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Abstract · Sammanfattning 

The Monki World –  

A case study of how a brand can apply storytelling in social media 
 

The rapid technological development has made it difficult for today's businesses 
to control their customer relations and what is communicated about their brand. 
Meanwhile, the great variety of information about products and services caused a 
change in the consumption. Feelings, experiences and lifestyles are focused on, 
rather than the product itself. Storytelling is often described as a powerful tool in 
marketing and social media, which has changed how we communicate and how 
we consume. Nevertheless there is very little research about how these two con-
cepts can be used in conjunction to create customer relationships/relations. From a 
netnography study of the clothing-brand Monki, this study focuses on how story-
telling can be used to maintain and establish customer relationship/relations. The 
study focuses on how storytelling in social media creates commitment, identity 
and community for their customers. Our results demonstrate that online storytell-
ing is a powerful tool that not only contributes to commitment, identity and com-
munity. Our research showed us that storytelling in social media can also generate 
networking, conversations and affinity, which are important factors in creating 
long lasting relationships online. One additional conclusion from our research is 
the importance of storytelling as a tool to shift the focus from products to experi-
ences and lifestyle consumption. 

 

The Monki World –  

En fallstudie av ett varumärkes storytelling i sociala meder 
 
Den snabba tekniska utvecklingen har försvårat för dagens företag att kontrol-

lera sina kundrelationer och den kommunikation som sprids om varumärket. Sam-
tidigt har dagens konsument stora tillgångar till information om varor och tjänster 
vilket lett till en förändrad konsumtion. I dagens konsumtions står känslor, upple-
velser och livsstil i fokus snarare än produkten i sig. Storytelling framställs som 
ett kraftfullt verktyg inom marknadsföring och sociala medier har förändrat så väl 
vår kommunikation som konsumtion. Trots detta finns det ytterst lite forskning 
kring hur begreppen kan användas tillsammans för att skapa kundrelationer. Uti-
från en netnografisk fallundersökning av klädföretaget Monki har denna studie 
ämnat lyfta hur storytelling kan användas för att bibehålla och etablera kundrelat-
ioner online. Studien fokuserar på hur en berättelse kan kommuniceras i sociala 
medier samt på hur storytelling kan användas för att skapa engagemang, identitet 



 

 

och gemenskap för ett varumärkes kunder. Studiens resultat visar att storytelling 
online är ett starkt verktyg som inte bara bidrar till engagemang, identitet och ge-
menskap. Storytelling i sociala medier visade sig också genererar nätverkande, 
användarskapat innehåll, konversationer och samhörighet, vilka är viktiga faktorer 
för att skapa långvariga relationer online. Vidare styrker studiens resultat vikten 
av storytelling som verktyg för att flytta fokus från produkten till upplevelser och 
livsstilskonsumtion. 
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1. Inledning 

Medielandskapet ändras hela tiden och vi måste finnas där våra kunder 

finns. Kan vi hitta sätt som får folk att tala gott om oss i sociala medier har 

vi massor att vinna. (Pelle Svensson refererad av  

Carlsson, 2010, s. 49) 
 

Den tekniska utvecklingen på internet och den ökade användningen av sociala 

medier har bidragit till att det skett en förändring i hur ägande, konsumtion och 

kommunikation tar sig uttryck (Hast & Ossiansson, 2008). De nya plattformarna 

har gjort det möjligt att dela med sig av information, erfarenheter och åsikter på 

ett väldigt effektivt sätt, såväl snabbt som med lång räckvidd (Bozaci m.fl., 2012). 

Med hjälp av sökmotorer, jämförelsesajter, sociala nätverk och bloggar kan kon-

sumenter snabbt och lätt skapa sig en bild av företag och varumärken, men också 

informera sig eller initiera till diskussion om dem (Hast & Ossiansson, 2008). 

Detta har gjort att människors sätt att konsumera har förändrats och att delar av 

köpprocessen och kundens shoppingupplevelse idag sker online. Därför har de so-

ciala medierna blivit ett av de viktigaste verktygen för marknadsföring i dagens 

samhälle (Andersson, 2012).  Innan den nya tekniken utgjorde en så betydande del 

för konsumtionen handlade arbetet med kundrelationer om att skapa långvariga 

relationer som generar ett så stort värde som möjligt för företaget.  Med de resur-

ser som den nya tekniken ger dagens kunder tillgång till, är det inte längre företa-

gen, utan konsumenterna, som har kontrollen över relationerna (Bozaci m.fl., 

2012). Det förändrade maktförhållandet mellan företag och kund, tillsammans 

med de förändrade kommunikationsmöjligheterna via sociala medier och nätverk, 

gör att det är viktigt för företagen att förstå kundens upplevda verklighet och ak-

tivt uppmuntra dialog med de kunder som kan ha inflytande på företaget och dess 

produkter (Hast & Ossiansson, 2008).  
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1.1 Problemformulering 

 

I dagens informationssamhälle där datorn är i centrum och informationen automa-

tiseras är det känslor som kommersialiseras (Johansen & Mossberg, 2006). De 

nya kommunikationsmöjligheterna har bidragit till att det inte räcker för ett före-

tag att vara på rätt plats, med rätt pris vid rätt tidpunkt för att nå ut till kunderna. 

Istället handlar det mer om att förmedla en känsla. Det är känslan av att äga, krea-

tivt uttrycka eller förmågan att skapa sammanhang för kundens konsumtion som 

idag utgör en grund för värdeskapande (Hast & Ossiansson, 2008). Hur vi klär 

oss, vad vi äter och hur vi lever, uttrycker vi vår personlighet och söker tillhörig-

het (Budtz, Fog & Yakaboylu. 2005). Ett tydligt exempel kan vara vilken typ av 

bilmodell och bilmärke en konsument väljer att köpa. Beroende på om konsumen-

ten väljer att köpa en familjebil eller en sportbil, uttrycker konsumenten sin tillhö-

righet och identitet. Johansen & Mossberg (2006) menar att framtidens konsu-

menter inte längre köper produkter utan de livsstilar, historier, upplevelser och 

känslor som produkten uttrycker, vilket innebär att verkligheten blir en social 

konstruktion som konsumeras för sin symboliska mening. Gummesson (2002) 

menar dock att verkligheten egentligen finns i kundens hjärta och hjärna, och att 

det är relationen och interaktionen mellan betraktaren och föremålet som ska vara 

i fokus. Genom att fylla varumärken med känsla och mening kan konsumenten 

använda varumärken för att uttrycka sig, och på så vis skapa en relation till varu-

märket (Johansen & Mossberg, 2006). När ett företag vill fylla ett varumärke med 

känslor och värden som skapar mening är storytelling ett värdefullt verktyg i 

marknadsföringen. Genom att forma en berättelse kring ett varumärke kan företag 

kommunicera känslor och värden på ett tydligt sätt som konsumenterna förstår, 

och som de i sin tur kan uttrycka när dem konsumerar produkten. Detta innebär att 

varumärkets berättelse gradvis blir synonymt med hur konsumenten definierar sig 

själv som individ, och produkten blir en symbol för att uttrycka detta. Om en pro-

dukt fylls med värden som är relevanta för kunden är det inte längre den fysiska 

produkten som är i fokus, och varumärket har lyckats differentierat sig från sina 

konkurrenter (Budtz m.fl., 2005).  

Trots att storytelling framställs som ett kraftfullt verktyg inom marknadsfö-

ringen är det ett outforskat område. Ännu mindre forskning har belyst hur story-
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telling kan användas i sociala medier. Enligt Johansen & Mossberg (2006) måste 

vi som forskare försöka att förstå och beskriva vad som sker och hur företag kan 

anpassas till förändringar samt arbeta för att bli mer effektiva inom marknadsfö-

ringsområdet. De menar att anledningen till att storytelling inte är ett särskilt be-

lyst ämne är att det inte kan skildras genom modeller och diagram, något de me-

nar att forskare inom marknadsföring är vana vid. Ett annat problem är att många 

utförda studier är kvantitativa vilket Johansen & Mossberg (2006) menar reduce-

rar kunskapen till analytiska hypoteser som inte alltid hjälper oss att förstå vad 

som händer i en snabbt föränderlig värld. Samtidigt menar Ang (2011) att trots att 

användningen av de sociala medierna bara ökar är många fortfarande osäkra på 

hur sociala medier kan användas i marknadsföringssyfte. Idag lever vi i ett sam-

hälle med nya kommunikationsmöjligheter som bidragit till en förändrad maktba-

lans mellan företag och kund (Hast & Ossiansson, 2008). Nätverkande i sociala 

medier har fått en betydande roll i den relationsskapande processen. Samtidigt har 

förändringar i konsumtionsmönstret gjort att känslan och upplevelsen av produk-

ten blivit allt viktigare. Att använda storytelling i marknadsföring handlar om att 

påverka kundernas känslor och skapa mervärde kring konsumtionsprocessen (Jo-

hansen & Mossberg, 2006). Med den bristande forskningen och den förändrade 

kommunikationen och konsumtionen som grund, är det intressant att titta närmare 

på hur storytelling, i ett ständigt föränderligt samhälle där förändrade konsumt-

ionsmönster framhäver vikten av känslor och upplevelser, kan användas i mark-

nadsföring via sociala medier. En annan faktor som ökar intresset av den här stu-

dien är de svårigheter vi haft med att finna relevant vetenskaplig litteratur som be-

rör storytelling i sociala medier. Det finns alltså ytterst lite forskning av hur två, 

för marknadsföringen väldigt viktiga begrepp, faktiskt kan samverka. Med detta 

som bakgrund vill vi, utifrån en fallstudie av klädföretaget Monki, studera hur 

storytelling via sociala medier kan bidra till kunderrelationer. 

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att analysera hur ett varumärke i sociala medier, med hjälp av 

storytelling som digital strategi, kan användas för att etablera och bibehålla kund-

relationer.   
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1.3 Frågeställningar 

• Hur kan en berättelse kommuniceras digitalt? 

• Hur används storytelling för att skapa identitet? 

• Hur används storytelling för att skapa gemenskap? 

• Hur används storytelling för att skapa engagemang? 

1.4 Om Monki 

Frågeställningarna uppfylls genom en fallstudie på modeföretaget Monki. Monki, 

som är en klädkedja riktad mot tjejer, startades 2005 som ett systerföretag till 

Cheap Monday och Weekday. Tanken med Monki var att erbjuda konsumenterna 

en större möjlighet till att uttrycka sin personlighet genom mode till ett rimligt 

pris (Monki need-to-know; Monki, 2011). År 2006 öppnades de första butikerna 

och år 2009 blev Monki en internationell klädkedja. Idag ägs Monki av Hennes & 

Mauritz AB och finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Hong Kong, 

Nederländerna och Storbritannien. Via onlinebutiken, som startades 2011, nås yt-

terligare tio länder; Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Irland, Ita-

lien, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien (Monki need-to-know; 

Monki, 2011).  

När Monki kommunicerar med sina kunder är storytelling ett tydligt inslag i 

kommunikationen. Detta syns bland annat i företagets visuella kommunikation 

och i de ord företaget väljer att använda i kommunikationen med sina kunder. 

Samtidigt är företaget en frekvent användare av sociala medier. Kombinationen av 

det tydliga inslaget av storytelling och den frekventa närvaron i sociala medier var 

avgörande faktorer i valet av Monki som fall för den här studien.  

1.5 Disposition och avgränsningar 

Företaget Monki arbetar med storytelling på flera plan; internt, i sin butikskom-

munikation, i sin marknadskommunikation och i sina kollektioner. Den här stu-

dien har avgränsats och fokuserar på den externa kommunikation som sker i soci-

ala medier. I den inledande delen har vi presenterat vad som motiverar studien. I 

kapitel två presenteras den teori som ligger till grund för analysen. Teoridelen in-

leds med ett avsnitt om storytelling i relation till marknadsföring, vilka grundele-
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ment som utgör en bra berättelse och hur storytelling kan användas vid marknads-

föring online. Det andra avsnittet i teorin behandlar hur varumärken kan användas 

för att bygga relationer, vilket leder till det tredje avsnittet om relationsskapande i 

sociala medier. I kapitel tre presenteras och motiveras den metod som används för 

studien, samt valet av fall. I kapitel fyra analyseras det empiriska materialet. Ana-

lysdelen är tematiserad och inleds med en analys av det studerade fallets berättelse 

ur ett narrativt analysperspektiv. Vidare analyseras fallets arbete med storytelling i 

sociala medier utifrån studiens frågeställningar. Rapporten avslutas med en dis-

kussion som leder fram till studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 
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 2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Storytelling 
	  

Telling stories is the only way we can create meaning in our lives and 

make sense of our world	  (Paul	  Auster	  citerad	  av	  Budtz	  m.fl.	  2005,	  s.	  16)	   

	  

Berättelser är någonting som alltid har fascinerat människan (Johansen & Moss-

berg, 2006). Genom tiderna har berättelser enat, samlat och inspirerat stammar, 

kulturer och nationer, och skapat mening, hopp och mod i våra liv. För mäktiga 

personer, som Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela för att nämna 

några, har konsten att berätta en historia som gör skillnad och skapar mening i 

människors liv alltid varit ett viktigt verktyg (Budtz m.fl., 2005). Den betydelse 

som berättelsernas haft för människan genom tiderna har bidragit till att den idag 

anses som ett unikt och kraftfullt verktyg i arbetet med mänskliga relationer och 

marknadsföring. Historier stimulerar och involverar oss känslomässigt samtidigt 

som de fyller många funktioner. De underhåller och kommunicerar budskap sam-

tidigt som de bidrar med erfarenheter och självkänsla genom samhörighet (Johan-

sen & Mossberg, 2006). 

