapferers identitetsprisma. Modellen är uppbyggd i två delar där den ena 

delen representerar den interna synen, märkesinnehavarens perspektiv. Den andra delen 

utgörs av ett externt perspektiv och ses utifrån konsumenten. Begreppen produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation, intern märkeslojalitet 

representerar den interna delen av modellen. Engagemang, märkes- känslighet, kännedom, 

associationer och mervärde samt märkeslojalitet beskriver det externa perspektivet. 

Plattformen illustrerar den Brand-Management kompetens som är nödvändig för att kunna 

bygga upp, utveckla och vårda ett starkt varumärke samt för att etablera varumärket i 

konsumentens medvetande. All varumärkesuppbyggnad bygger på att ett varumärke blir känt 

genom en produkt eller det som en produkt står för. Målsättningen är sedan att bygga upp en 

grupp av märkeslojala konsumenter. Utmaningen är alltså att erbjuda en märkesprodukt som 

levererar ett unikt, attraktivt och beständigt mervärde till sina konsumenter. För att lyckas 

med detta är det viktigt att förstå konsumentens beslutsprocess och vad som skapar värde för 

den. Modellen undersöker därmed de olika stegens betydelse för långsiktig 

varumärkesuppbyggnad och märkeslojalitet (Melin, 2008). Då vi valt att se den 

varumärkesuppbyggande processen enbart utifrån märkesinnehavaren är endast det interna 

perspektivet relevant och det externa perspektivet belyses inte i denna uppsats. De fyra första 
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stegen i den interna delen av modellen är de områden som vi kommer att analysera då dessa 

kan genomsyras av storytelling vilket är av värde för vår uppsats. Det sista steget som utgörs 

av intern märkeslojalitet kommer inte att belysas eftersom vi valt att inte fokusera på de 

anställda och den interna miljön i företaget. 

 

 

Den varumärkesuppbyggande processen utifrån det interna perspektivet 

 

 

Figur 3.  Varumärkesplattformen ur ett Internt perspektiv källa : Melin. 2008 

 

2.4.2 Frans Melins syn på det interna perspektivet  

 

Produktattribut har sedan länge varit ett centralt begrepp i diskussionen om 

produktdifferentiering. Produktattribut kännetecknas ofta av konkreta drag hos en produkt 

som har till uppgift att förmedla mervärde till konsumenterna. Attributen kan vara av olika 

karaktär och förknippas ofta med uppbyggande av en unik märkesprodukt. För produktens 
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framgång är det viktigaste attributet en konsistent produktkvalitet. Andra attribut som också 

har stor betydelse är förpackningsdesign, färgsignaler och logotyp (Melin, 2008). 

I ett av de senaste begreppen inom brand management litteratur hittar vi märkesidentitet. 

Detta begrepp har på kort tid fått stor betydelse för att förklara en märkesprodukts framgång. 

Märkesidentitet beskriver vad varumärket står för, vad som gör det unikt och dess mening. 

Anledning till att märkesidentitet har blivit ett så hett ämne är att skillnader mellan olika 

produkter inom en given kategori har en tendens att bli allt mindre. Orsaken till detta är att 

produktattributen över lag är lätta att imitera, vilket i sin tur leder till att företagen strävar efter 

att utveckla mer komplexa konkurrensfördelar. Exempel på en sådan konkurrensfördel är 

märkesidentitet. Syftet är att förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna. Identiteten 

byggs upp av produktens namn, ursprung, personlighet och distribution (Melin, 2008). 

Identitetsbegreppet har stor betydelse i denna uppsats eftersom identiteten speglar de 

kärnvärden som företaget har och står för. Företagets identitet är det som växer fram och 

utvecklas då ett varumärke byggs upp och därför är detta ett väsentligt begrepp för oss. 

  

Enligt Melin är kärnvärdet svårt att karakterisera trots att det är ett centralt begrepp i 

varumärkesuppbyggande. Kärnvärdet representerar en märkesprodukts primära 

konkurrensfördel. Melin menar vidare att det är viktigt att identifiera ett unikt kärnvärde 

eftersom det ligger till grund för positionering och kommunikation. Identiteten tar sin grund i 

de kärnvärden som företaget har och de är därför mycket viktiga i den 

varumärkesuppbyggande processen (Melin, 2008).   

 

Positionering är den process där ett företag försöker skaffa en specifik position i 

konsumenternas medvetande. Denna position ska leda till märkeskännedom, 

märkesassociation och märkeslojalitet. Det finns två typer av positionering: psykologisk och 

produkt positionering. Det psykologiska positioneringen beskriver konsumenterna sina 

subjektiva uppfattningar om en viss märkesprodukt i jämförelse med konkurrenternas. 

Produktpositionering är hur ett företag på ett objektivt sätt kan positionera produkten i 

förhållande till andra produkter genom olika differentieringsfördelar.Dock menar Melin att 

dessa två är intimt förknippade med varandra. 

 

För att bygga upp ett starkt varumärke krävs en god marknadskommunikation. Reklamen är 

en viktig del i marknadskommunikationen, för att kunna övertyga, informera och påminna 

konsumenten om märkesproduktens fördelar. Det har uppstått nya typer av säljfrämjande 
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åtgärder och reklamen är inte längre det enda kommunikationsverktyget. Reklam har stor 

betydelse för att ett företag ska kunna differentiera sin märkesprodukt och minskad 

investering i denna kommunikationsdel kan ge konsekvenser. Melin rekommenderar satsning 

av reklam med individuell särprägling för att på ett uthålligt sätt bygga upp och stärka 

varumärket. 

 

3. Metod 

I följande metodavsnitt beskriver vi uppsatsens tillvägagångssätt i arbetsprocessen, hur vi har 

samlat in och behandlat den data som ligger till grund för analysen. Här kommer vi att 

redogöra och motivera våra val av metoder och undersökningar som gjorts för att kunna 

besvara problemformuleringen. 

 

3.1 Val av fallföretag 

Mode har alltid varit ett stort intresse för oss. Victoria´s secrets marknadsföring har fångat 

vårt intresse trots det geografiska avståndet och detta gjorde att vi ville titta närmare på deras 

varumärkesstrategi. Varumärken och varumärkesstrategi är ett ämne som fångat vårt intresse 

mer och mer under vår studietid. Det var först efter en föreläsning med Frans Melin som 

tanken om att fördjupa sig i brand management uppkom. Detta kombinerat med våra egna 

erfarenheter och upplevelser av varumärket Victoria´s secret gjorde valet av inriktning enkelt. 

Victoria´s secret använder sig av tre huvudsakliga kommunikationsmedel och det är tv, 

tidning och internet för att kommunicera ut sina varumärken. Internet  är det främsta 

hjälpmedlet inom digital storytelling som är en stor del av Victoria´s secrets kommunikation 

process. Via hemsidan använder de sig av bilder, videosekvenser, musik för att förmedla sina 

berättelser kring märket. Victoria´s secret skickar ut nyhetsbrev per e-post till alla 

medlemmar. Showen sänds på tv världen över och även via webb-tv vilket gör att många 

kunder nås av informationen. Det är genom ”fashionshowen” vi kom i kontakt med 

varumärket första gången och bildade oss en uppfattning som startade vår relation till märket. 

Våra egna erfarenheter av produkterna och fascinationen stärktes ytterligare då vi fick vår 

uppfattning om varumärket bekräftad när vi besökte Victoria´s secret butiker i USA. Företaget 

har lyckats förmedla ett budskap till oss genom sin marknadsföring på ett så bra sätt att vi till 

och med ställer oss frågan om varför vi tycker om märket så mycket? Hur har de lyckats fånga 

vårt intresse? Vi genomförde en förstudie med syfte att ta reda på om varumärket lyckats 
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förmedla samma image som vi upplever, till andra svenskar i åldrarna 20-35 år. Det visade sig 

att majoriteten av de tillfrågade delade den uppfattning om varumärket som vi har vilket 

gjorde det då ännu mer intressant att ta reda på varför vi delade denna mening. Efter lite 

forskning insåg vi snart att det finns en fascinerande historia kring varumärket.  

