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Forskningsfråga: På vilka sätt kan förändringar, som är av sådant slag att företaget inte 

själva kan påverka dem, hanteras parallellt med ett varumärkes identitet och i vilken 

utsträckning kan identiteten anpassas på ett trovärdigt sätt – i en betydande 

konsumentsektor med hög förändringstakt?  

Syfte: Vi har valt att specifikt fördjupa oss i klädbranschen för att på så sätt förankra 

uppsatsens resonemang, vilket har mynnat ut i tre delsyften. Vårt syfte är därmed att 

utifrån ett branschperspektiv analysera samt klarlägga: 

 Vikten av varumärkets identitet och i vilken utsträckning identiteten präglas av 

stabilitet. 

 Betydelsen av förändring och dess inflytande på varumärkets identitet.   

 I vilken grad långsiktig stabilitet och förändring är förenliga med varumärkets 

identitet. 

 

Metod:  Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod av fallstudiekaraktär, som 

kommit att anta en abduktiv ansats. Vi har genomfört elva intervjuer med 

personer som har nära koppling till klädbranschen och/eller 

varumärkesexpertis. 

Slutsatser:  Utifrån en teoretisk och empirisk analys har vi kunnat urskilja tendenser 

som framhäver att varumärkets identitet är central för företag i 

klädbranschen samt att förändring har stor betydelse för 

varumärkesidentitetsarbetet. Vi har funnit att långsiktig stabilitet och 

förändring är nödvändiga att inkludera i varumärkesarbetet samt att de är 

förenliga, om förändringen sker successivt och upplevs som trovärdig. 

Våra fullständiga slutsatser samt diskussion kring dessa återfinns i sin 

helhet i kapitel 5. 
 

 



 
 

ABSTRACT 
Title:   Brands in a changeable world – About brand identity in the clothing industry  

Key words:  brand, brand identity, clothing industry, change, adaptation. 

 

This study focuses on the concept of brand identity and the importance of long-term 

stability, and how this can be handled parallel with external changes, within a substantial 

consumer goods sector with a high rate of change; in this case the clothing industry. We 

find this topic relevant since brands today seem to have become a major part in consumers’ 

social lives as well as an advantage for companies in a competitive marketplace in a world 

that is changing rapidly. 

The study is conducted with qualitative approach with a case study character, based on 

eleven interviews with carefully chosen respondents, all of them closely related to the 

clothing industry and/or with profound knowledge of brand management. 
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1 INLEDNING  

I detta avsnitt beskrivs vårt valda problemområde genom att presentera en bakgrund kring 

ämnet. Syftet med detta är att förbereda läsaren för en problemdiskussion som sedan 

mynnar ut i en problemformulering där uppsatsens syfte och forskningsfråga återfinns. 

Avslutningsvis behandlas uppsatsens avgränsningar samt begreppsförklaringar. 

1.1 Bakgrund 

Upplevelsen av ett invant varumärke kan vara så kraftfull att kunder är villiga att avstå tid, 

pengar, energi och rykte för att hålla relationen till varumärket vid liv menar Park et al. 

(2010). Att varumärken har tilldelats en central roll i dagens samhälle och genomsyrar vårt 

dagliga liv konstateras av Kapferer (2008). Detta uppmärksammas vidare av Arvidsson 

(2006), som beskriver varumärken som en enande faktor vid skapandet av gemensamma 

identiteter, relationer samt delade upplevelser. Vi lever i dag i en konkurrensintensiv värld, 

en värld som enligt Parment (2008) karakteriseras av ökade kundkrav, ökat fokus på 

immateriella värden samt globalisering, vilket också återspeglas i våra konsumtionsvanor. 

Varumärken har blivit en stor del av våra sociala liv och enligt Evans et al. (2008) ett 

medel för att uttrycka både hur vi ser på oss själva och hur andra uppfattar oss. Detta anser 

författaren vara särskilt tydligt bland produkter som används fullt synliga för andra, såsom 

de kläder vi bär.  

 Janonis et al. (2007) resonerar kring hur dagens intensiva konkurrens, framväxten av 

digital teknik samt kundens ökade inflytande skapar nya utmaningar för företag och Melin 

(1997) uppmärksammar varumärkesidentitetens fördel. Han menar att en tydligt förmedlad 

varumärkesidentitet kan skapa framgång för företaget. Wheeler (2006) beskriver att 

varumärkesidentiteten tillför varumärket en mening och innebörd och Aaker (2010) 

definierar varumärkets identitet som dess hjärta och själ. De Chernatony och McDonald 

(2003) framhåller att varumärkets kärnvärden kan leda till att kunden uppskattar företaget 

vilket i sin tur kan generera lojalitet.   