Budtz m.fl. (2005), författarna till boken Storytelling, branding in practice, 

menar att västvärlden idag är en materialistisk värld där vi hela tiden erbjuds nya 

val och möjligheter. Vi har inte längre en lika tydlig tillhörighet som tidigare och 

är inte bundna till traditioner, utan har en stor frihet att välja vem vi är.  Ett sätt för 

att uttrycka personlighet och åsikter är genom symboler som signalerar våra vär-

deringar, vår livsstil och hur vi väljer att leva (Budtz, m.fl., 2005). De nya förut-

sättningarna som det materialistiska samhället innebär kräver en annan typ av 

produkter och tjänster än tidigare (Budtz m.fl., 2005). Johansen & Mossberg 

(2006) menar att mycket idag handlar om att konsumera och producera livsstilar 

och drömmar. Det är välkänt inom marknadsföring att konsumenter använder va-

rumärken för att uttrycka vem de är och vem de önskar vara (Johansen & Moss-

berg, 2006). Därav kan konsumtion ses som en uppfyllelse av drömmar. Genom 
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konsumtion söker kunden välbehagliga upplevelser för att komma bort från den 

strukturerade och inrutade vardagen. Johansen & Mossberg (2006) menar att in-

formationen idag är automatiserad och tas förgiven vilket lett till att känslor 

kommersialiseras. Resultatet blir att framtidens konsumenter inte längre köper 

produkter utan istället livsstilar, historier, upplevelser och känslor som produkten 

uttrycker. 

Budtz m.fl. (2005) menar att det är viktigt att produkterna ger oss unika upp-

levelser och skapar mening i vårt liv. Deras åsikt är att vägen till lojala kunder 

handlar om att addera en upplevelse till produkten som både är relevant och diffe-

rentierar det egna varumärket från konkurrerande varumärken. Storytelling är ett 

sätt att göra detta. Differentieringen ligger i berättelsen, att det är berättelsen som 

skapar ett band mellan företaget och konsumenten. Genom berättelser får varu-

märken känsla och mening. Produkterna fylls med immateriella värden (Budtz 

m.fl., 2005).  

Ur ett postmodernistiskt perspektiv på storytelling och marknadsföring ligger 

fokus på att skapa förståelse för det individuella kundbeteendet. Genom att diffe-

rentiera likartade produkter med känslor och estetiska symboler kommer köpen att 

ske på känslomässiga och inte materialistiska grunder. Även här är åsikten att 

historien kan fungera som en nyckel för att nå de känslomässiga banden. Målet 

blir att kommunicera så att kunden berörs och engageras. I ett samhälle där vi 

själva väljer vår tillhörighet och strävar efter att uttrycka denna kan en berättelse 

användas för att skapa en ”vi-känsla” och en känsla av tillhörighet (Johansen & 

Mossberg, 2006). Kopplingen till kunders interaktioner är det naturliga då det inte 

är produkten som är det viktiga utan dess story, dess image och varumärkets ladd-

ning (Johansen & Mossberg, 2006). I själva verket köper vi relationer och tillhö-

righet i nätverket (Johansen & Mossberg, 2006). Med hjälp av storytelling kan ett 

företag kommunicera budskap och värden på ett sätt som är lätt att förstå. En bra 

berättelse kommunicerar värden i en minnesrik form. Genom att förankra historier 

i personer, artefakter och symboler kan kommunikationen bli effektiv och lättför-

ståelig. Ett starkt koncept, som spelar på kundens känslor, skapas och utgör en 

metafor för varumärket som kunden kan relatera till (Johansen & Mossberg, 

2006). 

 Historier kan utgöra ett bra ramverk för företagets verksamhet då de kommu-

nicerar varumärkets värden på ett sätt så att alla kan förstå dem. Genom en histo-
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ria kan ett företag skapa mening kring det de vill förmedla. Med hjälp av storytel-

ling kan ett starkt koncept skapas. Historien blir en verbal och visuell metafor för 

verksamhetens erbjudande (Budtz m.fl., 2005; Johansen & Mossberg, 2006). 

2.1.1 Att skapa en bra berättelse 

Storytelling innehåller många faktorer som ska komponeras, justeras och stämma 

överens med en specifik målgrupp i en specifik situation. Detta gör att det är väl-

digt svårt att sätta upp en exakt formalia för hur en bra berättelse ska komponeras, 

eller hur arbetet med storytelling ska genomföras. Däremot finns det fyra grunde-

lement som mixas och matchas på många olika sätt beroende på vilken berättelse 

som berättas i vilken kontext med vilket syfte (Budtz m.fl. 2005). De fyra grunde-

lementen är berättelsens budskap, konflikt, rollfördelning och handling (Johansen 

& Mossberg, 2006; Budtz, m.fl., 2005).  

Budskapet är den underliggande sensmoral som berättelsen förmedlar (Johan-

sen & Mossberg, 2006). För ett företag är syftet att förmedla ett budskap som 

speglar varumärket positivt, utan något tydligt definierat budskap finns det ingen 

anledning att berätta historien (Budtz, m.fl., 2005). 

Konflikten är grunden i en bra historia. Konflikten gör att vi människor strävar 

efter att finna en lösning på problemet för att återfå harmoni och balans i vår var-

dag. Därav blir konflikten det som driver historien framåt (Johansen & Mossberg, 

2006; Budtz, m.fl., 2005). Johansen & Mossberg (2006) tar det klassiska sagoä-

ventyret som exempel. Här är det ofta kampen mellan det goda och det onda som 

utgör konflikten och förmedlar sagans budskap till åhöraren. Budtz m.fl. (2005) 

tar upp förändring och rädsla som två faktorer som utgör basen i en konflikt och 

utmaningen i en bra historia. Konflikten får oss att vilja agera och påverkar våra 

känslor så att vi vill skapa ordning och finna en lösning. I arbetet med storytelling 

är det genom konflikten och dess lösning som budskapet förmedlas (Budtz m.fl., 

2005). 

Rollfördelningen, som är det tredje elementet, är en förutsättning för att åhöra-

ren ska kunna relatera till berättelsen. Genom att identifiera sig med karaktärerna 

får vi medkänsla för dem och blir känslomässigt engagerade i berättelsen (Johan-

sen & Mossberg, 2006). När storytelling används i marknadsföring är det viktigt 

att tänka på målgruppen i relation till rollfördelningen eftersom det är med karak-
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tärerna som målgruppen ska identifiera sig (Budtz m.fl., 2005). Johansen & 

Mossberg (2006, s.53) refererar till Stern (1989) som ser läsandet, ur ett litteratur-

vetenskapligt resonemang, som ett kooperativt system för meningsskapande. 

Detta innebär att företaget ses som författare, läsaren som konsument och varu-

märket eller reklamen som text. Interaktionen mellan dessa tre får betydelse för 

konsumentens projektion av jaget samt identifikation med varumärket. I den klas-

siska narratologin har sju olika typroller identifierats. Dessa är givaren, skurken, 

hjälparen, den eftersökta personen, sändaren, hjälten och den falske hjälten (Jo-

hansen & Mossberg, 2006). Johansen & Mossberg (2006) skriver att den mest 

framträdande rollen är hjälten. För att hjälten ska få en uppgift i berättelsen måste 

det uppstå en konflikt och därav måste det finnas en motståndare. Motståndaren 

behöver inte vara en karaktär utan kan också vara en känsla som exempelvis 

rädsla (Johansen & Mossberg, 2006). Johansen & Mossberg (2006) framhäver 

även givaren och hjälparen eller följeslagaren som vanligt förekommande inom 

den klassiska narratologin. I ett exempel förklaras givaren som kungen som i en 

saga ger prinsessans hand till hjälten. Här blir kungen givaren och giftermålet blir 

berättelsens mål (Johansen & Mossberg, 2006).  

Handlingen är det grundelement som strukturerar upp berättelsen och driver 

den framåt. Det finns flera metoder för en berättelses handling. Ett sätt är att be-

rätta en sak i taget, ett annat är att bygga upp historien i en början, ett klimax och 

ett slut. Ordningen, i vilken en historia berättas, måste inte vara kronologisk (Jo-

hansen & Mossberg, 2006).  

2.1.2 Storytelling online 

Med dagens goda kommunikationsmöjligheter har företagen inte längre lika stor 

kontroll över den information som sprids kring deras varumärken. Dagens teknik 

skapar visserligen möjligheter att sprida sin berättelse över hela världen, men å 

andra sidan kan den snabba spridningen bidra till att ett varumärke förstörs på 

väldigt kort tid. Budtz m.fl. (2005) menar att storytelling idag inte bara handlar 

om att förmedla ett varumärkes berättelse utan också om att lyssna på konsumen-

ternas berättelser. Med den nya tekniken blir länken mellan varumärkesbyggande 

och storytelling allt tydligare. Det snabba och omfattande utbytet av information 

kring företag kan inte kontrolleras, men företagen kan sträva efter att få tillgång 
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till och utvärdera informationen för att bättre förstå konsumenternas berättelser 

och åsikter (Budtz m.fl., 2005). Budtz m.fl. (2005) menar att den digitala teknolo-

gin öppnar nya möjligheter för storytelling. Genom interaktion online kan konsu-

menterna involveras och bli en del av varumärkets berättelse. Genom att engagera 

konsumenterna på en emotionell nivå genom berättelsen får konsumenterna en 

starkare relation till varumärket och dess budskap. Moxham (2008) menar att när 

ett företag berättar en historia för sina kunder engageras kunderna och får samti-

digt ett verktyg för att föra berättelsen vidare. Berättelsen innehåller varumärkets 

budskap samt bygger tillit och relationer. De sociala medierna underlättar för 

kunderna att sprida varumärkets berättelse och därmed budskap till ett större nät-

verk. 

2.2 Varumärkesrelationer 

I dagens samhälle är varumärken inte bara ständigt närvarande utan har även blivit 

viktiga för människor. Med hjälp av varumärken underlättas konsumenternas 

köpprocess, samtidigt som varumärkena kan betyda mycket för konsumentens 

självuppfattning och relationer till andra konsumenter (Bengtsson & Östberg, 

2011). Genom att konsumenten ingår relationer med vissa varumärken uppnås en 

identifikation med andra grupper av likasinnade konsumenter (Bengtsson & Öst-

berg, 2011). 

För företag är det viktigt att i den sociala interaktionen titta på sitt varumärke 

genom konsumenternas ögon. I den sociala kontexten förhandlas mening genom 

social interaktion där olika individers varumärkeshistorier konfronteras och sätts 

på prov (Bengtsson & Östberg, 2011). Bengtsson & Östberg (2011) hävdar att den 

sociala dimensionen av den meningsskapande processen är en viktig aspekt. Detta 

eftersom det måste finnas en gemensam nämnare för att den enskilda individen 

ska kunna använda märket för att uttrycka en social identitet. Ett varumärkes me-

ning byggs upp då det cirkulerar i samhället och interagerar med människor. En 

viktig poäng är således att konsumenterna är aktiva meningsskapare som kreativt 

använder sig av den kulturellt konstituerade världen för att underhålla sin självi-

dentitet (Bengtsson & Östberg, 2011).  

I artikeln Getting brand communities right går Fournier & Lee (2009)  djupare 

in på varumärkets identitetsskapande. Fournier och Lee (2009) påpekar betydelsen 
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av att bygga upp en “community” kring sitt varumärke, vilket innebär att konsu-

menterna ska kunna identifiera sig och hitta en samhörighet med varumärkets 

livsstil, aktiviteter och värderingar. Enligt Johansen & Mossberg (2006) skapas 

”brand communities” framförallt kring varumärken med en stark image och en in-

nehållsrik historia bakom sig. En ”community” grundar sig på att deltagarna kän-

ner en gemenskap och tillhörighet då de delar samma konsumtionsvärden. Genom 

att en ”community” tilltalar kundernas känslor och tillåter dem att interagerar med 

varandra kan en ”community” användas för att förmedla en berättelse. Berättelsen 

i sin tur kan ses som ett verktyg för att nå ut med information som påverkar kun-

den (Johansen & Mossberg, 2006).  

Bengtsson & Östberg (2011) skriver att varumärken kan ses som en slags 

partner som ingår en relation med konsumenten. För att kunna utgöra en partner i 

en relation är det viktigt att märket antropomorfiseras det vill säga ges karaktärs-

drag av en människas kött och blod. Fournier (citerad av Rosenbaum-Elliot, Percy 

& Pervan, 2011, s. 70) beskriver konsumentens interpersonella relation till ett va-

rumärke så här: “some consumers move beyond simply ascribing human-like 

personality traits to brands and form meaningful human-like relationship”. Med 

detta menar Fournier (refererad av Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011) att 

varumärken kan skapa visuella karaktärer, som kan spela olika roller. Teorin byg-

ger på att varumärkrelationer har ett mer utvecklat tankesätt om intimitet, enga-

gemang, och att en så stark samhörighet mellan kund och varumärke kan öka loja-

liteten. I dagens samhälle baserar inte konsumenten sitt köp enbart på produkten, 

utan också på dess symboliska mening, det vill säga hur och vad produkten kom-

municerar.  