 

3.2 Kvalitativ ansats 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom de data som vi samlat in är av 

kvalitativ karaktär. 

”Kvalitativa metoder får inte framstå som något man alltid ska använda utan det är något 

som ibland kan ge bättre insikter, beroende på vad det är man studerar” (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997, s 92) 

Den kvalitativa metodteorin bygger på förståelse och tolkning. Den har sin grund i den 

hermeneutiska vetenskapsteori och den handlar om förståelsen av hur människan upplever sig 

själv och sin situation (Lundahl & Skärvad, 2009). För att tolka och förstå fenomen och få 

frågor som ”vilka är de underliggande mönstren”? eller ”vad är detta”? besvarade ska den 

kvalitativa metoden användas (Patel & Davidsson, 1994). De grundpelare som kännetecknar 

en kvalitativ undersökning utgörs av hermeneutiska studier, vilka utgår från vad människor 

sagt, skrivit, gjort och tänkt samt människors resultat och handlingar. Dessa handlingar har 

resulterat i att människor har utvecklat och konstruerat olika byggnader, produkter och 

värderingar. Vid kvalitativa studier är det viktigt att utgå från olika perspektiv och vara 

medveten om hur perspektivet styr tolkningen alltså förståelsen. Detta innebär att våra 

tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter och uppfattningar. I denna metod ska man utgå 

ifrån de studerade personernas perspektiv, undersökaren vill förstå innebörden och betydelsen 

med mera. I kvalitativa undersökningar är det viktigt att förstå hur en individ tolkar sin 

livsfärd och för att kunna göra en tolkning krävs detaljerad beskrivning av den sociala miljön 

(Lundahl & Skärvad, 2009). 

Det finns två forskningsprocesser att utforma kvalitativa undersökningar på och dessa är 

analytisk induktion och grundad teori. Analytisk induktion består av tre steg och det första är 

att kategorisera, vilket handlar om att föra samman begrepp som hör ihop. Det andra steget är 

att koda och det handlar om att finna mönster, teman och begrepp som hjälper till att förstå 

samt tolka de företeelser som är av intresse för undersökningen. Det sista steget är att tolka, 
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vilket innebär att en teori som relaterar de lika kategorierna till varandra utvecklas. Den 

grundade teorin betraktas som ett resultat av en process, med andra ord något som ständigt 

utvecklas och aldrig är en slutgiltig produkt. Metoden innehåller induktion vilket handlar om 

att formulera hypoteser utifrån specifik empiri utan att först ha förankrat undersökning till 

tidigare teori, för att själv kunna dra nya slutsatser (Lundahl & Skärvad, 2009). 

 

3.2.1 Litteraturstudie 

Insamlandet av data som gjorts till uppsatsen har skett med hjälp av en litteraturstudie. En 

litteraturstudie är en genomgång av litteratur inom ett specifikt område där litteraturen är av 

vetenskaplig karaktär. Det som skiljer en litteraturstudie från en empirisk studie är att 

forskaren ställer frågor till den valda litteraturen istället för till människor (www.omv.lu.se). 

Som forskare har vi tagit fram information från litteratur, artiklar och internet och sedan 

sammanställt detta utifrån våra tolkningar. Mycket av vår data är hämtad från Internet, till 

största del från hemsidor, artiklar och bloggar. Vår data är främst hämtad från engelska texter 

då den Viktorianska eran härstammar från England och eftersom vi bedömde att den mest 

trovärdiga informationen var skriven på engelska. Forskningen kring storytelling ledde oss 

också till engelsk litteratur eftersom det finns mest forskning kring ämnet på detta språk då 

begreppet storytelling började användas i USA. Eftersom Victoria´s secret har en historia som 

är kopplad till den viktorianska eran har forskning i hög grad kring detta gjorts. Vi har forskat 

kring allt vad den viktorianska eran representerade för att vidare kunna diskutera och tolka 

ämnet. Bloggarna har använts till för att få en inblick i hur olika sorters människor ser på den 

viktorianska eran och även på Victoria´s secret. Vi upptäckte då att det fortfarande finns ett 

stort intresse för den Viktorianska eran. De marknadsföringsmodeller som vi valt att beskriva 

har i syfte att ge läsaren en ökad förståelse för ämnet och de har hämtats från 

forskningsbaserad litteratur. Den största delen av litteraturen består av studentlitteratur 

eftersom vi anser att denna ger en ingående förklaring i ämnet, med pedagogisk ansats vilket 

gör det lättare för läsaren att ta till sig. De artiklar som använts är elektroniska och hämtade 

från sidor som främst innefattar information om näringslivet. Olika hemsidor har använts vid 

forskningen men främst fallföretagets egen hemsida eftersom företaget inte finns i Sverige 

och den egna hemsidan blev därmed vår enda direkta länk. Litteraturstudien har kompletterats 

med egna erfarenheter och tolkningar av varumärket och dess produkter för att kunna 

genomföra en berättande analys. 
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Då vi forskade kring varumärket Victoria´s secret upptäckte vi att produkterna var indelade i 

olika serier med speciella teman oberoende av produktkategori. Victoria´s secret har alltså 

flera olika produktserier i ett och samma varumärke. Företaget erbjuder underkläder, 

kosmetika, kläder, väskor, sovkläder, parfymer med mera. Pink, Angels by Victoria, Sexy 

little thing, Very sexy, Glamour by victorias secret, Body by Victoria, Victoria´s Secret cotton 

är några av dessa produktserier. Det finns också en produktserie som heter Bridal och den 

innehåller underkläder som är till för bruden. Pink är inriktat på ungdomar och erbjuder därför 

färgglada lite ”tuffare” underkläder. Sexy little things och Very sexy är båda märken som har 

en serie med de extra sexiga underklädena, innehållandes svarta korsetter och liknande. 

Victoria´s secret cotton är en serie som erbjuder basplagg, bekväma underkläder i bomullstyg 

och ljusa färger (www.victoriassecret.com). Produkternas utseende och de olika namnen på 

produktserierna gjorde att vi fördjupade oss i underklädeshistoria. Detta gav oss sedan en 

bredare syn på ämnet och intresset av Victoria´s secrets storytelling samt dess uppkomst blev 

ändå mer spännande.   

 

3.2.2 Datainsamling på Internet  

I dagens samhälle är tillgängligheten enorm, bara genom att titta på Internet hittas data i alla 

former, till exempel artiklar, böcker och hemsidor. Olika undersökningar kan göras för att 

samla ihop information från dessa källor. När en empirisk undersökning utförs, kallas det 

insamlade materialet antingen för primärdata eller för sekundärdata. (Lundahl & Skärvad 

2009). Primärdata är det material som forskaren själv samlat in för studien. Metoderna som 

används för denna typ av insamling av information är intervjuer, observationer eller 

frågeformulär (Jacobsen, 2007).  

Internet har idag blivit ett stort hjälpmedel för att kommunicera, söka information och på så 

sätt samla in stora mängder av information.  Internet är till för alla och det enda som behövs är 

en dator och anslutning till Internet(Lundahl & Skärvad, 2009). Information kan sökas på 

olika sätt genom allmän informationssökning, litteratursökning och insamling av empirisk 

data. Internet har gjort det möjligt att få information från hela världen vilket har verkställt 

problemet med informationsöverflöd. Detta har medfört att förmågan att kunna skilja mellan 

väsentlig och oväsentlig information är nödvändig för en effektiv informationssökning. 

Litteratursökning görs via bibliotek, databaser på universitet och så vidare. Här kan man även 

hitta tidningsartiklar, uppslagsverk och ta del av utdrag ur böcker (Lundahl & Skärvad, 2009). 
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Eftersom Victoria´s secret inte finns i Sverige så blev det naturligt att söka information på 

Internet. Vi började med att vända oss till den egna hemsidan. Under arbetets gång hittade vi 

Internetsidor som förde oss vidare till litterära källor, vilka till största del ligger till grund för 

vår teori. Teoridelen om varumärket och dess historia grundar sig dock på källor från Internet 

eftersom det inte fanns tillgång till böcker kring detta.    