 Hines och Bruce (2007) påpekar att frågor rörande varumärkesidentitet är centrala 

inom klädbranschen, eftersom konsumenter identifierar sig med varumärkens identitet 

vilket uppenbaras genom de kläder de bär.  Samtidigt menar Power och Hauge (2008) att, 

inom mode, är varumärkets värde högt relaterat till identitet. Detta är något vi finner 

aktualiserar vårt valda forskningsområde.  
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1.2 Problemdiskussion  

I en artikel i Dagens Industri framhåller Van den Brink (2011) att dagens unga 

konsumenter tar upp varumärken i 145 konversationer per vecka. Enligt dessa 

konsumenter är de viktigaste egenskaperna hos ett varumärke egen stil, att det kan leverera 

positiva upplevelser och hålla sig up-to-date. Dahlén och Lange (2009) förklarar att 

varumärken har kommit att bli en konkurrensfördel då kunder föredrar och väljer vissa 

varumärken framför andra, genom de associationer kunden knyter till varumärket avgörs 

deras val av varumärke vid köptillfället. Palmer (1999) argumenterar vidare att 

konsumenters preferenser förändras över tid och att det därför finns ett behov av förnyelse. 

Samtidigt konstaterar Solomon et al. (2010) att den moderna kundens konsumtionsfokus 

har gått från ett funktionsperspektiv till att skapa mening och innebörd för kunden.  

 Dahlén och Lange (2009) menar att företag i dag agerar på marknader där det är små 

upplevda skillnader mellan de konkurrerande varumärkena. Detta uppmärksammas även 

av Wheeler (2006) som hävdar att vikten av att bli ihågkommen är nödvändig och menar 

att ett varumärke med en stark identitet står ut på en trång marknad. Många författare 

belyser varumärkesidentiteten som någonting essentiellt inom managementlitteraturen, där 

bland andra Aaker (2010) framhåller att hanteringen och förståelsen av 

varumärkesidentiteten bör ses som en central aspekt för att skapa ett starkt varumärke. 

Kapferer (2010) uppmärksammar att varumärken måste ha en viss frihet för att kunna 

matcha moderna marknaders mångfald, men understryker samtidigt vikten av att ett 

varumärke inte bör avvika från sin identitet. Wheeler (2006) menar att 

varumärkesidentitetens uppgift är att förmedla tillförlitlighet och Palmer (1999) poängterar 

att en förlorad varumärkesidentitet kan vara en orsak till att konsumenter överger ett 

varumärke, då varumärkets betydelse och därmed dragningskraft försvunnit.  

 Samhället idag är under ständig förändring och Hollensen (2011) menar att vi går in i 

en ny fas av globalisering där det inte finns några enskilda geografiska marknader. Även 

Solomon et al. (2010) påpekar att innovationer inte längre begränsas geografiskt i samma 

utsträckning som tidigare, vilket förenar människor världen över med varumärket som ett 

slags gemensam nämnare. En tänkbar konsekvens av den globala handeln kan vara en ökad 

miljöpåverkan och Byul (2010) poängterar att hela världen oroar sig för vår natur samt hur 

det uppmuntras att göra en insats för att utveckla eko-produkter och bevara vår natur, 

genom exempelvis miljöpolicys. Parallellt med detta menar Grankvist (2009) att dagens 

företag måste ta ansvar för att bli framgångsrika. 
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En ytterligare förändring som berör många sektorer idag är enligt Scott (2010) den digitala 

teknikens snabba utveckling vilken Solomon et al. (2010) menar ger den vanliga 

människan möjlighet att uttrycka sina åsikter rörande produkter, företag och varumärken 

via hemsidor, bloggar samt virtuella sociala nätverk. Dahlén och Lange (2009) menar 

vidare att informationstillgängligheten är en väsentlig faktor som medför att kundens 

valmöjligheter ökar och poängterar att kunden fått en ökad makt.  