2.3 Relationsskapande i sociala medier 

Att hantera kundrelationer strategiskt kallas ibland för Customer relationship ma-

nagement (CRM). Innan sociala medier hade en betydande roll i marknadsföring-

en handlade CRM om strategier för att hantera kundrelationer på ett sätt som gör 

att kunden genererar ett så stort värde som möjligt under en livslång relation. I 

dagens sociala medier anses inte längre företagen ha kontroll över kundrelationer-

na. Med den stora tillgången till information och breda nätverk är det nu konsu-

menterna som har kontrollen över relationerna (Bozaci m.fl., 2012). Ang (2011) 
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menar att CRM handlar om att maximera kundrelationens värde för organisation-

en. Detta inkluderar enligt Ang (2011) att tillämpa de rätta strategiska, analytiska 

och operativa verktygen för att på ett smidigt och effektivt sätt förvalta kundrelat-

ionerna. Till detta hör att ha en full överblick över samtliga kunder. I sociala me-

dier är detta i princip omöjligt av flera anledningar. Till att börja med är inte an-

vändare av sociala medier nödvändigtvis kunder till ett visst varumärke, inte hel-

ler behöver det vara tvärtom. I sitt resonemang visar Ang (2011) på att användare 

av sociala medier i första hand har som syfte att interagera med varandra och med 

personer med liknande intressen. Ang (2011) menar även att vid användning av 

CRM-verktyg finns goda kunskaper om konsumenten som inte återfinns på 

samma nivå i de sociala medierna. Utifrån sina resonemang menar Ang (2011) att 

det inte går att överföra de verktyg som används vid CRM till sociala medier.  

 Heller Baird (2011) menar också att det behövs en ny strategi för att hantera 

kundrelationer online och väljer att kalla den social CRM. Syftet med social CRM 

är att det istället för att handla om att hantera kundrelationer nu handlar om att 

underlätta för dialog och upplevelser som värdesätts av kunderna (Heller Baird, 

2011). Studien som Heller Bairds (2011) bygger sin artikel på visar att det finns 

ett stort glapp mellan vad varumärken som marknadsför sig via sociala medier tror 

att konsumenterna vill uppnå med närvaron i sociala medier och vad konsumen-

terna faktiskt önskar uppnå. De största anledningarna till att konsumenter intera-

gerar med varumärken i sociala medier är för att få rabatter eller utföra ett köp. 

Majoriteten, 64 %, väljer att bara interagera med varumärken de redan har en 

passion för. Med andra ord behöver inte enbart deltagande via sociala medier vara 

det som leder till en ökad lojalitet. Däremot kan en rekommendation från en vän 

vara en faktor som bidrar till ett intresse för ett varumärke. Genom att utnyttja att 

funktionen att dela och sprida en rekommendation i sociala medier kan konsu-

menterna motiveras att dela sina erfarenheter med andra (Heller Baird, 2011, s. 

37). Ang (2011) menar att det i grunden finns två saker som kan inkluderas i stra-

tegin online; att hantera sina egna kunder mer effektivt och att sträva efter att 

knyta så många potentiella kunder som möjligt till det sociala nätverket som kret-

sar kring varumärket. Liksom Heller Baird (2011) ser Ang (2011) att det krävs en 

annan form av CRM. Ang (2011) föreslår termen CoRM som bygger på det fyra 

C:na connectivity, conversations, content creation och collaboration. De fyra C:na 

står alltså för att skapa nätverk, konversationer, innehåll och att samverka, vilket 
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ligger i linje med definitionen av sociala medier. Den innebär kortfattat att sociala 

medier är kommunikationskanaler genom vilka användare kan kommunicera och 

tillsammans generera innehåll (Eriksson, 2012). 

För att ett socialt nätverk ska vara effektivt och användbart är det viktigt att 

skapa sig ett brett nätverk. I ett nätverk sker konversationer. På Facebook används 

”News Feed”. Här går att läsa om alla de senaste uppdateringarna som deltagarna 

i ett nätverk gjort. Det snabba flödet med korta och konstanta uppdateringar skap-

ar intresse och uppmuntrar till engagemang (Ang, 2011). Genom de konversation-

er som sker online kan företag få reda på vad konsumenter tycker om deras varu-

märke. Den snabba spridningen online och applikationer som betygssätter varor 

och tjänster så som Facebooks gilla-knapp eller via kommentarer går spridningen 

av word of mouth betydligt mycket snabbare online. I sitt resonemang refererar 

Ang (2011) till ett företag som arbetar med marknadsundersökningar, Nielsen Re-

search, som sett att en annons ger 30 % högre respons om användare ser sina vän-

ner ha indikerat att de gillar den eller har kommenterat den. Möjligheten att fånga 

upp kommentarer från missnöjda kunder gör att företagen har en chans att bemöta 

och hjälpa den missnöjda kunden så att den känner sig tillfreds med sin produkt 

och med varumärket. Detta i sin tur skapar en effektiv service till ett lågt pris 

(Ang 2011). En annan del av de sociala medierna handlar om användarskapat in-

nehåll. Människor delar gärna med sig av det som de skapat vilket sker i till ex-

empel bloggar, forum och med bilder och filmer. Kring det delade innehållet finns 

möjligheter till kommentarer och diskussioner. Med hjälp av sociala medier går 

det alltså att skapa en mötesplats för konsumenterna via vilken det går att kom-

municera med konsumenterna dygnet runt med information, utförsäljningar, er-

bjudande och till exempel tävlingar som engagerar samtidigt som företagen får 

tillgång till konsumenternas uppgifter via registrering (Ang 2011). 

Sammanfattningsvis kräver den nya tekniken alltså nya verktyg för att skapa 

relationer online. Ang (2011) föreslår därav termen CoRM som poängterar vikten 

av att skapa nätverk, konversationer, innehåll och att samverka i syfte att skapa re-

lationer online. I nätverk skapas konversationer genom vilka kundernas åsikter 

snabbt sprids via kommentarer och rekommendationer. Det snabba flödet av korta 

och konstanta uppdateringar väcker intresse och uppmuntrar till engagemang, 

någonting som företag kan dra nytta av (Ang, 2011).  
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3. Metod 

3.1 Val av ämne och metod 

Studiens syfte är att analysera hur ett varumärke i sociala medier, med hjälp av 

storytelling som digital strategi, kan användas för att etablera och bibehålla kund-

relationer. När en studie fokuserar på att skapa en fördjupad förståelse av en viss 

företeelse är en fallstudie en lämplig metod. En fallstudie ska på ett fullständigt 

och omfattande sätt beskriva den studerade företeelsen för att förbättra läsarens 

förståelse för, och bidra med en ny syn på, det studerade fenomenet (Merriam, 

1994). Fallstudien är en kvalitativ, induktiv metod vilket innebär att den fokuserar 

på process, förståelse och tolkning (Merriam, 1994). Merriam (1994) tar upp flera 

typer av fallstudier varav en är den etnografiska fallundersökningen. Etnografi in-

nebär studier av sociala och kulturella processer och handlar om att utifrån insam-

lat material analysera sociala samspel, artefakter, uppfattningar, handlingsmönster 

och värderingar som är gemensamma för en viss grupp människor. En etnografisk 

fallundersökning är därmed en holistisk beskrivning och en socialkulturell analys 

av det som studeras.  

Netnografi är en utveckling av etnografin och handlar om att studera online-

kulturer för att förstå dessa som ett socialt fenomen (Kozinets, 2011). Eftersom en 

huvudkomponent i den här studien är sociala medier har vi valt att utveckla den 

etnografiska fallundersökningen till en netnografisk sådan. Vi har tagit utgångs-

punkt i de metoder som används för en etnografisk fallundersökning och applice-

rat dessa online, på samma vis som netnografin har sitt ursprung i etnografin. 

Netnografin, i sin tur, är en deltagande-observerande forskning som studerar 

komplexa kulturella sedvänjor och riktar uppmärksamheten mot en mängd kon-

kreta och abstrakta idéer, betydelser, sociala bruk, relationer, språk och symbolsy-

stem (Kozinets, 2011). Liksom vid etnografi finns inom netnografi flera olika me-

toder för att undersöka olika aspekter (Kozinets, 2011). För att uppfylla syftet för 

den här studien och för att besvara studiens frågeställningar, behöver vi skapa en 

fördjupad förståelse för hur Monki kommunicerar sin storytelling via sociala me-
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dier. Som insamlingsmetod har vi därför använt oss av den strukturella nätverksa-

nalysen. Den lämpar sig bland annat väl vid studier av kommunikationsflöden och 

dess innehåll (Kozinets, 2011). Vidare har studiens analys inslag av narrativ ana-

lys och bildanalys. Den narrativa forskningsansatsen ger insikt i och ökar förståel-

sen för hur konsumenter strukturerar sina konsumtionserfarenheter och skapar 

mening med sin konsumtion (Shanker et al. 2001 refererad i Johansen & Moss-

berg 2006, s. 53). Syfte med den narrativa ansatsen i studiens analys är att öka 

förståelsen för de berättelser som används i Monkis marknadsföring i syfte att 

skapa kundrelationer. Eftersom mycket av Monkis kommunikation är visuell blir 

bildanalysen ett viktigt verktyg för att studera den medieretorik som Monki för, 

det vill säga hur Monki använder sig av ord och bilder för att skapa upplevelser, 

känslor och engagemang hos konsumenterna. 

3.2 Materialkategorier 

Netnografi fokuserar på interaktioner och sociala samspel online, samt hur dessa 

kan samlas in och analyseras. Vi valde att använda oss av en teknik inom netno-

grafin som benämns strukturell nätverksanalys för att samla in och beskriva den 

kommunikation, med fokus på storytelling, som Monki för online. Ur ett deskrip-

tivt tillvägagångsätt betraktas hela det sociala nätverket med en viss definition av 

dess gränser som exempelvis kan vara den webbplats där den kulturella aktivite-

ten påträffats (Kozinets, 2011). Vi har tittat på Monkis webbsida och Facebook-

sida som tillsammans utgör ett avgränsat område inom vilket nätverkets samspel 

har definierats. Vid en social nätverksanalys kan flera typer av tekniker för in-

samlingen av data användas, bland annat frågeformulär, intervjuer, dagböcker och 

observationer (Kozinets, 2011). För vår studie var observationer den teknik som 

lämpade sig bäst. Genom observationer på Monkis hemsida och Facebook-sida 

kunde vi kartlägga innehållet i den kommunikation som sker inom nätverket. 

Utöver vår insamlade data kommer vi att referera till dokument från Monki 

som presenterar företaget, deras vision och arbetssätt. Det är Monkis marknadsav-

delning som låtit oss ta del av materialet i form av en bok och en CD-skiva med 

PDF-filer. 
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3.2.1 Operationalisering av strukturell nätverksanalys 

När vi genomförde observationerna för vår sociala nätverksanalys gick vi igenom 

vårt avgränsade område under perioden januari 2012 till och med mars 2012 för 

att samla in och strukturera de delar som är aktuella för vår studie. Sammanställ-

ningen gjordes i textformat tillsammans med sparade skärmdumpar på det materi-

al som analyserats. Det sammanställda materialet uppgår till 51 sidor med text, ci-

tat och bilder sorterat i kategorier. Skärmdumparna togs dels för att höja reliabili-

teten på studien och dels för att grafiska element är en del av kommunikationen 

och därav nödvändiga som referensmaterial för analysen (Kozinets, 2011). I en-

lighet med rekommendationer som ges i boken Netnografi har ingenting, så som 

stavfel eller meningsbyggnad, ändrats i det insamlade materialet, utan det är iden-

tiskt med originalet (Kozinets, 2011). 

3.3 Analys av material 

Analysdelen innebär en detaljerad undersökning av en helhet genom att bryta ned 

den i dess i konstitutiva delar och jämföra dessa på olika vis. I vår analys av det 

insamlade materialet från vår undersökning har vi processat det insamlade materi-

alet i syfte att skapa en ny förståelse inom området (Kozinets, 2011). Det insam-

lade materialet från den strukturerade nätverksanalysen har under operational-

iseringen sparats i form av text och skärmdumpar. I den inledande delen av vår 

analys kategoriserade vi det insamlade materialet. Utifrån det kategoriserade 

materialet sökte vi samband som knöt an till våra frågeställningar. I den slutliga 

teoretiserande delen av analysprocessen jämfördes och tolkades de samband som 

utvunnits ur vår insamlade data. I vårt analysarbete har vi använt oss av delar av 

den narrativa analysmetoden och av bildanalys.  Syftet med de narrativa inslagen i 

vår analys är att skapa en djupare förståelse för de berättelser som Monki kom-

municerar via de sociala medierna. Anledningen till att vi även valt att inkludera 

bildanalys i studien är att det visuella är en viktig del i hur Monki kommunicerar 

sin berättelse. Utifrån vår analys har nya teorier byggts upp i nära anslutning till 

den insamlade empirin och redan existerande, relevanta teorier (Kozinets, 2011) 
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3.3.1 Narrativ analys 

Att samla in och analysera berättelser för att undersöka socialt liv och kulturella 

mönster är en metod som länge har använts inom samhällsvetenskapen (Johans-

son, 2005).  Johansson (2005) utgår i sin analys av en livsberättelse från tre funkt-

ioner som hon menar är grundläggande för tolkning av mening. De tre funktioner-

na är innehåll, struktur och interpersonella relationer. Utifrån de tre funktionerna 

skapas tre dimensioner för analysen och beroende på vilken dimension som är i 

fokus ställs olika typer av frågor. Innehållsanalysen fokuserar på berättelsens in-

nehåll och tar exempelvis upp frågor som vilken berättelsens handling är, vilka 

händelser som skildras och hur karaktärerna framställs (Johansson, 2005). Form-

analysen fokuserar på hur berättelsen berättas, det vill säga strukturen, och be-

handlar frågor som vilka pronomen och retoriska figurer som används och i vilken 

ordning berättelsen berättas (Johansson, 2005). För att besvara hur storytelling 

kan användas för att skapa engagemang, identitet och gemenskap krävs en förstå-

else för vilka faktorer i Monkis berättelser som kan bidra till detta. Därav är en 

förståelse för innehållet och formen i Monkis berättelser en väsentlig del för vår 

analys. 