 

3.3 Analys av det insamlade materialet 

Vi har genomfört en narrativ analys, då vi som forskare utgått ifrån forskningsmaterial av 

narrativ karaktär, berättelser i muntlig eller skriftlig form. Narrativ forskning är en 

forskningsansats som baseras på konstruktivistisk kunskapssyn, där kunskap ses som 

personligt, lokalt och subjektivt (www.vasa.abo.fi ). Vårt insamlade material har kombinerats 

med de observationer som vi gjort kring Victoria´s secrets produkter, därefter har vi utforskat 

hur den viktorianska eran används i Victoria´s secrets storytelling idag. Då vi forskat kring 

den viktorianska eran kunde vi dra många paralleller till dagens storytelling men en del 

likheter var större än andra och därför valde vi ut tre teman som är utgångspunkten för 

analysen.  De tre teman vi valde är underklädesinnovatörerna, oskyldig ängel och romantik 

eftersom det var inom dessa kategorier som kopplingarna mellan Victoria´s secrets 

storytelling och den viktorianska eran var mest fascinerande samt för att vidare kunna visa hur 

väsentligt storytelling är för uppbyggnad av ett varumärke. Butiksmiljön fångade vår 

uppmärksamhet eftersom det fanns en historisk stil på inredningen. Vårt intresse för både 

mode och inredning gjorde att vi kände igen den viktorianska stilen på möblerna som fanns i 

butiken.  Det fanns kännetecken på möblerna som vi kunde koppla till den viktorianska eran. 

Exempelvis fanns det stolar, soffor och bord, vilka alla påminde om den stil som möblerna 

hade under den viktorianska eran. Då vi diskuterade varumärket Victoria´s secret kom vi att 

tänka på utseendet i butikerna, kläderna, sminket, färgval, namnet och kommunikationen. 

Detta resulterade i att vi ville fördjupa oss i varumärkets historia och i hur det grundades. 

Denna forskning var början till att vi senare kunde dra paralleller till den viktorianska eran. 

Då vi upptäckte kopplingen till den viktorianska eran frågade vi oss om även namnet kunde 

förknippas med eran och då Queen Victoria. Efter ytterligare forskning och fördjupning i 

ämnet kunde vi även se likheter med den viktorianska eran på Victoria´s secrets produktserier, 

enskilda produkter och i kommunikationen.  
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3.4  Undersökningens tillförlitlighet 

De vanligaste kriterierna för att bedöma kvaliteten på forskningsresultat är validitet som 

innebär att man undersöker hur äkta forskningen och insamlad data är. Reliabilitet tittar på 

trovärdigheten i den insamlade data. Vi har valt att utgå från Lincoln & Gube som anser att 

dessa kriterier inte är de bästa när det kommer till att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. 

Istället föreslår de två grundläggande kriterier ”trovärdighet” och ”äkthet” (Lincoln & Gube, 

1985). 

Med trovärdighet menar Lincoln & Gube att det kanske inte finns en enda rätt sanning 

eftersom det bygger på individens tanke. Det är genom flera olika tolkningar av den sociala 

verkligheten som gör att forskaren måste bedöma vilken som är mest trovärdig (Lincoln & 

Gube, 1985). Vi har valt att titta på många olika författares forskningar för att skriva en så 

trovärdig uppsats som möjligt. Vi är medvetna om att våra egna tolkningar påverkar valet av 

vad som är mest trovärdigt och på grund av det har vi valt att titta på olika tolkningar gjorda 

av andra. Det finns fyra tillgänglighetskriterier Tillförlighet motsvaras av hur sannolikt eller 

troligt resultaten är. Överförbarhet om resultatet kan tillämpas i andra sammanhang. 

Pålitlighet liknar reliabilitet det vill säga om det går att få liknande resultat vid ett annat 

tillfälle.Den sista är konfirmering som motsvaras av objektivitet där man ser om forskaren 

haft kontroll över sina egna värderingar och att de inte påverkat undersökningen (Bryman 

2002). 

Kriteriet som skiljer sig markant och kan uppfattas provokativt på grund av att det berör 

forskningspolitik och väcker fler generella frågor kring sig, vars syfte gäller 

samhällsforskning över lag.  Inom den kvalitativa forskningen är medvetenhet om att en viss 

påverkan är oundviklig men forskare försöker att inte inverka i undersökningsprocessen eller 

undersökningssituationen i den mån det är möjligt (Lincoln & Guba 1985).  Då Lincoln & 

Guba hävdaratt äkthetskriteriet innehar motsatt position där man medvetet strävar till en 

förändring av den undersökta situationen. Vissa delar i detta kriterium är i likhet med 

aktionsforskning som innebär att man går in för att åstadkomma förändring med sin forskning 

och på grund av det är det inte alltid applicerbart på kvalitativ forskning (Bryman 2002). 

 

 



32 
 

3.5 Källkritik  

Att samla in material till en uppsats kan vara en svår process eftersom både litteratur och 

internet uppdateras konstant och även eftersom olika författare kan ha olika synsätt på samma 

ämne och vinklar därför informationen efter sin kunskap. Risken att det uppstår tvetydigheter 

finns därmed alltid vid uppsatsskrivande (Lundahl & Skärvad, 2009). Då vi är medvetna om 

detta har vi försök undvika att våra egna värderingar påverkar valet av litteratur.  Under 

insamlingen har vi kritiskt granskat informationen för att få så tillförlitlig data som möjligt.  

Vad gäller våra trycka källor har vi valt ut böcker som är skriva av författare som är forskare 

eller vetenskapsmän. Böckernas innehåll har tagits fram i syfte att lära och ge kunskap. Vi har 

haft i åtanke att den litteratur som vi redogör för innehåller författarens subjektiva åsikter och 

har därför försökt att använda oss av flera källor samtidigt för att skapa balans. Våra källor om 

storytelling är relativt nya eftersom det är ett nytt forskningsområde inom marknadsföringen 

och detta gör att källorna är aktuella. Med detta som grund anser vi att källorna är tillförlitliga. 

Våra val av elektroniska källor vad gäller teori baserar sig till största del på trovärdiga källor 

såsom hemsidor och tidningsartiklar från Internet (Lundahl & Skärvad, 2009).   

 

4. Analys 

Under arbetes gång har vi valt ut tre olika teman där vi tycker Victorias secret´s storytelling 

har kopplingar till den viktorianska eran. Vårt val av teman baseras på de likheterna som 

finns och utifrån de delar i den varumärkesuppbyggandeprocessen som storytelling berör. Vi 

kommer att analysera huruvida storytellingen genomsyrar allt ifrån produkter till 

kommunikation.         

 

4.1 Underklädesinnovatörerna  

När Queen Viktoria 1837 kröntes till drottning började den viktorianska eran som skulle 

fortfölja i 64 år. Eftersom denna tid uppkallades efter drottningen har detta gjort henne unik i 

världshistorien (www.popularhistoria.se). Queen Viktoria var en framgångsrik kvinna som 

satte många trender och hon regerade längre än någon annan gjort i en monarki. Under hennes 

tid erövrades flera områden och drottningen lärde sig flera språk i samband med detta. 
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Viktoria var mycket populär och flera platser har döpts till hennes ära. Hennes avbildning 

fanns på ett av dåtidens silvermynt, på frimärken och idag finns det en staty till minne av 

Queen Viktoria i Buckingham Palace (www.storyoflondon.com ).  