 Evans et al. (2008) menar att vårt samhälle karakteriseras av extremt 

individualiserade konsumtionsmönster och Parment (2008) framhåller hur det finns en 

vilja att uttrycka sin identitet genom vad som väljs att konsumeras. Samtidigt framhåller 

Hines och Bruce (2007) att kunder idag är mer självsäkra och måna om att lösa sina egna 

problem. Författarna menar vidare att trots denna individualisering uttrycker individer ett 

behov av säkerhet och sammanhållning, vilket yttrar sig i att de går med i så kallade 

”tribes”. Begreppet subkulturer förklaras av Evans et al. (2008) som de grupper i ett 

samhälle som uppvisar speciella och tydligt urskiljbara kännetecken. Utifrån ovan förda 

resonemang ställer vi oss frågande kring hur dessa typer av samhällsförändringar kan 

komma att påverka företags varumärkesidentitetsarbete. 

 Mot bakgrund av detta finner vi det särskilt intressant att närma oss klädbranschen; 

en sektor där varumärken i mångt och mycket avgör kundens val enligt Power och Hauge 

(2008). Författarna menar att mode- och klädindustrin är en bransch där varumärken och 

deras identitet otvivelaktigt kommit att spela en signifikant roll. Pahl och Mohring (2009) 

påpekar att klädindustrin är en bred industri som säljer alltifrån byxor och tröjor till 

accessoarer. Vidare framhåller författarna att klädbranschen påverkas av snabba och 

globala trender inom design, färg och stil vilka ändras hastigt utifrån kundens förändrade 

preferenser. Easey (2009) vidhåller att kunders preferenser förändras över tid, men 

poängterar samtidigt att kunden inte alltid vet vad den föredrar och vill ha, förrän olika 

alternativ presenteras. En fråga man då kan ställa sig är, förutsatt att kundernas preferenser 

ändras, påverkas då även varumärkesidentiteten?  

 Enligt Dagens Industri (2010) har klädbranschen genomlidit ett par tuffa år, men 

försäljningsstatistiken ser nu bättre ut än på länge och enligt Statistiska Centralbyrån 

(2011) har det skett en försäljningsökning inom klädbranschen från 2010 till 2011. Dagens 

Nyheter (2010) skriver att det, under 2009, såldes kläder för 51,3 miljarder SEK. 

Klädbranschen ses som en del av detaljhandeln och kategoriseras, enligt 

Nationalencyklopedin (2011), som sällanköpsvaror. Enligt Habit (2011) råder det hård 
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konkurrens på marknaden, med många svenska och internationella aktörer. H&M, Zara, 

MQ, Retails and Brands samt Lindex räknas till några av de största aktörerna. 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Vi ställer oss frågan hur den ovan beskrivna problematiken påverkar varumärken i en 

betydande konsumentsektor som präglas av hög konkurrens och snabb förändringstakt, 

samt hur detta kan ta sig i uttryck. Vi finner att diskussionen kring begreppet 

varumärkesidentitet uppvisar en komplexitet rörande dess stabila inslag samt huruvida ett 

varumärkes identitet kan och bör förändras – i synnerhet med de samhällsförändringar som 

diskuterats ovan i beaktande.  

 Klädbranschen förefaller intressant för vårt forskningsområde då den kan anses 

uppvisa en utbredd konkurrens samt hög förändringstakt, där förändringar tycks utgöras av 

såväl snabba globala trender som kunders förändrade preferenser. Vi har även 

uppmärksammat att klädbranschen är en sektor där varumärken tycks ha fått stor betydelse 

för både företag och konsumenter. Detta finner vi intresseväckande och vi är intresserade 

av de bakomliggande orsakerna samt deras påverkan. Ovan förda resonemang har därmed 

lett oss fram till följande forskningsfråga: 

 På vilka sätt kan förändringar, som är av sådant slag att företaget inte själva kan 

påverka dem, hanteras parallellt med ett varumärkes identitet och i vilken 

utsträckning kan identiteten anpassas på ett trovärdigt sätt – i en betydande 

konsumentsektor med hög förändringstakt?  

1.4 Syfte 

Vi har valt att specifikt fördjupa oss i klädbranschen för att på så sätt förankra uppsatsens 

resonemang, vilket har mynnat ut i tre delsyften. Vårt syfte är därmed att utifrån ett 

branschperspektiv analysera samt klarlägga: 

 Vikten av varumärkets identitet och i vilken utsträckning identiteten präglas av 

stabilitet. 

 Betydelsen av förändring och dess inflytande på varumärkets identitet.   