I sin studie av livsberättelser ser Johansson (2005) berättelsen som skapad i ett 

socialt samspel mellan berättare och lyssnare. Hon ser det som att uttrycksmedel 

eller form tillsammans med innehåll ska ses som skapat genom det specifika sam-

spelet som sker när berättelsen framförs. Därav fokuserar analysen av den inter-

personella relationen på vilken funktion berättelsen har i samspel och vilken relat-

ion de olika aktörerna har till den skapade världen. Eftersom den här studien foku-

serar på hur storytelling kan skapa identitet och tillhörighet med ett varumärke är 

det intressant att titta på de interpersonella relationerna. Frågor som kan besvaras i 

den interpersonella analysen är exempelvis vem som talar till vem, hur relationen 

mellan berättare och lyssnare ser ut samt vem som dominerar kommunikationen 

(Johansson, 2005). Genom att analysera samspelet och relationerna kring skapan-

det och framförandet av Monkis berättelse vill vi studera hur detta påverkar 

Monkis kunder i faktorer som tillhörighet och identitet.  

Det finns en mängd olika sorter av narrativ analys. För att organisera olika ty-

per av narrativ analys har två centrala och av varandra oberoende dimensioner ur-

skilts, den ena är helhet eller del och den andra innehåll eller form. Genom att 

dessa begrepp samverkar skapas fyra olika klasser av narrativ analys (Johansson, 
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2005). I vår studie kommer vi att fokusera på berättelsens helhet och en kombinat-

ion av innehåll och form, en kombination som inom samhällsforskningen blivit 

allt vanligare. För att få en djupare förståelse av berättelsens betydelser, och för 

att innehållsanalysen inte ska bli alltför beskrivande med ytliga tolkningar, krävs 

att innehållsanalysen kompletteras med en analys av form och uttrycksmedel (Jo-

hansson, 2005).  

3.3.2 Bildanalys i medieretorik 

Medieretorik används i dagens kommunikationskanaler, så som press, tv, radio 

och internet, för att med ord och bilder få människor att uppleva, känna och enga-

gera sig. Etos, lagos och patos används för att skapa förtroende, förståelse och 

känslor i kommunikationen. Etos handlar främst om att övertyga med hjälp av 

personlighet och karaktär med fokus på att förmedla en positiv bild och framstå 

som trovärdig gentemot omvärlden (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Etos komplett-

eras av logos som handlar om att styra och forma tanken. (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). Logos betyder “argument” eller ”tanke” och syftar till att beröra människor 

förnuft och omdöme genom information, upplysning och undervisning. Med patos 

väcks känslor, såsom fruktan, upprördhet, längtan, komik eller hopp. En aktör kan 

använda sig av olika slags patos och etos beroende på den situation, det budskap 

eller det mål som kommunikationen avser (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Enligt 

Carlsson & Koppfeldt (2008). kan kommunikation med hjälp av figurer vara ett 

retoriskt grepp, som ger mer liv och gör språket mer spännande och kraftfullt. Fi-

gurerna avviker från det vanliga och publikens förväntningar, där de istället väck-

er uppmärksamhet och intresse hos mottagaren. 
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4. Analys 

Analysen tar utgångspunkt i fallet Monki och syftar till att analysera hur en berät-

telse kan kommuniceras digitalt, samt hur storytelling som digital strategi kan an-

vändas för att skapa identitet, gemenskap och engagemang. Det första avsnittet in-

leds med en analys av vilken som är Monkis berättelse. Det efterföljande avsnittet 

behandlar hur Monkis berättelse kommuniceras. Syftet med de två första avsnitten 

i analysen är en förståelse för vad och hur Monki kommunicerar. En kunskap om 

detta är en förutsättning för det tredje avsnittet som behandlar hur storytelling an-

vänds för att skapa identitet, gemenskap och engagemang i sociala medier. 

4.1 Vilken är Monkis berättelse? 

I vår analys av innehållet i Monkis berättelse utgår vi från Johanssons (2005) re-

kommendationer kring hur en narrativ analys bör genomföras för att det ska vara 

möjligt att tolka berättelsens mening och budskap.  Johansson (2005) rekommen-

derar inledningsvis en analys av berättelsens innehåll som en av de tre grundläg-

gande funktionerna i tolkning av mening. En berättelse innehåller fyra grundele-

ment; konflikten, rollfördelningen, handlingen och budskapet (Johansen & Moss-

berg, 2006). Genom att identifiera de fyra grundstenarna i Monkis berättelse får vi 

svar på många av de frågor som vi tagit upp i den delen av vår metod som be-

handlar den narrativa analysen.  

4.1.1 Monkis konflikt 

 Johansen & Mossberg (2006) skriver att en konflikt i en historia är avgörande för 

att berättelsen ska få substans. De ger kampen mellan de goda och de onda som 

exempel på en klassisk konflikt i ett sagoäventyr, men menar att konflikten också 

kan återfinnas på en mer abstrakt nivå som i huvudpersonens kamp för att över-

vinna rädsla. Följande tre citat exemplifierar och utgör grunden för vår tolkning 

av Monkis konflikt. 
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Imoo is always thinking of others. Every day he sees those that 

nobody notices, but also those who are drowning the voices of ot-

hers. Sometimes Imoo weeps because it’s so unfair and because it’s really, 

really hard to be yourself. (Monki-Imoo, 2012) 

 

Oki loves to tag along on impossible missions and he always makes sure 

that no one gives up. If you are looking for a shot of confidence, or a con-

venient answer, Oki will boost you up. (Monki-Oki, 2012) 

 

It is the home of our mascots, plump and quirky Monkis.[…] They are sec-

ret friends that sit on your shoulder and tells you that it is, yes, it really is 

OK to be yourself. (Monki, Monki need-to-know, 2012)  

 

 Citaten talar om svårigheten av att vara sig själv och att stå upp för sin personlig-

het eftersom det finns en rädsla för utanförskap. Det är lätt att bli bortglömd och 

försvinna i mängden om du inte har en tillhörighet. Monkivärlden erbjuder en till-

hörighet där det okej att vara sig själv. Här finns dina vänner och det är alltid nå-

gon som stöttar dig.  

Vår tolkning är att konflikten i Monkis berättelse ligger på en abstrakt nivå. 

Monki skapar tillsammans med sina kunder en monkivärld i den ”riktiga” världen 

vilket exempelvis följande citat visar:  

 

The Monki World is a real land of inspiration. In our minds and our hearts, 

we walk its trails and sandy beaches many times a day. It is the home of our 

mascots, plump and quirky Monkis.[…]It is also an equally real part of our 

own world. We believe in our Monki friends and in being brave enough to be 

a creative hub where all our friends, from an obscure street artist to a pop 

sensation, can thrive. (Monki, Monki need-to-know, 2012) 

 

I vår tolkning utgörs konflikten av kampen mellan den ”goda” monkivärlden 

där konsumenten får en tillhörighet och uppmuntras att vara sig själv, och den 

“riktiga” världen som står utanför Monkis värld och tillhörighet. Det är i den ”rik-

tiga” världen som det är tufft att vara sig själv och det är här det finns en rädsla för 

utanförskap. Som ovanstående citat säger är monkivärlden däremot är en plats, 
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fylld med vänner, där alla uppmuntras att vara sig själva, oavsett vilken stil du 

har.  

 4.1.2 Monkis rollfördelning  

Rollfördelningen är ett av de viktigaste grundelementen i en berättelse. Genom att 

identifiera rollfördelningen besvaras frågor i den narrativa analysens innehållsdi-

mension så som vilka karaktärerna i berättelsen är, hur dessa framställs och vilken 

relation de har gentemot varandra (Johansson, 2005). Konflikten är berättelsens 

kärna, men det är via rollerna berättelsen utspelar sig. I den klassiska narratologin 

har olika typer agenter i handlingen identifierats.  

I vår tolkning av Monkis berättelse har Monkis kunder tilldelats rollen som 

aktiva mottagare. I den klassiska narratologin ses mottagaren som passiv. I 

Monkis fall menar vi att kunderna är aktiva mottagare eftersom de inte bara tar 

emot det som Monkivärlden erbjuder, utan också är delaktiga i att skapa, uttrycka 

och sprida monkivärlden, dess innehåll och budskap. Monki är en vän och en 

trygghet som erbjuder en ”god värld”, en tillhörighet och de verktyg i form av 

kläder, musik, inspiration som krävs för att vara en del av monkivärlden, för att 

vara en Monki girl. Som en Monki girl är de små monkidjuren dina följeslagare 

som ständigt finns vid din sida. Vi drar utifrån vår tolkning av rollfördelningen i 

Monkis berättelse paralleller till det resonemang kring en triangulärförståelse av 

marknadsföring av Stern (1989) som Johansen & Mossberg (2006) refererar till. 

Här ses läsandet, ur ett litteraturvetenskapligt resonemang, som ett kooperativt sy-

stem för meningsskapande. Detta innebär att företaget ses som författare, läsaren 

som konsument och varumärket eller reklamen som text. Interaktionen mellan 

dessa tre får betydelse för konsumentens projektion av jaget samt identifikation 

med varumärket (Stern, 1989 refererad av Johansen & Mossberg, 2006).  

Vi väljer dock att tolka Monkis berättelse som att konsumenten är en del av 

berättelsen och har blivit tilldelad en roll snarare än som läsare. I vårt resonemang 

blir Monki författare, men också huvudperson i sin egen berättelse, konsumenten 

blir agent och varumärket, dess produkter och reklam utgör texten. Vidare identi-

fierar vi i vår tolkning tillfälliga givare i berättelsen. Givaren är en av berättelsens 

agenter som är ett verktyg eller en nyckelperson i vägen mot målet. Johansen & 

Mossberg (2006) exemplifierar givaren genom kungen (givaren) som ger prinses-
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sans hand (målet) till hjälten. Vi tolkar Monki moziks DJ:s, tjejerna i Monki tele-

vision och personligheterna i Monki magazine som givare som inspirerar och de-

lar med sig (ger) av sin musik, sin kunskap och sina tips till mottagarna i berättel-

sen det vill säga till konsumenterna. Givarna i Monkis berättelse delar med sig av 

de verktyg som kunderna behöver för att uttrycka sin tillhörighet och identitet i 

monkivärlden.  

4.1.3 Monkis handlingen 

Det finns olika metoder för att genom handlingen uttrycka budskapet, rollfördel-

ningen och konflikten (Johansen & Mossberg, 2006). I Monkis fall tolkar vi berät-

telsen som att den fortfarande pågår. Däremot är vår tolkning att det i Monkis be-

rättelser finns perioder som har en början, ett klimax och ett slut.  En period kan 

exempelvis liknas vid intervallerna med vilka Monki släpper sina kollektioner. I 

förhållande till vår observation inleds en period med att Monki marknadsför en 

vara eller en kollektion som snart kommer. Det vill säga en period inleds med att 

fånga kundens uppmärksamhet. När kollektionen släpps och kunden får tillgång 

till plaggen som kan användas för att uppnå kundernas mål, det vill säga tillhörig-

het och möjligheten att uttrycka en personlighet, uppnås periodens klimax. Med 

varje kollektion, det vill säga ny period, kommer nya plagg och ett nytt nummer 

av Monki magazine. I slutet av perioden kommer vanligtvis en rea.  

I vilken ordning händelserna i en berättelse sker behöver inte vara kronologisk 

(Johansen & Mossberg 2006). Så som vi väljer att tolka Monkis berättelse består 

den av flera perioder som tillsammans utgör en era i monkivärldens. Perioderna 

berättas i en kronologisk ordning, men innehållet i varje period har en egen tids-

linje med en början, ett klimax och ett slut. Handlingen berättas frekvent och föl-

jer naturligt företagets produktions- och livscykel. 

4.1.4 Monkis budskap 

En av frågorna i den narrativa innehållsanalysen är vilket budskap som berättelsen 

förmedlar. Budskapet är enligt Johansen & Mossberg (2006) den underliggande 

sensmoralen i berättelsen. Analysen av berättelsens konflikt, rollfördelning och 

handling har visat att följande två citat är representativa för den sensmoral som 

genomsyrar Monkis berättelse. 
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They [monkidjuren] are secret friends that sit on your shoulder and tells 

you that it is, yes, it really is OK to be yourself. (Monki, Monki need-to-

know, 2012)  

   

The clothes have a style that represents personality and independence, an 

alternative that’s full of dreams. (Monki, Monki need-to-know, 2012) 

 

Det centrala i berättelsens konflikt är att det finns en rädsla för utanförskap. I kon-

flikten är det monkivärlden som står för tryggheten och gemenskapen. I citaten 

förmedlar Monki begreppen personlighet, självständighet och vikten av att vara 

sig själv som någonting positivt.  Därav är vår tolkning av budskapet i Monkis be-

rättelse att monkivärlden utgör en trygghet och en gemenskap där du uppmuntras 

och stärks i din personliga stil och identitet. Vår tolkning av budskapets syfte är 

att genom att kunden känner en tillhörighet och får en ökad självkänsla genom 

samhörighet vågar kunden vara sig själv även i den ”riktiga” världen.  