 Den viktorianska eran ses som en strikt och pryd tidsperiod och detta baseras bland annat på 

de regler som fanns, till exempel fick män och kvinnor inte bada i samma badhus på den 

tiden. Den sexuella driften fick inte visas utåt eftersom det ansågs opassande och respektlöst 

mot den kristna tron. Ordet viktorianskt är tagit från Queen Victoria och har därigenom 

uppnått ordspråksmässig ryktbarhet. De flesta har hört talas om det och tror sig veta vad det 

innebär. Den vanligaste uppfattningen om denna era är att de högre samhällsklasserna 

kombinerade en sträng kristen moralsyn med en romantiskt frisläppt syn. Den romantiska 

känslosamma synen resulterade i fatala misstag enligt den kristna tron och tilläts därför inte 

öppet (www.nordicacademicpress.com).  

Kläder från den viktorianska eran har en speciell stil som innehåller flera lager av tyg 

dekorerat med spets och broderier.  Plaggen var ofta prydda med rosetter i alla former och 

färger och ett enda klädesplagg kunde vara prytt med hela 42 stycken rosetter. På hattar, vid 

midjan och på ärmarna på de olika kläderna kunde ofta rosetterna finnas (www.fashion-

era.com). Ordet rosett härstammar från franskan och betyder en liten ros och tillverkas oftast i 

sidenband (http://lexikon.ordspel.se/). Rosor uppfattas som romantiska och de vanligaste 

färgerna på rosor är rosa och röd. Rosor kan ses som en kärleksförklaring eller en gest för att 

uppvakta (www.skicka-blommor.se). Många av de associationer som vi idag har med 

romantik, till exempel att det hör ihop med rosor, färgerna rosa och röd, grundades under 

romantiken. Den romantiska epoken hade sin storhetstid mellan 1825 -1835 men den 

romantiska stilen varade ända in på 1840 talet vilket sedan övertogs av den viktorianska stilen 

som till stora delar formades av Queen Victoria. Den viktorianska stilen är starkt influerad av 

romantikens stil, exempelvis broderier, spetsmönster och olika accessoarer såsom rosetter är 

taget från den romantiska eran. Färgvalet förändrades då den viktorianska eran började och 

övergick från mörka färger med mycket mönster till ljusare färger och mer strikta tyger med 

mindre mönster (www.fashion-era.com). 

Den viktorianska tidsåldern har betytt mycket för modets historia (www.fashion-era.com) . 

Under den viktorianska eran började modet ta fart och bland annat korsetten blev modern 

igen. Populariteten för korsetten ökade kraftigt i samband med den höga midjans genomslag. 

År 1830 i England infördes till och med den elastiska korsetten som erbjöd komfort för 
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kvinnan. Det viktorianska England skapade också knytdekorationer och broderier samt de 

första silkesunderkläderna. Uppfinningen om att ånga och att forma och färga applicerades 

också på underkläder. Det viktorianska modet framhävde kvinnans kropp men på ett speciellt 

sätt, genom lång ärm, midjekorsett, krinolin och flera lager av tyg. Att ta av alla dessa kläder 

var därmed inte en enkel uppgift och både genom texter och bilder kan viktoriansk klädstil 

associeras med sexuell förväntan. Inte överraskande var det under denna era som den första 

stripteasen hölls. År 1876 uppfanns strumpbanden som var anslutna till en kvinnans korsett så 

att den inte kunde åka upp. Dessa hade alltså också en funktionell uppgift och var inte enbart 

sexiga (www.randomhistory.com).  

Viktorianerna ses ofta som blygsamma och pryda men trots det så var de, de stora 

innovatörerna av underkläder. Till och med dagens mest kända underklädeskedja, Victoria´s 

secrets har tagit sitt namn och hämtat inspiration från den viktorianska eran 

(www.randomhistory.com ).  

 

4.1.1 Victoria´s secrets historia  

Victoria´s secrets första butik grundades i San Francisco 1977 av Roy Raymond. Butikerna 

idag har en mysig och inbjudande atmosfär i likhet med den viktorianska stilen. Inredningen 

och stilen på möblerna påminner om den viktorianska stilen. Den viktorianska 

inredningsstilen representeras till exempel av stolar, soffor och divaner med bågiga, rundade 

ben och blommiga mönster inristade. Sittdynan var ofta klädd med sammet eller skinn i olika 

färger beroende på i vilket rum möblerna var placerade. Kristallkronan var också en 

inredningsdetalj som populär under den viktorianska eran (www.victorianstation.com). 

Victoria´s secret har till exempel stolar och divaner i likhet med de möbler som fanns under 

den viktorianska eran. Butikerna är dekorerade med vita stolar och divaner med bågiga ben, 

klädda i svart eller vinrött sammet. Även kristallkronan som var inredningsdetalj under den 

viktorianska eran används som dekoration i Victoria´s secrets butiker idag 

(www.shoppingblog.com).    

 

Idag är företaget ledande i underklädesbranschen och har mer än 1000 butiker runt om i 

USA.( www.pamperedpassions.com). Kärnvärdena utgörs idag av tre adjektiv, glamorös, 

sexigt och kraftfull (www.limitedbrands.com). Tidigare har Victoria´s secret dock en historia 
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av att vara sexig, ungdomlig och romantisk. Designen av underkläderna har inspirerats av den 

viktorianska eran. Kollektionerna är sofistikerade och modeinspirerade samt erbjuder en 

kombination av sexighet, femininitet och utmanande underkläder för kvinnor. Många tror att 

Victoria´s secret härstammar från England och denna image sägs ha grundats av Roy 

Raymond (www.pamperedpassions.com). Anledningen till detta var att Raymond ville 

förmedla en europeisk elegans och lyx för att urskilja sig från det traditionella utseendet av 

underkläder. Den starka viljan att skapa en unik historia och image gjorde att Raymond gick 

så långt att han registrerade företaget på en falsk adress i London för att öka trovärdigheten. 

Genom att kombinera identiteten med 1800 -talets England såg Raymond möjligheterna att 

förvandla dåtidens underkläder till ”High fashion”. Vita bomullsunderkläder gjordes om till 

mönstrade underkläder med spets, förändringen gav dem en sexig och åtråvärd stil. Till och 

med namnet Victoria´s secret återkopplas till 1800- talets England och är hämtat från Queen 

Victoria (www.mcfee.cc). Vidare kommer det analyseras kring Victoria´s secrets storytelling 

och den koppling som den har till den viktorianska eran samt hur detta förmedlas genom 

produkter och allt runt omkring dem. 

4.1.2  Victoria´s secret logotyp        

 

Victoria´secrets logotyp består av ett V och ett S som sitter ihop enligt bilden ovan. Typsnittet 

som används kallas Victoria- Roman, döpt efter Victoria´s secret, eftersom det blivit deras 

”eget typsnitt”. Det är dock hämtat från ett gammalt typsnitt som heter Trajan 

(www.underconsideration.com). Trajan är en av de mest kända inskriptionerna och uppkom i 

Rom 114 e. Kr (http://justcreativedesign.com). Trajan påminner enligt oss om typsnittet 

Times new roman vilket är det äldsta och mest använda typsnittet genom tiderna 

(www.associatedcontent.com). En observation som gjorts är att flera av de produkter från 

Victoria´s secret som vi innehar är märkta med namnet, skrivit i denna speciella stil som hela 

tiden återkommer. Denna skrivstil är snarlik med Times new roman vilket var lätt för oss att 

känna igen eftersom detta är det vanligaste typsnittet än idag. Kanske grundar sig typsnittet i 

Victoria´s secrets nuvarande logotyp i den viktorianska skrivstil som användes på 1800-talet. 

Logotypens utseende kan jämföras med ett monogram vilket är intressant eftersom det har en 

association med bröllop vilket var omtalat under den viktorianska eran. En annan intressant 

aspekt är att logotypen är i vitt vilket är bröllopets färg idag. Det var nämligen Queen Victoria 

som satte trenden med att bära vitt på bröllop (www.grin.com). 
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Victoria´s secrets logotyp hade tidigare ett annat utseende och ändringen av den gjordes 2008 

eftersom det uppmärksammats att företaget uppfattades som för sexigt. Victoria´s secret insåg 

då att de kommit ifrån sitt ursprung och därigenom sin identitet. Ordet sexig användes för 

mycket och det ulrafeminina kring varumärket hade glömts bort. För att hitta tillbaka till sitt 

ursprung och för att markera detta togs beslutet om att utforma en ny logotyp. Denna skulle 

spegla den förändring som ville uppnås och göra varumärket mer sofistikerat 

(www.washingtonpost.com) Victoria´s secret ville återgå till den europeiska elegans som gav 

varumärket en känsla av mognad och stilfullhet (www. muccadesign.com). Vår studie visar 

att den europeiska elegansen syftar till den viktorianska eran eftersom den uppstod i England 

och representeras av just elegans och prydhet. 