 I vilken grad långsiktig stabilitet och förändring är förenliga med varumärkets 

identitet. 
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1.5 Avgränsningar  

De förändringar som beskrivs och vars påverkan vi analyserat är främst externa och vi har 

därmed avgränsat oss från eventuella interna företagsfaktorer såsom omstruktureringar, 

ledarskifte och dylikt. Vi anser att det vid en analys av interna faktorer skulle krävas 

studier av enskilda företag i större utsträckning. 

1.6 Förklaringar 

Ett frekvent förekommande begrepp genom uppsatsen är klädbranschen och benämningen 

syftar då till återförsäljande företag samt tillverkande företag verksamma inom 

klädindustrin, med avgränsning från exempelvis skor, accessoarer och dylikt. Stabilitet och 

förändring är ytterligare två begrepp som återfinns på flertalet ställen uppsatsen igenom. 

Med begreppet stabilitet åsyftar vi de delar i varumärkesidentiteten som hålls intakta samt 

har en uttalad historia. De förändringar som studeras är främst av sådant slag att de är utom 

räckhåll för företagets kontroll, men har en indirekt påverkan på företagets varumärke.  

 Vi vill även klargöra att vissa, ofta förekommande, begrepp används synonymt. 

Modeindustrin, klädbranschen och klädsektorn används med samma innebörd då vi ovan 

förtydligat vår avgränsning ifrån andra typer av modeindustrier än klädbranschen. 

Begreppen kund och konsument likställs och syftar till köpare eller potentiell köpare inom 

business-to-consumer-marknaden. Detta för att skapa ett textmässigt flöde samt berika 

läsupplevelsen.  
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras och motiveras vårt val av forskningsmetod. Här redogörs för 

vår datainsamling och forskningsprocess teoretiskt samt praktiskt, med avsikt att på så sätt 

styrka uppsatsen trovärdighet.  

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Då vi, på ett djupgående sätt, vill undersöka varumärkesidentitet och förändringar i 

klädbranschen föll sig valet på en kvalitativ forskningsmetod naturligt då, som Repstad 

(2007) uttrycker det; de miljöer som studeras ses som en helhet med alla sina konkreta 

nyanser. Syftet med detta metodval är att, genom fördjupning samt närhet, på ett 

beskrivande sätt nå fram till relevanta exempel där materialet och vårt resultat kan uppvisa 

en överförbarhet till andra närliggande branscher i konsumentsektorn.   

 Hur kvalitativ metod ska definieras är ingen självklarhet enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) och Svenning (2003) konstaterar att kvalitativ analys är mindre abstrakt 

och närmare rådata än kvantitativ analys. Corbin och Strauss (2008) framhåller att den 

kvalitativa forskningsmetoden är flytande, utvecklande och dynamisk till sin natur i 

kontrast till den kvantitativa metoden som är av mer rigid och strukturbaserad karaktär. 

Svenning (2003) understryker att den övergripande tanken med kvalitativa undersökningar 

är att exemplifiera; generaliseringar får endast tillämpas med stor försiktighet. Alvesson 

och Sköldberg (2008)  menar att ett viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de 

utgår från studiesubjektens perspektiv och Corbin och Strauss (2008) förklarar hur det då 

ges en inblick i deras värld, och upptäckter som bidrar till utveckling av empirisk kunskap 

kan göras. Thomas (2003) framhåller att kvalitativ forskning innefattar att forskaren 

strävar efter att studera saker i dess naturliga omgivning i ett försök att tolka fenomen. Vi 

strävar inte efter att generalisera utan vill få en helhetsuppfattning, varför vår undersökning 

har sin utgångspunkt ur ett branschperspektiv. Det är främst tendenser och mönster vi vill 

urskilja och valet av en kvalitativ ansats föll sig därför naturligt för oss.  

 För att uppnå en närhet till klädbranschen, och förmå studera verkligheten samt dra 

slutsatser utifrån den specifika branschen i sin helhet har vi valt att genomföra en kvalitativ 

fallstudie. För att möjliggöra en närhet till studieobjektet menar Gummesson (2000) att en 

kvalitativ fallstudie är en lämplig metod. Författaren framhåller att fallstudien kan anta 

olika karaktär; antingen kan ett enskilt fall studeras vilket resulterar i ett specifikt resultat 

eller så kan ett begränsat antal fall studeras för att därmed erhålla en mer allmän slutsats. 
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Enligt Merriam (2009) har detta sitt ursprung i fokusering på en enskild instans. 