4.1.5 Vem berättar vad och i vilket syfte? 
 
I vår narrativa analysmetod refererar vi till Johansson (2006) och tar upp frågor 

som bör besvaras ur den interpersonella dimensionen. Syftet med att besvara de 

frågor som nämns i samband med den interpersonella dimensionen är att få en in-

blick i hur Monki kommunicerar sin berättelse, vem som talar till vem och i vilket 

syfte (Johansson, 2006).  

I vår tolkning av Monkis berättelse talar Monki till sina kunder. Kunderna ta-

lar med varandra och gentemot omvärlden. I vissa fall talar kunderna med Monki. 

Monki talar till sina kunder i syfte att skapa mening kring sitt varumärke och för 

att nå ut med sitt budskap, vilket Johansen & Mossberg (2006) menar är styrkan i 

storytelling. Kunderna talar till varandra och till omvärlden genom Monkis pro-

dukter i syfte att kommunicera sin identitet och tillhörighet. Det är enligt Budtz, 

m.fl. (2005) välkänt att kunder använder sig av varumärken för att uttrycka sin 

identitet och tillhörighet. Vår tolkning av kundernas kommunikation gentemot 

Monki är att den syftar till att bekräfta Monki. Våra observationer visar att kun-

derna frekvent gillar, delar och positivt kommenterar Monkis evenemang och 
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produkter via Facebook. Detta tolkar vi som att kunderna via sin kommunikation 

visar ett intresse för, och bekräftar sin tillhörighet till, monkivärlden.  

Den interpersonella analysen fokuserar också på samspelet och relationen mel-

lan de olika deltagarna i berättelsen, samt mellan berättaren och åhörarna. Vår 

tolkning är att Monki har som målsättning att låta kunderna vara medskapare i be-

rättelsen och av monkivärlden. Detta genom att skapa förutsättningar för tillhörig-

het och medverkan i monkivärlden, samt genom att lyssna på sina kunder. Detta 

speglas exempelvis i följande citat: 

	  	  

Monki PR is all about creating fab new ideas for building relationships 

with customers and creative partners alike and inviting the most monkish 

people around into the Monki sphere. Our creative network gives us the 

gift of new visions, added to our own quirky ideas. (Monki, This is Monki, 

2012) 

	  	  

Vår tolkning är dock att det är Monki som dominerar i relationen. Det är Monki 

som sätter ramarna och erbjuder, och därmed kontrollerar, de verktyg i form av 

kläder, accessoarer och evenemang som kunderna använder för att uttrycka sin 

tillhörighet och vara en del av monkivärlden. Att kunderna använder produkter 

och varumärken för att uttrycka sin identitet eller tillhörighet styrks av flera fors-

kare (Budtz m.fl., 2005;Johansen & Mossberg, 2006; Bengtsson & Östberg, 

2011). Johansen & Mossberg (2006) menar att det är välkänt inom marknadsfö-

ring att kunder använder sig av varumärken för att uttrycka vem de är och vem de 

önskar vara. Budtz m.fl. (2005) skriver att ett sätt för att uttrycka personlighet och 

åsikter är med hjälp av symboler som signalerar våra värderingar, vår livsstil och 

hur vi väljer att leva. Bland annat hur vi klär oss visar hur vi ser på oss själva och 

vilken tillhörighet vi strävar efter att ha (Budtz m.fl., 2006). Visserligen vill vi 

tolka Monki magazine och Monki television som att Monki bjuder in sina kunder 

till att delta i berättelsen på en djupare nivå och inte bara i rollen som mottagare. 

Exempelvis sker detta genom att utvalda kunder får chansen att berätta sina berät-

telser genom reportage i Monki magazine eller episoder i Monki television. Vår 

åsikt är dock att det även här är Monki som dominerar relationen eftersom det i 

slutänden är Monki som avgör vad som publiceras eller uttrycks och vem som 

syns. 
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4.1.6 Sammanfattning av Monkis berättelse 

Utifrån vår narrativa innehållsanalys tolkar vi sammanfattningsvis Monkis berät-

telse som en värld, fylld med drömmar, som balanserar på gränsen mellan det fik-

tiva och det verkliga. Monkivärlden skapas ur ett samspel mellan Monki och 

Monkis kunder. Produkterna och de attribut som skapas i monkivärlden, så som 

Monki magazine och Monki television, blir berättelsens rekvisita. I monkivärlden 

kommunicerar Monki och kunderna i olika syften. Monki vill nå ut med sitt bud-

skap och sitt varumärke, medan kunderna vill uttrycka sin identitet gentemot de 

andra kunderna och omvärlden, samt kommunicera sin tillhörighet gentemot 

Monki. Syftet med Monkis berättelse är att uppmuntra kunderna till vara sig 

själva och uttrycka sin personliga stil, samt att genom monkivärlden erbjuda en 

tillhörighet och en gemenskap.  

4.2 Hur kommuniceras Monkis berättelse? 

Berättelser har många kommunikationsfördelar och inom marknadsföring är en av 

styrkorna berättelsens förmåga att på ett tydligt sätt kommunicera ett budskap till 

en målgrupp. Genom att förankra berättelser i personer, artefakter och symboler 

kan kommunikationen bli effektiv och lättförståelig (Johansen & Mossberg, 

2006). I Monkis berättelser har vi identifierat tre stycken attribut i vilka Monkis 

berättelser har förankrats. Dessa är monkidjuren, av Monki konstruerade ord och 

Monkis bilder. Nedan analyserar vi vilken betydelsen de nämnda attributen fak-

tiskt har för Monkis storytelling. 

4.2.1 Monkidjuren 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bild 1: Monkidjuret Ikmo (Monki - Ikmo, 2012) 
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I Monkis egen beskrivning av monkivärlden skriver Monki att de små monkidju-

ren bor i monkivärlden. Monkidjuren är varje Monki girls hemliga vän och följe-

slagare. Det finns tolv olika monkidjur i olika färg och form. Varje monkidjur har 

en egen personlighet, exempelvis beskrivs monkidjuret Ikmo så här: 

 
”Ikmo is never really satisfied so she uses crystal sand to gently polish her 

world to perfection. Friends can always be more fun and smart so Ikmo 

scuffs away their irksome bad habits. Sometimes Ikmo appears to be a 

harsh and critical companion, but with Ikmo about, we all glitter and 

gleam. Secret talent: Reads the future from diamond dust patt-

terns throughout the Ruby Mountains” (Ikmo, 2012) 

 
Genom berättelsen av varje monkidjurs personlighet spelar Monki på kundernas 

känslor. För att detta ska kunna ske antropomorfiseras monkidjuren i enlighet 

med Bengtsson & Östbergs (2011) resonemang, det vill säga de tilldelas mänsk-

liga egenskaper. Exempelvis är monkidjuret Moop en romantiker medan Ikmo är 

perfektionist. När monkidjuren antropomorfiseras kan kunden relatera till och 

skapa en relation med monkidjuren, och i en förlängning menar vi att en relation 

skapas till varumärket Monki. Genom monkidjuren förankras Monkis berättelse 

samt deras värden och budskap på ett sätt som Johansen & Mossberg (2006) me-

nar förstärker, effektiviserar och förtydligar kommunikationen. Enligt Carlsson & 

Koppfeldt (2008) kan kommunikation med hjälp av figurer vara ett retoriskt grepp 

som väcker uppmärksamhet eftersom figurerna avviker från det vanliga och från 

publikens förväntningar. Även här fyller monkidjuren en viktig funktion i form av 

minnesrik symbol. När monkidjuret som symbol placeras i andra sammanhang, 

exempelvis på bilder eller produkter, är symbolen bärare av Monkis värden och 

budskap.  

4.2.2 Monkis ordval 

Det andra attributet i vilket vi menar att Monki förankrar och förtydligar sin 

kommunikation är genom att skapa nya ord som är typiska för Monki och mon-

kivärlden. Johansen & Mossberg (2006) skriver att när storytelling blir ett starkt 

koncept för ett varumärke kan kunden relatera till de metaforer som kommunice-

ras.  
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Den här studien visar att Monki genomgående använder sig av orden Monkish 

people, Monki girl, Monki day och Monki mozik. Exempelvis används Monki girl 

och Monki TV i samband med att Monki presenterar ett avsnitt med Eleanor 

Hardwick som sänds via Monki television. Då skriver Monki så här i vårt obser-

verade material: ”New year, new Monki Girl! […] Monki TV is a weekly show 

starring girls whose creativity and personal style inspire us.”. Monki day används 

exempelvis när Monki marknadsför sin nya applikation och skriver “It’s a Monki 

day today! We’re releasing our first app: crazy photo booth Monki Mi. Check it 

out on app store (it’s free and fabulous)”.  

Genom att sätta Monki framför ord som people, girl och day blir orden en del 

av monkivärlden. Exempelvis är Monki mozik synonymt med Monki musik, men 

kan för den oinvigde vara svårtolkat. I monkivärlden syftar Monki mozik på den 

musik som skapas av Monki girls, som också är DJ:s. Orden blir en slags metafor 

som förstås av de människor som är del av Monkis värld. Genom att skapa meta-

forer för sina kunder i form av the monkish people, och the monki girl, tilldelas 

kunden en identitet och blir någon. Detta menar vi hjälper Monki att stärka den 

tillhörighet och gemenskap som Johansen & Mossberg (2006) eftersträvas i arbe-

tet med storytelling. 

4.2.3 Monkis bilder 

Som vi nämnde tidigare kan ett verktyg för effektiv och lättförståelig kommuni-

kation vara att förankra berättelsen i exempelvis symboler (Johansen & Mossberg, 

2006). De bilder som Monki publicerar på sin hemsida och på sin Facebook-sida 

menar vi har ett speciellt innehåll och en annorlunda komposition. I bilderna kan 

flera symboler och tecken identifieras. Carlsson & Koppfeldt (2008) skriver att 

med hjälp av bilder och figurer kan språket och kommunikationen få mer liv, samt 

bli spännande och kraftfullt. I medieretorik studeras etos, logos och patos för att få 

en förståelse för vad mottagaren upplever, känner och engagerar sig med. Patos i 

bilder handlar om att väcka känslor, etos handlar om att skapa förtroende och lo-

gos om att argumentera och beröra människors förnuft och omdöme (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008). För att uppfylla studiens syfte är det viktigt med en förståelse 

för vad som kommuniceras genom bilderna, och vilken betydelse detta har i arbe-

tet med att skapa kundrelationer via sociala medier. Därför har vi utifrån vår ob-



 

 28 

servation valt ut fyra typexempel på bilder som Monki publicerar. Genom en bild-

analys på dessa ämnar vi nu skapa en djupare förståelse för vad bilderna kommu-

nicerar. 

 

Bild 2: Monki girl (Monki – Monki girl, 2012) 

 
I den här bilden ser vi en flicka i mörk miljö, klädd i djurmönstrade plagg från 

Monki, med någonting som kan liknas vid öron på huvudet. I höjd med hennes 

högra axel och hand syns skuggan av ett monkidjur. Den delen av bilden där 

monkidjuret är placerat är ljusare i bakgrunden. Runt flickan är fyra noter utplace-

rade. Längst ner i det högra hörnet syns ett litet monkidjur med en pratbubbla. I 

pratbubblan står det ”Monki styles October 2010”.  

Inledningsvis tolkar vi skuggan av ett monkidjur som flickans hemliga vän 

och följeslagare. Detta i enlighet med hur Monki i vår observation beskriver mon-

kidjuren som ”secret friends that sit on your shoulder and tells you that it is, yes, 

it really is OK to be yourself.”. Flickan befinner sig i den ”riktiga” världen där 

hon känner sig osäker. Att flickan är osäker i den ”riktiga” världen är vår förkla-

ring till att den vänstra kanten av bilden är mörk. Vi ser det som att monkidjuret 

kommer in i bilden och landar på flickans finger. När monkidjuret i egenskap av 

flickans hemliga vän och följeslagare landar på flickans finger viskar monkidjuret 

att det är okej att vara sig själv. Därav känner flickan sig stärkt i sin personlighet 

och identitet. Monkidjuret har suddat ut orosmomentet och tagit med sig glädje 

och styrka in i bilden, och är därmed bildens patos (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

Glädjen symboliseras av noterna och ljuset som kommer in i bilden från den 

högra kanten, alltså samma kant som monkidjuret befinner sig i.  
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Utifrån vår tolkning är bildens budskap att när du är en Monki girl finns hela 

tiden monkidjuren vid din sida för att uppmuntra dig när du känner dig osäker. 