 

           

Dessa foto illustrerar dagen logotyp och den logotyp som Victoria´s secret använde sig av tidigare. Logotypen på den vänstra 

bilden är tagen från en necessär och den högra från en handväska (Foto 1-2). 

 

 

4.2 Oskyldig ängel              

                 

I den viktorianska societeten sågs kvinnan antingen som en ängel eller som en prostituerad. 

Idag finns de olika tolkningar om vad en ängel är men alla har dock hört uttrycket ” oskyldig 

som en ängel”. En ängel förknippas oftast med godhet eftersom definitionen är att en ängel är 

en himmels ande trodd att vara budbärare mellan Gud och människan. I avbildningar av 

änglar finns det oftast med vingar som ska symbolisera budbäraren (www.kolumbus.fi). På 

den viktorianska tiden ansågs kvinnan vara en ängel då hon var fru till en man och var en god 

moder som tog hand om hemmet samt skapade en kärleksfull miljö. Det ansågs att föda barn 

var den främsta och viktigaste uppgiften i hennes liv. Då kvinnan inte blev gift och inte kunde 

leva upp till dessa kriterier försvann imagen av att vara en ängel och istället uppfattades hon 

lösaktig, i stil med en prostituerad. 

 

Den populära viktorianska imagen om hur idealet av en fru eller kvinna skulle vara, kom att 

kallas ” angel in the house”. Hon förväntades vara hängiven och foglig mannen. Ängelns 
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egenskaper var att vara passiv, charmig, elegant, sympatisk självuppoffrande och framförallt 

det viktigaste, ren. Det sades att den goda sexualiteten fanns inom äktenskapet medan den 

dåliga hos prostituerade, det vill säga att den goda kvinnan ”ängeln” var asexuell och den 

prostituerade hade en obotlig sexlust. Uttrycket ”angel in the house” härstammar från en 

populär poet som hade sin egen fru som förebild av hur en ängels skulle framstå. Eftersom 

han ansåg att hon var den perfekta viktorianska frun ägnade han denna fras till henne. Queen 

Victoria ville till viss del ändra synen på hur en ängel skulle vara och hon genomförde små 

revolutioner som la grunden till de värderingar som senare skulle bli feminismen 

(acdemic.brooklyn.cuny.educ). Drottningen utvecklande begreppet ängel i form av att hon tog 

sig an en större roll än att enbart vara en fru och en moder. Victoria hade titeln som drottning 

och var en framgångsrik kvinna som erövrade stora delar av världen och talade många språk. 

Med dagens använda ord skulle hon kunna benämnas som en framgångsrik affärskvinna. Idag 

är en affärskvinna ett känt begrepp som grundades under feminismen och la grunden för 

innebörden (www.bbc.co.uk).  

 

Benämningen på vad en affärskvinna är kan skilja sig åt men vi menar att det är en kvinna 

som har en framgångsrik karriär. Victoria´s secret har flera modeller som representerar 

varumärket och dessa kvinnor har inte bara en karriär inom modellyrket utan även inom andra 

branscher. En gång per år representerar modellerna Victoria´s secrets underkläder i en stor 

fashion- show där årets kommande kollektion visas upp. Änglarna visar här mycket hud och 

detta kan ses som förelämpande men samtidigt representerar de den framgångsrika kvinnan 

(Lator & Henthorne, 1993). En av Victoria´s secrets främsta modeller är Heide Klum som 

också är en framgångsrik affärskvinna i andra sammanhang. Victoria´s secret har valt att kalla 

sina modeller för änglar eftersom det är den roll som de ska företräda. I den årliga fashion- 

showen bär modellerna ängelvingar för att symbolisera en ängel (www.victoriasecret.com). 

En parallell som vi dragit här är att Victoria´s secret tanke om änglar skulle kunna komma 

från idealet kring den viktorianska ängeln som Queen Victoria skapade. Victoria´s secret 

skulle kunna tänkas vilja ha kvinnor som förmedlar de egenskaper som ängeln på den tiden 

representerade, det vill säga att inneha egenskaperna av att vara charmig, sympatisk och 

elegant (acdemic.brooklyn.cuny.educ). Kanske är detta ett sätt att försöka fånga den 

revolutionerade bild som skapades av Queen Victoria under 1800-talet. Drottningen visade att 

kvinnan kunde ha flera roller och på samtidigt visa att framgång och ömhet kunde gå hand i 

hand. Vi menar att dagens utvalda änglar representerar detta. Änglarna visar det oskyldiga 

som den viktorianska ängeln företrädde samtidigt som de visar den sexiga, revolutionära sidan 
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som ansågs som hemlig. Vidare har vi gjort en observation om att många av Victoria´s secrets 

änglar har en ännu starkare koppling till den viktorianska ängeln, i form av att de är moderliga 

och framgångsrika kvinnor. Hårt arbete kombineras med familjelivet. Vi anser att Heide 

Klum som är ledaren över Victoria´s secrets änglar har tagit rollen som modern och den 

framgångsrika affärskvinnan i liknelse med Queen Victoria. Heide Klum är gift och moder till 

fyra barn samtidigt som hon är programledare, producent, designer av eget kosmetikamärke 

och den ledande ängeln i fashion-showen. (www.aftonbladet.se). En annan ängel som har en 

framgångsrik karriär är Gisele Büncher som har ett eget skomärke som blivit en succé världen 

över och hon är även världens bäst betalda modell (nyheter.24.se). En aspekt på detta skulle 

kunna vara att Victoria´s secret vill förmedla något ytterligare än bara sexiga underkläder. Vår 

studie visar att kvinnan har en viktigare roll i samhället än enbart modersrollen. Vi uppfattar 

en affärskvinna som en kvinna som värnar om familjen kombinerat med en framgångsrik 

karriär vilket är den syn som Queen Victoria hade hopp om att etablera i framtiden. 

 

             

Den vänstra bilden är en avbildning av en typiskt ”viktoriansk ängel” och den högra bilden är tagen från en av Victoria´s  

secret fashion-shows där en av änglarna visar upp underkläder. Likheten mellan änglarna är tydliga, vingarna har samma 

form och de båda änglarna har långt, tjockt, och lockat. Vi anser att detta representerar vackert änglalikt hår. Vad som är 

vackert hår är dock individuellt men vår forskning har visat att Victoria´s secrets änglar hår är omtalat i positiv mening 

(blog.modelmanagement.com)   

 

 

4.2.1 Kyskhet  

 

Den viktorianska eran kännetecknas som sagt ofta av dubbelmoral eftersom allt som hade 

med sex att göra tystades ner samtidigt som en hämningslös exploatering av sexualitet skedde 

(www.popularhistoria.se). Ett exempel på detta var att kvinnan skulle ha kläder i flera lager 

samtidigt som bysten framhävdes. Stols- och bordsben täcktes över för att ingen skulle 

associera dem med det manliga organet men i hemlighet utforskades ändå sex. Det kvinnliga 

idealet under 1800-talet representerades av en pryd, sofistikerad och elegant kvinna. Denna 
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era var den då kvinnans kropp förnekades och ingen annan tidsperiod har förknippats mer 

med förträngande och förnekande av människokroppen. Kroppsform, lukt, drifter och 

associationer förnekades samtidigt som det fanns en fixering vid att tolka, beskriva och 

gestalta kroppen. Gestaltningen av detta synliggjordes genom prostitution som växte fram i 

städer anonymt. En del såg på den prostituerade kvinnan som en förföriska som skulle krossas 

medan andra såg henne som ett oskyldigt offer för mäns djuriska lustar 

(www.popularhistoria.se). Användningen av parfym kontrollerades noggrant under den 

viktorianska eran men Queen Victoria var mycket förtjust i dofter och revolutionerade med 

två dofter där en av dem var lavendel (www.lavenderenchantment.com). 

 Detta visar oss att även beträffande parfym fanns det dubbelmoral, återigen kopplat till den 

dubbla synen på sexualitet. Kvinnan fick inte lukta gott men skulle ändå vara sexig. Kanske 

berodde detta på att doften blev tillgänglig för alla och blev då inte längre en hemlighet?  

Victoria´s secret har idag parfymer och krämer som vi tror kan var en återkoppling till Queen 

Victoria. Det finns till exempel en hel kollektion med lavendeldofter som vi tror är gjord i 

drottningens ära eftersom det var hennes favoritdoft (www.lavenderfarm.com). En annan 

observation som vi gjort vad gäller en del krämer är att förpackningarna är utformad i rosa 

och lila med blommor i olika former medan namnet på produkten kan vara till exempel ”pure 

seduction”  (ren förförelse) eller ”love spell” (kärleksförtrollning). Doften ska symbolisera 

namnet och ge associationer på den känslan som skapas. Här finns också en slags 

dubbelmoral eftersom förpackningen ger ett intryck av oskyldighet och romantik medan 

namnet och innehållet får kvinnan att känna sig åtråvärd och sexig.    

 

 Dessa foto är exempel på hur Victoria´s secrets förpackningar kan se ut, i rosa och lila färger med blommor och sensuella 

namn på produkterna. Bilderna visar hudkrämerna vid namn, ”pure seduction” och ”Love spell” (Foto 3-6)  

 

Kvinnosynen idag kan jämföras med den syn som fanns under den viktorianska eran eftersom 

kvinnan fortfarande idag ”ska” ha en viss roll i samhället. Utifrån oss som kvinnor med 

dagens syn på samhället uppfattar vi att det finns en stereotyp av hur kvinnan ska vara.  
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Kvinnan ska vara sofistikerad och elegant och att vara vulgär anses negativt och utifrån detta 

bildas olika stereotyper. Kvinnans utseende och kläderna avgör hur hon blir uppfattad och då 

bemött. En viss längd på kjolen kan till exempel anses sexigt eller vulgärt. Detsamma gäller 

urringade överdelar som uppfattas i liknelse med kjolen beroende på en personens subjektiva 

bedömning (Hinton, 2003). Det handlar inte om att våga var sexig utan om att vara sexig på 

rätt sätt. Sexigheten ska samstämma med den egna självbilden. Underkläderna ska vara 

anpassade till en personlighet och dennes tolkning av vad som är sexigt (Östergaard, 2006). 

Kommunikationen i dagens samhälle innehåller sexualitet och den nakna kvinnokroppen är 

vanligt förekommande. Anspelningen på sexualitet fungerar idag som ett 

kommunikationsverktyg för att öka försäljningen (www.dn.se). Vi uppfattar att Victoria´s 

secrets kommunikation anspelar på sex samtidigt som det oskuldsfulla hos kvinnan framhävs. 

Victoria´s secrets kommunikation är väldigt sexuell eftersom reklamerna innehåller lättkvinna 

kvinnor i sexiga underkläder. Bilderna på modellerna är tagna på ett sätt som gör att modellen 

visar upp underkläderna på ett elegant och tilltalande sätt samtidigt som ”posen” och medlens 

blick utstrålar sexualitet. Genom den årliga fashion-showen kommuniceras samma koncept 

fast i form av en liveshow (www.vspressroom.com). Änglarna sätter ett ideal för hur dagens 

kvinna ska vara, lång, smal, vältränad, sund och ha långt hår (www.stylesearch.se). Detta är 

exempel på det ideal som många kvinnor idag vill leva upp till. Genom media påminns vi 

ständigt om idealen, ”vackra” människor (www.pennstorm.se). Vår studie visar att 

viktorianernas dubbelmoral speglas i Victoria´s secrets koncept idag. Produktlinjen erbjuder 

underkläder som ger sken av oskyldighet samtidigt som de är hemlighetsfullt sexiga. 

Budskapet som förmedlas är tvetydigt eftersom lättklädda kvinnor med sexiga underkläder är 

ansiktet utåt men ändå benämns modellerna som änglar. Vår tolkning av detta är att Victoria´s 

secret vill visa en sida av kvinnan, den oskyldiga, på samma gång som kvinnorna bär på en 

hemlighet, de sexiga underkläderna i likhet med kvinnorna under den viktorianska eran.  

 

4.3 Romantik 

 

Romantik kan gestaltas i många skepnader men blommor och speciella färger är det som 

typiskt kopplas samman med det romantiska (www.brollopmagasinet.se). Färgen rosa står för 

kärleken som finns mellan mor och barn, vilken anses vara kravlös och utan förväntningar. 

Denna kärlek läker sårande känslor och symboliserar ära och moral. Färgen rosa kommer 

ifrån färgen röd men är en mildare variant av kärlekens färg. Röd står för kroppslig kärlek, 

lidelse och sexualitet. Färgen röd symboliserar även passion, energi, hetta och styrka 
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(www.foretagande.se). Under den viktorianska eran tyckte man att kvinnans koppling till 

sexualitet endast hörde samman med att föda barn. Queen Victoria visade att kvinnan kunde 

finna en balans mellan att vara en god mor och en god fru samtidigt som hon kunde vara en 

framgångsrik kvinna inom andra områden. Drottningen representerade då en viss typ av 

feminism med fokus på familjen och moderskap vilket gjorde att hon var en förebild för den 

starka gifta kvinnan (www.bbc.co.uk). Vår tolkning av detta är att den rosa färgen var 

utgångspunkten för 1800-talet som sedan kom att revolutioneras av Queen Viktoria och för att 

bli lite ”rödare” under hennes regenttid. Eran blev vändpunkten från att endast se kvinnan som 

en barnaföderska till att faktiskt se henne som en kvinna. Idag ses kvinnan inte enbart utifrån 

henne biologiska tillgångar utan alla tillgångar är lika värda (www.bbc.co.uk). 

 

 I Victoria´s secrets produkter och marknadsföring är färgen rosa den främsta färgen som 

används. Färgen är återkommande i flera av produkterna och utgör grunden i deras 

säljfrämjande åtgärderna. Det finns dock flera produkter som går i röda färger, speciellt inom 

produktkategorierna som har den extra sexiga stilen, exempelvis, Very sexy och Sexy little 

things.(www.victoriassecret.com) Här kan man se en tydlig koppling till det färgen 

representerar. Vi tror att färgen rosa och röd går samman för att kunna representera den 

idealkvinna som skapades av Queen Viktoria under 1800-talet och att den idag används av 

Victoria´s secret för att kunna länka samman oskuldsfulhet och sexighet. Enligt oss är detta en 

mycket strategisk metod eftersom dagens kvinnoideal liknas vid det som skapades under den 

viktorianska eran (www.popularhistoria.se). Victorias´s secrets koncept innehåller produkter 

som både speglar det rosa och det röda vilket ger konsumenten möjligheten att välja stil. En 

sak som vi även uppmärksammat är att Victoria´s secret har döpt en av sina produktserier 

efter den rosa färgen, nämligen Pink (www.victoriassecret.com) Detta visar ytterligare att 

organisationen genomsyras av det romantiska och söta som associeras med den rosa färgen. 

Vi skulle kunna tänka oss att namnet Pink är taget just för att produkterna i denna serie är 

riktade till ungdomar och detta är passande eftersom den rosa färgen representerar kärleken 

mellan moder och dotter.  