Monkidjuret fyller en funktion som symbol i bilden eftersom den är bärare av va-

rumärket Monkis budskap och värderingar. Ljuset, noterna och flickans danssteg 

utgör också symboler som förmedlar glädje. Även flickans överdrivna klädsel är 

symbolisk. Vi menar att den syftar till att spegla hennes tillhörighet i den fiktiva 

monkivärlden. Sammanfattningsvis fyller bilden en funktion då den visualiserar 

Monkis berättelse, och med hjälp av symboler förtydligar och kommunicerar be-

rättelsens, och därmed varumärket Monkis, budskap och värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanför den andra bilden finns en text som lyder ”Do you want to be a part of 

our team of dream-weavers? Use your skills, dreams and ideas to achieve our vis-

ions and create your own? In the Monki World, everything is possible. Find 

the perfect opportunity, the one that is just for you. Catch our story by its tail. 

Let it take you for a ride!”. Bilden visar en tecknad skrivmaskin. Till vänster om 

bilden syns två monkidjur. På huvudet har dem hjälmar som liknar de som bru-

kar användas på en byggarbetsplats. Bakom de två monkidjuren finns en lyftkran. 

I lyftkranen hänger en figur. På skrivmaskinens högra kant står ett annat mon-

kidjur och håller i en pensel. Vid sidan om ligger en hammare. Sladden till skriv-

maskinen är utdragen.  
Vår tolkning är att bilden är en symbol för Monki som arbetsplats. Budskapet 

är att om du arbetar på Monki får du använda din kreativitet och vara med i arbe-

tet med att skapa och utveckla Monkis varumärke och fiktiva värld. Vi menar att 

hammaren, lyftkranen och monkidjuren med hjälmar blir en metafor för att bygga 

Bild 3: Arbeta hos Monki (Monki – work, 2012) 
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upp och utveckla Monkis varumärke. Det monkidjuret som håller i en pensel och 

skrivmaskinen blir metaforer för kreativitet. Skrivmaskinen är också en metafor 

för att du får vara med och skriva Monkis berättelse. Våra tolkningar stämmer väl 

överens med meningarna ”Do you want to be a part of our team of dream-

weavers? Use your skills, dreams and ideas to achieve our visions and create 

your own?” i texten ovanför bilden. 

 Vår tolkning är att bildens budskap syftar till att styrka Monki som en kreativ 

arbetsplats. Genom logos kommunicerar bilden till mottagarens förnuft och styr-

ker textens beskrivning av Monki som kreativ arbetsplats. Bildens patos berör be-

traktarens känslor och väcker nyfikenhet kring hur det är att arbeta på Monki. 

 

 
 
I den tredje bilden syns Monkis arbete innan en fotografering, vilket styrks av 

texten vid sidan om bilden. På bilden syns tillverkade palmer, kulisser, en stege, 

stativ, ett bord med rekvisita, modeller och människor. 

I vår tolkning av bilden ser vi en kreativ arbetsplats som symboliseras av bor-

det med rekvisita, palmerna och kulisserna. Anledningen till att rekivisitan, pal-

merna och kulisserna symboliserar kreativitet är enligt oss att detta är saker som 

vanligtvis förknippas med teater, vilket i sin tur ses som kreativt.  

 Bildens syfte är att visa på Monkis transparens och kreativa arbete kring 

skapandet av monkivärlden. Bilden kan ses som en tolkning i att Monki arbetar 

kreativt och stärker därmed Monkis kommunikativa etos i strävan efter att iscen-

sätta Monki som en kreativ värld.  

 
 

Bild 4: Bakom kulisserna (Monki – photo shoot, 2012) 
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Bilden utgör ett fotoreportage i Monki magazine. På sidan finns fyra bilder. Den 

översta bilden visar huvudet och axeln på en på en flicka. Hon har mössa och 

linne på sig. I bakgrunden syns ett hav, och längre bort ett berg. Färgsättningen 

tyder på att solen håller på att gå ner. Den andra bilden fokuserar på en flicka som 

pratar i mobiltelefon. I bakgrunden syns en väg med bilar och några höghus. Runt 

om flickan syns andra personer. Rörelsen i hennes hår tyder på att det blåser. Den 

tredje bilden är liten och visar toppen på Emipre State Building i New York. I den 

fjärde bilden ligger två killar med bar överkropp på marken framför ett räcke. De 

tittar på människorna på stranden nedanför. På varje bild sitter en lapp. På den 

första står det Rio de Janeiro, på de mittersta bilderna står det New York och på 

den sista Cape Town.  

Patos handlar om att förmedla en känsla (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Vår tolk-

ning är att sammansättningen av de här bilderna har ett patos som förmedlar en 

känsla av drömmar, en önskan efter att resa och efter ett lugn i vardagen. Den 

övre och undre bilden förmedlar en känsla av lugn, medan den mittersta bilden för 

tankarna till vardagen. Kombinationen av de tre bilderna förmedlar en känsla av 

att komma bort och ta en paus i en lugn miljö med vackra och varma färger. Ge-

nom bilderna förmedlas budskapet om Monki som världsvan och urban med kun-

skap om mode från världens alla hörn. 

Bild 5: Monki världen över (This is Monki, 2012) 
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4.2.4 Sammanfattning för hur Monki kommunicerar sin berättelse 

Med ovanstående analyser som grund kan vi se att monkidjuren, de konstruerade 

orden och Monkis bilder är viktiga delar i hur Monki kommunicerar sin berättelse. 

Detta i enlighet med Johansen & Mossbegs (2006) resonemang om att artefakter, 

symboler och tecken kan användas för att förankra en berättelses budskap på ett 

effektivt och minnesrikt sätt. Monkidjuren är bärare av Monkis berättelse och dess 

budskap. De förekommer både som fysiska produkter och som symboler, exem-

pelvis i Monkis bilder. Ett exempel på detta är den första bilden som analyserades. 

Här fyllde monkidjuren en funktion i att uppmuntra flickan på bilden till att stå på 

sig och våga vara sig själv, någonting som tidigare i den här analysen identifierats 

som berättelsens budskap. Vi menar också att de bilder som vi anser är representa-

tiva för Monki symboliserar och kommunicerar de känslor, budskap och värde-

ringar som återfinns i Monkis berättelser, och i den egna beskrivningen av mon-

kivärlden. Vi tolkar det som att Monki vill framställa monkivärlden som kreativ, 

världsvan, urban och lekfull, samtidigt som den poängterar vikten av den egna 

personligheten och monkidjuret som kundens ständiga följeslagare. I de tre första 

bilderna framställs Monki som kreativa och lekfulla och i den fjärde bilen som ur-

ban och världsvan. I den första bilden poängteras vikten av den egna personlig-

heten. Eftersom vi i våra tolkningar av Monkis bilder återfinner de här begreppen, 

menar vi att Monkis bilder utifrån ett medieretoriskt perspektiv har ett starkt lo-

gos. Genom sina bilder styrker och argumenterar Monki de värderingar, åsikter 

och känslor som Monki vill förmedla genom sin berättelse.  

Ovanstående analyser har också visat att Monkis konstruerade ord fyller en 

funktion för hur Monki kommunicerar sin berättelse. Vi menar att ordvalen skapar 

en gemenskap mellan kunderna som känner en tillhörighet till monkivärlden. 

Detta eftersom orden i enlighet med Johansen & Mossberg (2006) blir metaforer 

som den insatta kunden kan relatera till. 

4.3 Identitet 

Den personliga identiteten har blivit en viktig del av konsumtionen i dagens 

materialistiska samhälle. Eftersom vi inte längre finner en lika tydligt tillhörighet i 
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exempelvis samhällsklass och religion som vi tidigare gjort har vi idag en större 

frihet att själva välja vem vi vill vara (Budtz m.fl., 2005). Genom sina berättelser 

och sin skapade värld som balanserar på gränsen mellan det fiktiva och det verk-

liga erbjuder Monki sina kunder en tillhörighet i monkivärlden och en ny identitet. 

Ett sätt för att uttrycka en social identitet är med hjälp av ett varumärke (Bengts-

son & Östberg, 2011). Genom att använda Monkis produkter, lyssna på den musik 

som Monki lanserar, Monki mozik, och läsa Monkis tidning, Monki magazine, 

förses kunden med de resurser som krävs för att skapa en identitet i Monkis värld. 

Med hjälp av storytelling kan berättelser fylla ett varumärke eller en produkt med 

immateriella värden, en faktor som Budtz m.fl. (2005) menar bidrar till att ett 

starkare band mellan kund och ett varumärke. Monki har med hjälp av storytelling 

byggt upp en övergripande berättelse i form av monkivärlden och dess innehåll. 

Vi menar att det även i monkivärlden berättas berättelser som ett komplement till 

den huvudsakliga och övergripande berättelsen. I den utförda studien har vi identi-

fierat flera fall där Monki använder sig av kortare berättelser i syfte att få sina 

kunder att skapa en identitet till varumärket Monki. Nedan presenteras dessa. 

4.3.1 Produkter som bärare av berättelser 

Budtz m.fl. (2005) menar att en av styrkorna med att använda berättelser i sam-

band med marknadsföring är berättelsens förmåga att kommunicera budskap, 

känslor och värderingar på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Monkis produkter är 

ett exempel på hur Monki använder sig av kortare berättelser för att skapa relat-

ioner och identitet. Samtliga produkter tilldelas en egen personlighet som present-

eras som en berättelse, istället för den klassiska produktbeskrivningen som mode-

företag vanligtvis använder. Ett exempel från våra observationer är en ring som 

tilldelats namnet Cubita. Cubita presenteras på följande sätt: 

 
”Cubita the cube. Cubita THE ring. She is pure geometry at its finest. And 

sharpest. With an attitude that expresses ”my owner is a think-outside-the-

box-type-of-girl”. And we dare to assume you are one of those.” 

 
Ur ett narrativt analysperspektiv identifieras tre stycken karaktärer i berättelsen 

som beskriver produkten; ringen Cubita, ringens potentiella köpare och Monki. 

Cubita framställs inte som ett objekt utan snarare som någon form av aktör. Som 
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bärare av berättelsen fylls Cubita med immateriella värden. De immateriella vär-

dena blir synonyma med de personlighetsdrag som återfinns i beskrivningen. Ge-

nom berättelsen tilldelas Cubita flera mänskliga egenskaper som utgör en person-

lighet. Cubita är en hon (she), hon har en attityd (attitude) och hon är en av de 

finaste (finest) och med skärpa (sharpest). Genom berättelsen kommunicerar 

Monki, i enlighet med Johansen & Mossbergs (2006) resonemang, de värden och 

känslor som produkten tilldelats, och som konsumenten i sin tur kommunicerar 

när produkten konsumeras. Återigen kan paralleller dras mellan de personligheter 

som Monkis varor tilldelas och det resonemang Bengtsson & Östberg (2011) för 

kring vikten av att ett varumärke antropomorfiseras, det vill säga ges karaktärs-

drag av en människa. Syftet med detta är att skapa en relation mellan varumärket, 

i det här fallet produkten, och kunden. Genom att presentera sina produkter på det 

här personliga sättet skapar kunden en relation till varan och i en förlängning till 

varumärket Monki. De egenskaper och den personlighet som lyfts fram i beskriv-

ningen, i det här fallet attityd samt någon form av skönhet och skärpa, resulterar 

enligt vår mening inte bara i en relation till produkten och varumärket Monki, det 

är också en viktig faktor i konsumentens identitetsskapande process. Detta delvis 

genom att egenskaperna i produktbeskrivningen stämmer överens med hur kunden 

identifierar sig själv eller hur kunden skulle vilja identifiera sig själv. Produkten 

blir då ett viktigt attribut när kunden kommunicerar sin identitet och tillhörighet 

(Budtz m.fl.), 2005). Men också genom att kunden tilldelas en roll i berättelsen 

som en ”think-outside-the-box-type-of-girl”. Genom att ”karaktären” Monki i be-

rättelsen uttrycker ”And we dare to assume you are one of those” menar vi att 

kunden får en uppgift och engageras i berättelsen. Att vara en del av berättelsen 

och uppfylla rollen som en ”think-outside-the-box-type-of-girl” blir en del av 

kundens identitet.  

4.3.2 Användandet av livsberättelser 

En annan typ av korta berättelser som Monki använder sig av i syfte att skapa re-

lationer och identitet är en form av livsberättelser framförda av personer som in-

spirerar och representerar Monki. Vi har identifierat två stycken medietyper via 

vilka den här typen av livsberättelser kommuniceras. Medietyperna är Monki te-

levision och Monki magazine som båda publiceras via så väl Monkis hemsida 
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som på deras Facebook-sida. Monki magazine är en tidning som Monki ger ut en 

gång i kvartalet och som bland annat innehåller reportage och bilder med person-

ligheter och med Monkis plagg. Monki television är en webbtv med avsnitt pro-

ducerade om och av tjejer runt om i världen som inspirerar Monki. Nedan analys-

eras två av dessa livsberättelser. 

4.3.3 Eleanor Hardwicks livsberättelse 

Ett exempel på hur Monki använder livsberättelser är episoderna om Eleanor 

Hardwick som publicerats via Monki television. Under den studerade perioden 

sändes åtta avsnitt av och om Eleanor Hardwick. Eleanor är 18 år och redan en 

välkänd modefotograf. Under de åtta avsnitten får tittarna lära känna Eleanor, titta 

in i hennes garderob och få en inblick i arbetet inför, under och efter en fotografe-

ring. Monki presenterar i sin beskrivning av den första episoden Eleanor som en 

Monki girl och Monki television som ”a weekly show starring girls whose creati-

vity and personal style inspire us.”. Vi menar att Monki i sina berättelser av typen 

livsberättelser presenterar personer som Monkis konsumenter kan inspireras av 

och vill identifiera sig med. Eleanor presenteras som en Monki girl och har en 

identitet i monkivärlden. Hon är någon som personerna på Monki ser upp till, vil-

ket exempelvis följande citat från våra observationer visar: 

 
In the last episode with fashion photographer and wunderkind Eleanor 

Hardwick, she takes us through the selection and editing process of the 

photo shoot. Ethereal and sweet, we love you, Eleanor! Monki TV is a 

weekly show starring girls whose creativity and personal style inspire us. 