 

 

Dessa foto visar olika produkter, etiketter och tillbehör som alla har en nyas av rosa (Foto 7-11). 
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Precis som på 1800-talet, under den viktorianska eran, används idag rosetten som en symbol 

för något kvinnligt och romantiskt (www.literary-liaisons.com). Victoria´s secret använder sig 

flitigt av rosetter, ofta rosa, både på produkterna och på sina presentartiklar. Betydelsen av en 

rosett är att knyta samman och kanske är det så att rosetten används för att spegla viljan att 

knyta samman de två olika roller som kvinnan representerar. Victoria´s secret använder denna 

symbol flitigt och kanske beror detta på att de vill förmedla denna symbolik till konsumenten 

på ett omedvetet sätt. Den rosa rosetten tror vi symboliserar den helhet som företagets 

identitet står för, vilken speglar den syn på kvinnan som grundades under den viktorianska 

eran.       

 

 

Dessa foto visa rosettens olika utformningar på Victoria´s secrets produkter som vi äger (Foto 12-15). 

 

 

4.3.1 Bruden i vitt 

 

Queen Victoria genomförde många förändringar under sin regenttid och flera av dessa har 

präglat oss och finns kvar än idag.  Queen Victoria var den som gjorde bröllopets festligheter 

och traditioner till vad de är idag. Hon var den första att introducera en vit klänning då hon 

använde vit spets på sitt bröllop. Bröllopsbildens publicitet medförde att kvinnor började 

använda vit klänning vid bröllop för att hedra drottningen (www.fashin-era.com). Queen 

Victoria krävde till och med att hon skulle begravas i en vit klänning eftersom det var hon 

som startade traditionen om den vita brudklänningen (www.grin.com). Tidigare på bröllop 

användes vilken färg som helst, bruden tog då den finaste klänning som hon ägde och 

använde som bröllopsklänning. Senare kom färgen vit att förknippas med oskuldsfullhet och 

blev oskyldigas färg (www.fashin-era.com). Traditionerna kring dagens bröllop stämmer väl 

överens med det som introducerades av Queen Victoria. Att ha en vit brudklänning är idag en 

självklarhet utan särskild eftertänksamhet. Victoria´s secret har hämtat inspiration från 

bröllopet och gjort en underklädestolkning av denna genre. Det finns en kollektion vid namn 
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Bride som erbjuder underkläder som ska användas under bröllopsklänningen. Produkterna går 

i färgen vit men har en sexig stil. Vår tolkning av detta är att bröllopstemat har kopplat 

samman med den viktorianska prydheten med de sexiga underkläderna som kvinnorna bar 

under sina lager av tyg. Utåt ville kvinnorna ses som sofistikerade men i hemlighet bar de 

vågade underkläder.  

 

Queen Victoria 1819 – 1901                En brudklänning idag       Victoria´s secret brud assesorar  

                               

 (www.general-anaesthesia.com 2010-05-18),  (http://livetigraskala.files.wordpress.com 2010-05-18) 

 

Korsetten var ett underklädesplagg som blev populärt under denna tid och den är populär än 

idag.  Huvudsyftet med korsetten var att spänna in midjan för att framhäva höft och bröst 

(popularhistoria.se). Korsetten användes därför när kvinnorna skulle vara fina och blev en 

tradition att bära på bröllop (www.ofcorsetis.com). Det är idag fortfarande populärt använda 

korsett och Victoria´s secret har ett utbud av korsetter till bruden (www.victoriassecret.com). 

För att göra en liknelse vid den viktorianska stilen med dagens bröllopsideal kan det 

konstateras att de liknar varandra ganska väl. Victoria´s secret erbjuder korsetter som ska 

spegla det ”hemliga” som kvinnan har under den vita oskuldsfulla klänningen. Här kan ses en 

direkt koppling till den viktorianska kvinnans sätt att vara, pryd utåt och sexig undertill. 

Sexigheten kring underkläder är det väsentliga och inte konsumtionen av det. Det handlar om 

meningen med de finare underkläderna, det vill säga att de är utmärkande och detta gör att 

kvinnan känner sig kvinnlig, sensuell och då mår bra. Underkläderna bidrar till att man tycker 

om sig själv vilket i sin skapar bättre självförtroende. Kvinnor köper underkläder mer för sin 

egen skull än för männens eftersom kvinnan själv har vetskapen om det ”dolda” som hon har 

på sig och hon vet att underkläderna sitter bra vilket gör att hon känner sig sexig och blir då 

självsäker. Sexiga underkläder signalerar därmed självsäkerhet vilket tilltalar männens fantasi. 

Underkläderna är integrerade med kvinnans identitet och påverkar det dagliga livet eftersom 

det ökade självförtroendet gör att kvinnan vågar ta för sig mer. Ur detta skapas framgångsrika 

affärskvinnor (Östergaard mf, 2006). Vår studie visar här att det finns en koppling mellan 

http://www.general-anaesthesia.com/
http://livetigraskala.files.wordpress.com/
http://www.victoriassecret.com/
http://www.general-anaesthesia.com/images/john-pollard-harrison.html
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Queen Victoria och de änglar som representerar Victoria´s secret idag, då både drottningen 

och änglarna är exempel på affärskvinnor.      

 

5.  Diskussion/slutsats 

 

5.1 Historisk fiktion 

 

Det är viktigt att företagets story samstämmer med det som företaget står för och med den 

uppfattning som kunden har sen innan (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Företaget och dess 

produkter måste höra ihop med marknadsföringen. Vikten av synergi och konsekvens måste 

vara hög för att inte förlora kunderna till konkurrenter (Pelsmacker, 2007). Konsumenten 

kanske redan har en viss uppfattning om varumärket och om storyn inte stämmer överens med 

detta kan relationen äventyras. Värden och känslor förknippade med en viss produkt är oftast 

viktigare än själva produkten. Detta gör att relationen mellan kunder, leverantörer och 

kolleger blir allt viktigare (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

Vår studie visar att hela uppbygganden av Victoria´s secrets varumärke, i enlighet med den 

process som Melin förespråkar, från produktattribut till kommunikation genomsyras av 

storytelling. Logotypen, produktattributen och produktserierna är alla präglade av den 

storytelling som företaget är uppbyggd kring. Storytellingen som används är hämtad från den 

viktorianska eran och har blivit en del av företagsidentiteten. Det fallföretag som vi valde att 

titta på har haft en lyckad story men det innebär nödvändigtvis inte att det är bra strategi för 

alla företag. Det finns även en risk med att använda sig av storytelling speciellt om berättelsen 

är fiktiv. När ett varumärke byggs upp är det som tidigare nämnts även identiteten som skapas 

och om identiteten visar sig vara missvisande kan det få stora konsekvenser. När företaget 

använder sig av en fiktiv historia och kunden till en början inte uppfattar att historien är 

påhittad kan sanningen göra kunden väldigt besviken. Upptäckten av sanningen gör att 

kunden känner sig lurad och istället för att få en positiv blid av företaget blir bilden negativ. 

Detta leder också till en negativ word-of-mouth som sprider sig lika snabbt som positiv 

information. Denna risk kan dock minimeras genom att företaget förmedlar en tydlig och 

trovärdig historia (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 
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Historien måste vara välarbetad och spegla hela organisationen för att kunna förmedlas på ett 

trovärdigt sätt. Det är viktigt att budskapet är så tydligt att om historien ändras på något sätt så 

förstår kunden fortfarande produktens budskap. Om budskapet är vagt kan förlora kunden då 

historien modifieras. Detta problem uppstår lätt vid word-of-mouth eftersom en del 

information ofta glöms bort eller ändras utefter subjektiv bedömning när den berättas vidare.  