 
Här framställs Eleanor som eterisk och söt. Ur ett narrativt analysperspektiv kan 

det underliggande budskapet i filmerna om Eleanor ses som att hon är en ”ambas-

sadör” för hur en Monki girl ska vara. Vår tolkning är att hennes karaktär är krea-

tiv, ambitiös, social, världsvan och hon har en egen stil. Trots sin unga ålder, 18 

år, är hon redan framgångsrik. Detta är egenskaper som vi återfinner i samtliga av 

de personligheter som presenteras i monkivärlden via Monki magazine och Monki 

television. I kundernas sökande efter en identitet och strävan efter att bli en Monki 

girl menar vi att Eleanor spelar en viktig roll som förebild, men i vår tolkning fyll-

ler livsberättelserna ytterligare en funktion. Genom att lyfta fram förebilder som 
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exempelvis Eleanor, menar vi att Monki framställer en Monki girl som driven och 

framgångsrik, och därmed uppmuntrar sina kunder att hålla fast vid sina drömmar 

och sträva efter att uppfylla dem.  

Genom berättelserna om Eleanor kan kunden lära känna henne och känslo-

mässigt engageras i hennes roll och hennes liv som utgör en del av monkivärlden. 

Det känslomässiga engagemanget leder till ett starkare band mellan konsumenten 

och varumärket Monki (Budtz m.fl., 2005). Vidare kan kunden sedan köpa de 

klädesplagg som Eleanor har på sig, har i sin garderob och använder sig av i sina 

fotografier för att ytterligare stärka och uttrycka sin identitet som en äkta Monki 

girl.  På så sätt har berättelsen om Eleanor Hardwick lett till att kunden, som Jo-

hansens & Mossbergs (2006) skriver, konsumerar Monkis produkter för dess 

symboliska mening och den identitet de kommunicerar. Berättelsen blir alltså ett 

exempel för hur storytelling kan användas i syfte att skapa en identitet. Vi menar 

att livsberättelserna i Monki magazine fyller samma funktion i konsumenternas 

identitetsskapande process som berättelserna om Eleanor Hardwick gör. Det blir 

också en inspirationskälla och personerna i och bakom det publicerade materialet 

spelar även här en roll som Monkis konsumenter vill identifiera sig med, och visar 

alltså att Monki genomgående använder sig av livsberättelser för att skapa identi-

tet för sina kunder. 

4.3.4 Livsberättelsen ur ett resande perspektiv 

Det numret av Monki magazine som kom ut i mars 2012 innehöll flera reportage 

som stämmer in i den kategorin av kortare berättelser som vi presenterade och 

analyserade i föregående avsnitt, och som vi valt att se som livsberättelser. De 

livsberättelser som publicerades i Monki magazine hade ytterligare en sak gemen-

samt med varandra nämligen vad vi kallar den resande identiteten. I fyra olika re-

portage presenteras kort fyra olika modepersonligheter från fyra olika städer; Pa-

ris, London, Amsterdam och Hong Kong. Personerna presenteras kort och sedan 

visas deras favoritplatser i deras respektive städer på stora bilder med en liten be-

skrivande text i nederkanten. I enlighet med ett narrativt analysperspektiv identifi-

erar vi några olika egenskaper som personerna i reportagen har gemensamma. De 

är urbana, modemedvetna, kreativa och världsvana. Vi knyter an till Budtz m.fl. 
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(2005) som poängterar vikten av att konsumenterna kan identifiera sig med karak-

tärerna i en berättelse.   

Budtz m.fl. (2005) menar att konflikten är det viktiga i en berättelse. Det är 

den som driver berättelsen framåt och som engagerar oss i berättelsen eftersom vi 

vill finna en lösning på problemet. I de här livsstilsberättelserna, så väl de med 

Eleanor Hardwick som de med reseinslag ser inte vi någon uttalad konflikt. Vi 

menar att konflikten i de här berättelserna ersätts av drömmen och strävan efter li-

vet som en urban, världsvan, modemedveten och kreativ Monki girl. Det livet som 

presenteras i berättelserna. Drömmen kan, enligt vår mening, liknas vid en kon-

flikt eftersom det är någonting som engagerar läsaren och får den att söka lös-

ningar för att närma sig drömmen, till exempel genom att stärka sin identitet som 

en Monki girl. 

De faktorer som nämnts här ser vi som viktiga i kundens identitetsskapande 

process men vi menar att Monki magazine och Monki television också är en vik-

tig del av konsumtionen. Nedan diskuterar vi hur Monkis olika mediekanaler och 

berättelserna som kommuniceras via dessa påverkar identiteten under konsumt-

ionen. 

4.3.5 Hur konsumeras Monkis livsberättelser? 

I monkivärlden arrangerar Monki fester, ger ut tidningar, musik och webbtv-

program. Genom att medverka på Monkis fester och konsumera Monkis musik, 

tidningar och tv-program uttrycker kunden sin identitet och tillhörighet. Kunden 

har köpt en livsstil som uttrycks med hjälp av klädstil, musikstil och val av tid-

ning. Johansen & Mossberg (2006) skriver att framtidens konsument inte köper en 

produkt utan snarare de livsstilar, historier, upplevelser och känslor som produk-

ten uttrycker. Vi menar att exempelvis musik och klädstil ofta följs åt när en per-

son uttrycker sin identitet och tillhörighet. Om vi generaliserar en aning och tittar 

exempelvis på hårdrockaren bär denne oftast svarta kläder, gärna i jeans- och 

skinnmaterial och lyssnar så klart på just hårdrock medan en hiphoppare ofta har 

en sportigare stil med stora baggyjeans och stora smycken. På samma sätt menar 

vi att en Monki girl lyssnar på den musik som Monki lanserar via Monki mozik 

och klär sig efter den klädstil som Monki representerar och som Monki magazine 

fungerar som inspirationskälla till. 
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4.3.6 Sammanfattning av Monkis livsberättelser  
 
Genom att titta på Monkis livsstilsberättelser, vilka vi ser som identitetsskapande, 

har vi identifierat två underliggande budskap. Vi menar att de underliggande bud-

skapen dels är att förmedla de egenskaper som definierar en Monki girl, så som 

kreativ, ambitiös, social, världsvan och framgångsrik med en egen stil, och dels att 

förmedla en bild av den livsstil, som ung och självständig, som Monki represente-

rar. Som vi nämnt tidigare menar Johansson & Mossberg (2006) att detta är nyck-

eln till framtidens konsumtion där konsumenterna köper livsstilar och känslor sna-

rare än produkter. Genom att använda berättelserna för att kommunicera sina bud-

skap till kunderna fylls inte bara produkterna, utan hela varumärket Monki, med 

ett immateriellt värde som representerar en personlighet och en livsstil. Genom att 

kunden kan identifiera sig med de immateriella värden i form av personliga egen-

skaper och livsstil som berättelserna förmedlar blir storytelling ett verktyg för att 

skapa identitet. 

4.4 Gemenskap 

I sociala medier har nätverkande blivit en viktig del i den relationsskapande pro-

cessen (Ang, 2011). Den här studien visar att Monki arbetar frekvent med att 

skapa en gemenskap såväl mellan sina kunder som mellan kunderna och varumär-

ket Monki. Ett exempel är när Monki publicerar ett citat av Audrey Hepburn på 

sin Facebook-sida som lyder: ”Nothing is impossible, the word itself says: I´m 

possible”. Efter citatet skriver Monki ”Let´s make this week awesome”. Monki 

publicerar inlägget på sin Facebook-sida och tilltalar därmed alla sina fans. Vår 

tolkning av inlägget är att det är en uppmaning i att hjälpas åt att göra veckan rik-

tigt bra. Inlägget syftar till att Monki och Monkis kunder ska göra någonting till-

sammans. Därför menar vi att inlägget bidrar till att Monki tar med sig kunderna i 

sin gemenskap och erbjuder dem en tillhörighet.  

Vi har tidigare analyserat vilken betydelse metaberättelserna i avsnitten på 

Monki television och reportagen i Monki magazine har i den identitetsskapande 

processen. Nu ska vi studera detta ur ett perspektiv som sätter gemenskapen i 

centrum. 
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4.4.1 Att skapa gemenskap genom berättelser 

Budtz m.fl. (2005) menar att den nya teknologin skapar nya möjligheter för story-

telling. Genom interaktion kan konsumenten involveras och bli en del av berättel-

sen. I Monki magazine, Monki television och Monki mozik skapar Monki inte 

bara förebilder som kunderna kan identifiera sig med, de låter också personerna 

som medverkar involveras i monkivärlden genom att de får berätta sina berättel-

ser. Ang (2011) skriver om vikten av användarskapat innehåll i sociala medier. Ett 

användarskapat innehåll involverar inte bara personerna som skapar innehållet 

utan kan även generera diskussioner, kommentarer och delningar. Bengtsson & 

Östberg (2011) skriver att varumärken betyder mycket för konsumentens relation 

till andra konsumenter. De menar att när kunderna har en relation med vissa va-

rumärken uppnås en identifikation med andra grupper av likasinnade konsumen-

ter. 

 Vår tolkning är att Monki magazine, Monki mozik och Monki television 

skapar gemenskap genom att Monkis kunder kan diskutera, kommentera och dela 

med sig av det innehåll och de berättelser som publicerats. Genom den sociala in-

teraktionen på Facebook kommunicerar Monkis kunder med varandra och blir en 

del av Monkis nätverk, det vill säga en gemenskap.  

4.4.2 Gemenskap med hjälp av Monki Mi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ett annat tydligt exempel på hur Monki använder sig av storytelling för att skapa 

en gemenskap är med hjälp av mobilapplikationen Monki Mi. Detta identifierar vi 

som ett digitalt verktyg för att bli en del av Monkis värld. Monki Mi-

applikationen släpptes under den studerade perioden. Med hjälp av applikationen 

kan Monkis kunder redigera sina fotografier och lägga till attribut som ofta före-

Bild 6: Monki Mi (Monki- Monki mi, 2012) 
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kommer i de reklambilder som Monki publicerar. Ett exempel är bilden till höger 

som har redigerats med större ögon, rosa kinder, läppstift, ram och monkidjur. 

Bilderna kan sedan läggas upp på Facebook för att delas och kommenteras. Monki 

Mi involverar därmed kunderna i berättelsen och är ett tydligt exempel på hur 

storytelling kan användas online för att skapa gemenskap med varumärket. Samti-

digt skriver Johansen & Mossberg (2006) att berättelser involverar oss känslo-

mässigt samtidigt som de bland annat bidrar till att skapa en självkänsla genom 

samhörigheter. Vi menar att med hjälp av applikationen kan kunderna återigen bli 

en del av Monkis berättelse, den genererar användarskapat innehåll och kring de 

publicerade fotografierna skapas ett nätverkande och en gemenskap genom kom-

mentarer, diskussioner och delningar. Att kunden blir en del av monkivärlden kan 

också ses som en gemenskap, en gemenskap i att tillhöra monkivärlden. Vi får 

medhåll i vårt resonemang av Johansen & Mossberg (2006) som skriver att när 

berättelser förankras i symboler kommuniceras ett budskap effektivt. Samtidigt 

menar Johansen & Mossberg (2006) att berättelser är ett bra verktyg för att skapa 

en “vi-känsla” och en känsla av gemenskap.  
Vår tolkning är att Monki Mi-applikationen bidrar till att det skapas en ge-

menskap mellan kunden och Monki, och mellan kunderna som använder applikat-

ionen. Detta eftersom applikationen blir ett verktyg för kunden att bekräfta sin 

tillhörighet till monkivärlden och därmed den gemenskap som monkivärlden re-

presenterar. 

 

4.4.3 Gemenskap genom aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 54 

 
 

I samband med öppningen lägger Monki upp ett fotoalbum med bilder från öpp-

ningen. Vid första inlägget har albumet 11 foton. Det uppdateras sedan tre dagar 

senare med ytterligare 6 foton. Totalt har albumet gillats 185 gånger och kom-

menterats positivt 11 gånger. 

 
 
 

I mars öppnade Monki en butik i Utrecht. Detta promotades dagen innan med en 

bild och tillhörande text. Inlägget gillades 191 gånger, delades 12 gånger och 

kommenterades 15 gånger. Kommentarerna var positiva eller av någon som vill 

att Monki ska öppna där dem bor. 

 
 
 



 

 41 

 
 

 

 

Under den studerade perioden publicerade Monki ett flertal gånger fotoalbum från 

olika typer av fester, bland annat invigningsfester och Monki Magazine Sneak 

Peek Party, en lanseringsfest av Monki magazine som ägde rum i flera stora städer 

bland annat Stockholm, Köpenhamn och Amsterdam. Genom att delta på festerna 

och synas på bilderna som publiceras från dessa bekräftar kunderna sin gemen-

skap med Monki och med övriga kunder som deltagit i evenemanget. Gemen-

skapen blir ännu tydligare när konsumenterna efter festen kan gå in och kommen-

tera och diskutera så väl festen som bilderna från den. Ett exempel är albumet till 

höger. Det publicerades i samband med en butiksöppning i London under februari 

2012. Albumet har gillats 185 gånger, delats 11 gånger och kommenterats 11 

gånger. Fournier och Lee (2009) påpekar betydelsen av att bygga upp en “com-

munity” kring sitt varumärke, vilket bland annat innebär att kunderna ska kunna 

identifiera sig med, och hitta en samhörighet till, varumärkets livsstil, aktiviteter 

och värderingar. Genom de olika aktiviteterna som Monki publicerar online skap-

as ett ”community” eftersom aktiviteterna bidrar till att Monis kunder börjar inte-

ragera och kommunicera kring dessa. Monkis community eller monkivärlden on-

line blir den gemensamma nämnaren och mötesplatsen för Monkis kunder. Mon-

kivärlden online är en central del i gemenskapen Monki. Ang (2011) skriver att 

när syftet är att skapa relationer online bör fokus ligga på att skapa nätverk, kon-

versationer, användargenererat innehåll och samverkan. Den här studien visar att 

Monkis arbete online genomsyras av de fyra begreppen, nätverk, konversationer, 

användargenererat innehåll och samverkan, och att Monkis arbete online därför 

skapar relationer såväl mellan kunderna som mellan Monki och den enskilde kun-

den. Relationerna i sin tur blir en gemenskap. 

4.4.4 Sammanfattning av berättelser som skapar gemenskap 

I vår analys kan vi se att berättelserna om och i monkivärlden är centrala eftersom 

de är monkivärlden som utgör det gemensamma intresset för Monkis kunder. När 

kunderna konsumerar monkivärlden i form av Monki magazine, Monki mozik, 

Monki Mi och Monki television samt Monkis produkter och aktiviteter resulterar 

Bild 7: Gemenskap (Monki – opening party, 2012) 
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det i att kunderna skapar innehåll, konversationer, nätverk och samverkan i de so-

ciala medierna. Därigenom upprätthålls gemenskapen i det community som skap-

ats kring varumärket Monki. 

4.5 Engagemang 

Engagemang är också en viktig del i arbetet med att skapa relationer online. När 

ett företag berättar en historia för sina kunder engageras kunderna men får samti-

digt ett verktyg för att föra berättelsen vidare (Prindle, 2011 refererar till Mox-

ham, 2008). En viktig del för att uppfylla studiens syfte och besvara dess fråge-

ställningar är att få en förståelse för hur Monki använder storytelling i sociala me-

dier för att skapa ett engagemang från sina kunder. Nedan analyserar vi hur Monki 

med hjälp av berättelser kommunicerar på sätt som engagerar kunderna. 

4.5.1 Fester och bilder skapar engagemang 

Under den studerade perioden öppnade Monki en butik i London. De observation-

er som gjorts i den här studien visar att storytelling var ett tydligt inslag i de eve-

nemang som ägde rum i samband med butiksöppningen. Ett exempel på hur 

Monkis berättelser gjorde sig synliga och engagerade kunderna i samband med 

butiksöppningen var det stora monkidjuret som placerade framför butikens entré. 

Som tidigare analys visat är monkidjuren en viktig symbol för Monkis berättelser 

och för monkivärlden. I samband med detta publicerade Monki ett fotografi på sin 

Facebook-sida där en av Monkis medarbetare poserade bredvid Monkidjuret utan-

för den nya butikens entré. I inlägget som kompletterade bilden uppmanade 

Monki sina kunder att också de skulle posera på bild framför monkidjuret och 

lägga upp bilderna på Facebook. När kunderna fotograferade sig bredvid mon-

kidjuret och publicerade bilderna på Facebook genererades ett användarskapat in-

nehåll på Monkis Facebook-sida, någonting som enligt Ang (2011) är eftersträ-

vansvärt när syftet är att skapa relationer online.  

 Ett annat inslag av storytelling i samband med butiksöppningen var när 

Monki delade ut ballonger till kunderna. Ballongerna föreställde monkidjur och 

Monki använde sig alltså ännu en gång av monkidjuret som symbol och metafor 

för varumärkets berättelse, budskap och värderingar. Samtidigt menar vi att bal-

longerna i form av monkidjur väckte uppmärksamhet och engagemang, eftersom 
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en stor mängd svarta monkiformade ballonger inte är vanligt förekommande på 

Londons gator. Detta kan jämföras med Carlssons & Koppfeldt (2008) resone-

mang om att figurer kan användas för att väcka uppmärksamhet eftersom de avvi-

ker från det vanliga och från publikens förväntningar. Ett inlägg på Monkis Fa-

cebook-sida som publicerades av en kund kan illustrera resonemanget om att figu-

rer, i det här fallet ballongerna, väcker uppmärksamhet. Den 25 februari skrev 

Marta Owczarek: ”The store is beautiful, and the balloons were a great ide! I 

cycled and walked around with mine all day.” Ballongerna väckte alltså ett enga-

gemang hos kunden som sedan spred Monkis symbol vidare, dels genom att 

vandra runt med den på stan och dels genom det publicerade inlägget som talar 

positivt om Monki. Enligt Heller Bairds (2011) kan en rekommendation från en 

vän skapa ett intresse för ett varumärke. Vi menar att Marta Owczrek är ett bra 

exempel på hur ett varumärke kan uppmuntra till positiva kommentarer och re-

kommendationer online.  

Ovanstående exempel visar hur kunderna engagerar sig i Monkis berättelse 

genom att delta på Monkis aktiviteter i den ”riktiga” världen och sedan sprida det 

med hjälp av bilder och kommentarer på Facebook. Nedan presenterar vi ytterli-

gare ett exempel på en aktivitet som engagerat Monkis kunder. 

4.5.2 Monki Mi engagerar 

Vi har tidigare analyserat hur Monki Mi-applikationen användes för att skapa ge-

menskap med hjälp av storytelling. Här ska vi studera hur Monki Mi användes för 

att skapa engagemang. Bengtsson & Östberg (2011) skriver att ett varumärkes 

mening byggs upp då det cirkulerar i samhället och interagerar med människor. 

Därav lyfter de vikten av att konsumenterna är aktiva meningsskapare som krea-

tivt använder sig av den kulturellt konstituerade världen för att underhålla sin själ-

videntitet (Bengtsson & Östberg, 2011). Utifrån det resonemanget menar vi att 

Monkis kunder blir aktiva meningsskapare när de använder Monki Mi-

applikationen. Genom att använda applikationen och redigera sina bilder så att 

dem liknar Monkis de bilder som Monki publicerar använder sig kunderna av den 

kulturellt konstituerade världen för att underhålla sin självidentitet. Samtidigt ser 

vi ett engagemang på två plan. Dels engageras kunden i Monkis berättelse genom 

att med hjälp av Monki Mi-applikationen placera sig själv i berättelsen. Dels en-
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gageras både kundens personliga nätverk och Monkis nätverk på Facebook när 

bilden publiceras. Genom att kommentera, gilla och dela den sprids återigen 

Monkis symboler online. Genom att Monki Mi uppmuntrar kunderna till att enga-

gera sig i Monkis värld får kunderna möjlighet att kreativt uttrycka sin tillhörighet 

och sitt engagemang.  

4.5.3 Sammanfattning av berättelser som skapar engagemang 

Syftet med avsnitten om Monkis butiksöppning och om Monki Mi var att un-

dersöka hur storytelling kan användas för att skapa engagemang. Studien visar att 

Monkis kunder är engagerade eftersom de medverkar på Monkis olika aktiviteter i 

form av butiksöppningar och fester samt använder de biprodukter i form av appli-

kationer, TV, tidningar och musik som Monki använder sig av för att kommuni-

cera sin berättelse. Engagemanget uttrycks online genom att kunderna lägger upp 

bilder på sig själva när de befinner sig i en kontext skapad av Monki, samt kom-

menterar, gillar och delar material om Monki online. 

Med detta som grund är vår tolkning att kunderna engagerar sig i ett självupp-

fyllande syfte för att uttrycka en tillhörighet till monkivärlden, och för att stärka 

sin identitet i det community som byggts upp kring varumärket Monki. För att för-

tydliga vårt resonemang drar vi paralleller till Twitter. Om du är med på Twitter 

och strävar efter att uttrycka din identitet på Twitter måste du frekvent göra in-

lägg, retweeta och kommentera för att synas och bli uppmärksammad och nå ut 

med ditt budskap. Hörs du inte, finns du inte.  På samma sätt menar vi att kunder-

na engagerar sig i Monki för att uttrycka sin identitet och tillhörighet, annars fyller 

identiteten som en Monki girl ingen funktion. Därav menar vi att den här studien 

visar på att det inte är berättelsen som skapar engagemang, men däremot skapas 

ett engagemang kring berättelsen. Detta eftersom det är berättelsen som symboli-

serar en Monki girls värderingar, åsikter och personlighet. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här studien är att analysera hur ett varumärke i sociala medier, 

med hjälp av storytelling skapar tillhörighet för att etablera och bibehålla kundre-

lationer. Studien har visat hur ett företag kan kommunicera en berättelse via soci-

ala medier för att skapa identitet, gemenskap och engagemang. I det studerade fal-

let byggs en värld upp kring varumärket. Världen skapas i ett samspel mellan va-

rumärket och dess kunder. I världen skapas attribut i form av exempelvis tidning-

ar, tv, musik, bilder, symboler och produkter som kan jämföras med berättelsens 

rekvisita. Genom att kortare berättelser skapas kring symboler och produkter blir 

dessa bärare av de budskap och värderingar som råder i den skapade världen. Tid-

ningar, tv, musik och bilder fyller också en funktion som berättarröst då de an-

vänds för att kommunicera kortare berättelser som beskriver de värderingar och 

åsikter som varumärket representerar. 

Studien visar att storytelling kan användas som strategi i sociala medier för att 

skapa identitet och gemenskap. Nyckeln är att förankra berättelsens budskap i 

symboler, och produkter.  Som bärare av berättelsens budskap blir symbolerna 

och produkterna verktyg när kunden ska uttrycka sin identitet och tillhörighet. När 

kunden konsumerar attributen i den skapade världen, exempelvis genom att an-

vända produkterna, titta på webbtv:n eller dela bilderna, visar kunden sin tillhö-

righet till varumärkets berättelse. Genom att visa sin tillhörighet till berättelsen 

kring varumärket likställer kunden sina egna värderingar och åsikter med de som 

varumärkets budskap representerar. När kunden delar, kommenterar och gillar 

symboler och produkter uttrycker kunden sin tillhörighet. Studien visar att den ak-

tivitet som sker i de sociala medierna skapar en gemenskap mellan kunderna. De 

åsikter och värderingar som är centrala i gemenskapen är förankrade i berättelsen 

som delas och kan kommuniceras genom exempelvis reportage, musik, bilder och 

filmer som främjar kommentarer, likes och delningar. Med studiens observationer 

som grund menar vi att resultatet blir att kunderna konverserar, skapar innehåll, 
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samverkar och nätverkar kring berättelsen i de sociala medierna, vilket i sin tur 

upprätthåller gemenskapen.  

Storytelling kan också bidra till att skapa engagemang men vi menar att det 

inte är storytelling som skapar engagemanget utan att det är kring storytelling som 

engagemanget skapas då kunden använder berättelsen för att uttrycka sin identitet 

och tillhörighet. Ett företag kan skapa engagemang genom att förse kunderna med 

verktyg för att uttrycka sin tillhörighet. Ett exempel på hur detta sker i det stude-

rade fallet är genom en uppmaning till kunderna att fotografera sig tillsammans 

med varumärkets symbol i form av en staty utanför en butik och sedan lägga upp 

bilden på Facebook.  Att sprida sig själv i samband med symboler som represente-

rar varumärket online är ett engagemang, men vi menar att det inte är berättelsen 

som skapar engagemanget utan att engagemanget skapas kring berättelsen. 

Sammanfattningsvis visar studien att storytelling knyter kunden till sig genom 

identitet, gemenskap och engagemang i sociala medier. Detta bidrar till att kunden 

konverserar, samverkar, nätverkar och genererar användarskapat innehåll, vilket 

stämmer väl överens med Angs (2011) resonemang om hur relationer skapas i so-

ciala medier. Vidare styrker studiens resultat vikten av storytelling som verktyg 

för att flytta fokus från produkten till upplevelser och livsstilskonsumtion. 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Som vi nämnde i vår problemformulering är hur storytelling kan användas i soci-

ala medier ett ytterst outforskat område. Med dagens goda kommunikationsmöj-

ligheter har det blivit svårare för företag att kontrollera så väl kundrelationer som 

det som kommuniceras kring varumärket. Storytelling är ett starkt redskap för att 

kommunicera och nå ut med information, budskap och värderingar, och sociala 

medier är ett verktyg för att kommunicera med stor bredd och hög hastighet. Där-

för menar vi att det är viktigt med fortsatt forskning kring hur ett företag kan 

bygga upp och kommunicera sitt varumärke med hjälp av de två nyckelfaktorerna 

storytelling och sociala medier. Det hade också varit intressant med en fördjupad 

kunskap för hur kunderna påverkas av storytelling via sociala medier. 
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