Trovärdigheten och samförståndet är därför två avgörande faktorerna för om person kommer 

att ta till sig en historia eller inte (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

I Victoria´s secret koncept och uppbyggda identitet har vi funnit många kopplingar till den 

viktorianska eran.  Den viktorianska eran är dokumenterad historia vilken enligt oss anses 

som trovärdig. Vid uppkomsten av företaget användes även en fiktiv historia. Grundaren till 

Victoria´s secret, Roy Ramond, registrerade företaget på en adress i London för att öka 

trovärdigheten i att företaget tog sin grund i den viktorianska eran. Kulturen påverkar 

kärnvärden, tolkningar och värderingar som påverkar varumärkets identitet. Kapferer menar 

att det är självaste kulturen som sammanför varumärket med företaget och i vår studie har vi 

kommit fram till att grundaren Roy Raymond hade det i åtanke när han startade Victoria´s 

secret. Det var ett sätt för honom att göra företaget unikt och stärka sin positionering på 

marknaden. Melin menar att det är farligt att koppla ett varumärke med företaget eftersom det 

kan göra det mindre unikt vilket leder till att företaget tappar sin positionering. Victoria´s 

secret har visat att det är fullt möjligt att skilja varumärket från företaget genom att registrera 

företaget på en engelsk adress. Företaget influerar sina värderingar och tolkningar kring 

kommunikationen av sina kärnvärden från den amerikanska kulturen.  Företagets storytelling 

grundar sig alltså i både en sann och en fiktiv historia. Som beskrivits i teoriavsnittet ovan 

finns det alltid en risk med en fiktiv historia, sanningen brukar komma fram vilket kan skada 

varumärket. Det som Victoria´s secret gjorde var att blanda en sann och en fiktiv historia och 

denna strategi skulle kunna tänkas vara den mest effektiva inom denna bransch. 

Trovärdigheten i Victoria´s secrets storytelling är hög eftersom företagets alla delar såväl 

produkter och utseende som marknadsföring speglar den viktorianska stilen. Den fiktiva 

historia som användes var dock att den första butiken hade sina rötter i England. Grundaren 

ville stärka kopplingen till viktorianerna genom att hävda att butiken startade i hemlandet. 

Denna fiktiva berättelse gjorde att företaget fick en intressant input på dåtidens marknad men 

på samma gång var den inte så pass riskfylld att den skulle kunna skada företaget identitet, då 

temat i företaget stämde överens med den erkända historien om Queen Viktoria och den tiden.  
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5.2 Identitet 

 

Företagsidentiteten är tydlig hos Victoria´s secret och vi menar att storytellingen skapad kring 

den viktorianska eran genomsyrar hela verksamheten. Det samstämmiga intrycket av det 

viktorianska temat som används i storytellingen kan göra att helheten av storyn byggs upp i 

kundens medvetande utan att kunden hinner uppfatta det.  Då ytterligare delar introduceras för 

kunden känns temat naturligt och rätt för kunden utan att den vet varför. Storytellingen 

förmedlar identiteten som innehåller kärnvärdena vilket i sin tur skapar en position i kunden 

medvetande genom en god marknadskommunikation. Efter genomförandet av vår studie kan 

vi konstatera att storytelling genomsyrar alla de belysta delarna i den 

varumärkesuppbyggande processen, med start i identiteten och kärnvärdena. Vidare 

genomsyrar storytellingen de nästkommande stegen genom att den skapar en position hos 

kunden som uppkommer genom den storytelling som kommuniceras. Frans Melins interna 

varumärkesuppbyggande modell visar på hur viktigt det är att dessa olika delar alla hänger 

samman och gemensamt representerar identiteten. Den identitet som Melin benämner räcker 

dock inte enbart för att bygga upp ett varumärke utan Dennisdotter & Axenbrant och 

Mossberg menar att storytelling har en viktig del i varumärkesuppbyggnad och speciellt i 

kommunikationen eftersom den är avgörande för företagets överlevnad. För att kunna skapa 

en god kommunikation krävs det att hela den varumärkesuppbyggande processen är skapad 

kring samma story som den som förmedlas. Victoria´s secrets storytelling genomsyrar allt 

som sker internt vid uppbyggandet av identiteten och därmed varumärket. Produktattribut, 

butiksmiljö, kommunikation, sales promotion, varumärkesnamn, logotyp och kärnvärden är 

alla uppbyggda kring storytellingen som grundar sig i den viktorianska eran. Något som vi 

uppmärksammat i samband med vår studie är att storytelling som en del av strategin för att 

bygga upp ett varumärke helt utesluts av Frans Melin. Storytelling kan, som vi analyserat 

kring Victoria´s secret, härstamma i en historia och vår studie visar att denna strategi är 

mycket effektiv, eftersom den skapar en känsla hos kunden som är svår för konkurrenter att 

kopiera. Produkter och tjänster är idag lätta för konkurrenterna att härma men att ha en 

historia kring sitt varumärke gör företaget unikt och svårt att efterlikna. Med detta som grund 

anser vi att Frans Melins modell är bristfällig. Vi menar att, för att kunna förklara den 

varumärkesuppbyggande processen måste storytelling inkluderas.  

Genom analys av Victoria´s secrets koppling till den viktorianska eran har vi kommit fram till 

att de narrativa historierna speglas i företagets moderna storytelling. Det sexiga hos Victoria´s 
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secret kanske har sin grund i att de anspelar på kyskhet vilket gör det extra spännande och då 

åtråvärt. Många underklädesföretag har sexiga underkläder men kanske är det detta som gör 

Victoria´s secret unikt. Denna kombination av sexighet och kyskhet kan liknas vid den som 

startade för cirka 200 år sedan under den viktorianska eran och vi menar att detta ideal kring 

kvinnan lever kvar än idag. Kvinnan ska symbolisera moder, fru, prydhet, oskuldsfullhet 

samtidigt som hon ska vara framgångsrik och sexig (www.bbc.co.uk). På utsidan ska hon 

uppfattas elegant och pryd på samma gång som hon bär på sin hemlighet, det sexiga inom 

henne som ingen vet om (Östergaard, 2006) Vi anser att det som idag kallas sexigt är på 

grund av att det på något sätt är förbjudet, sexigt blir något eftersom det egentligen inte är 

”passande”. Vår studie visar att denna syn på sexighet skapades som en följd av alla förbjudna 

ting som fanns under den viktorianska eran. Ett sätt att bryta de uppsatta reglerna var att vara 

leva ut sexualiteten i hemlighet och därmed kunna förmedla sin riktiga identitet och inte 

enbart den inlärda och ”passande” identiteten. Vidare visar studien att det förbjudna som 

fanns under den viktorianska eran skapat ett kyskhetsideal som idag ligger till grund för vad 

som idag anses sexigt. Dagens syn på hur en kvinna ska vara anser vi har starka kopplingar 

till detta ideal, vilket speglar den dubbelmoral som fanns under den viktorianska eran. Kvinna 

ska vara en sexig ängel. Det oskuldfulla som ängel representerar kombineras med starkt 

självförtroende och detta uppfattas sexigt för både mannen och kvinnan. Fina underkläder gör 

att kvinnan känner sig sexig vilket ökar kvinnans självförtroende vilken i sin tur tilltalar 

männens bild av sexighet (Östergaard, 2006) Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

studien har visat att det är självförtroendet som sätter normer för vad som är sexigt.  

 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att de narrativa historierna i Victoria´s secrets koppling 

till den viktorianska eran speglas i företagets moderna storytelling. Vår studie har visat att 

storytelling är en effektiv strategi vid uppbyggnad av ett varumärke eftersom storytellingen 

genomsyrar hela den interna delen av företaget. Trovärdigheten i storytellingen är viktigt eftersom 

kunden måste känna förtroende i relationen till företaget men denna studie har även visat att den 

trovärdiga storytellingen kan kombineras med en fiktiv historia för att väcka ytterligare intresse 

utan att det skadar företaget. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att titta på fler företag som använder 

storytelling och hur det hänger samman med uppbyggnaden av ett varumärke. Storytelling är 

ett begrepp som är sparsamt utforskat och även forskning kring det externa perspektivet, 

därför skulle det vara av intresse att kunna forska mer kring detta. För att kunna stärka ett 

varumärke och positionen på marknaden skulle det vara väsentligt för företag att ta del av 

sådan forskning. Vi har upptäckt att många företag idag använder storytelling men inte i syfte 

att bygga upp och stärka varumärket utan endast som ett kommunikationsmedel. 
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