Gummesson (2000) uppmärksammar hur samhället kontinuerligt förändras, och därmed 

även företag, och ser den kvalitativa fallstudien som en möjlighet att få tillgång och en 

närhet till verkligheten; genom empirisk data och information ökar förståelsen för 

omgivningen samt institutionella förhållanden. Yin (2009) anser att en kvalitativ fallstudie 

är en empirisk undersökning som ingående undersöker ett nutida fenomen i sitt 

sammanhang och uppmärksammar även vikten av att söka olika perspektiv. Merriam 

(2009) menar att en kvalitativ fallstudie mynnar ut i en rik beskrivning av fenomenet 

ifråga. Genom att studera klädsektorn från olika håll men med inriktning på ett specifikt 

fenomen, varumärkesidentiteten, anser vi att vi kunnat studera samma företeelse ur olika 

infallsvinklar.  

2.2 Datainsamling  

2.2.1 Urval 

Remenyi et al. (1998) framhåller att primärdata kommer direkt från originalkällan och 

beskriver hur sekundärdata har sitt ursprung i källor som redan är publicerade eller indirekt 

tillgängliga. Vi kommer nedan presentera hur vi gått tillväga i vår datainsamling. 

 Vi har valt kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt för insamlandet av 

primärdata. Holme och Solvang (1996) menar att ett urval görs systematiskt utifrån vissa 

teoretiskt och strategiskt definierade kriterier vilka är medvetet formulerade. Så har även 

vårt tillvägagångssätt varit; utifrån den teori som vi vid given tidpunkt studerat kontaktades 

personer som vi ansåg vara relevanta för vår forskning. Teorell och Svensson (2007) 

beskriver att forskaren själv, utifrån olika kriterier, kan bestämma vilka enheter som ska 

ingå i undersökningen och benämner detta som strategiskt urval. De klargör att genom 

denna urvalsstrategi behöver inte urvalskriterierna anses som godtyckliga eller 

ogenomtänkta. På detta sätt resonerade vi när vi gjorde vårt urval av respondenter, då vi 

valt att anta ett branschperspektiv var det viktigt för oss att träffa personer med olika typer 

av befattningar och erfarenhetsområden inom klädbranschen.  

 Repstad (2007) framhåller att huvudkriteriet när det gäller urvalet av svarspersoner i 

kvalitativa intervjuer är att forskaren räknar med att dessa individer besitter aktuell, viktig 

och relevant information gällande projektets frågeställning, och problemformuleringen är 

då avgörande för vem som kan bli aktuell att intervjua. Författaren framhåller vidare att 

inom denna ram bör urvalet göras efter principen att intervjupersonerna bör vara så olika 
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varandra som möjligt, vilket bidrar till en bred och generell bild av ämnet. Vi anser att 

detta är något som överensstämmer med vårt val av respondenter. Utifrån vårt urval kan vi 

på detta sätt få tillgång till en bredd av åsikter, kunskap och erfarenheter från olika delar av 

klädbranschen för att uppnå ett större djup och en mångfald i empirin. I det initiala skedet 

av vår urvalsprocess fick vi även rekommendationer av branschfolk att kontakta vissa 

personer som ansågs kunniga inom vårt utvalda område, vilket vi anser stärker dessa 

personers kunskapsbidrag och trovärdighet. Även antalet intervjuer vi valt att göra anser vi 

ger en bred bild av ämnet samt att vi kan få flera perspektiv på det vi valt att undersöka. 

Nedan kommer en presentation av våra respondenter; 

Katarina Angelin -  Redaktionschef och modeansvaring, Habit, Skandinaviens största 

modebranschtidning. 

Cay Bond -      Trendanalytiker, journalist och författare, knuten till trendbyrån 

Promostyle samt tidigare rådgivare åt bland andra IKEA och H&M.  

Clara Boëthius -  Varumärkesstrateg på varumärkesbyrån Differ, vilka har arbetat med 

kunder såsom GANT, Åhléns och Elle. 

Jan Elfström -   Delägare och marknadsansvarig för klädvarumärket Jofama, vilka 

designsamarbetat med Lars Wallin och bloggerskan Kenza. 

Peter Györki -    Varumärkesstrateg och tidigare produktchef på Levi’s, har även 

arbetat med MQ. 

Per Holknekt -  Modedesigner, grundare och delägare av klädföretaget Odd Molly. 

Jimmy Johansson - VD för reklambyrån A World Beneath, med kunder som Nike, 

   Adidas och Filippa K. Tidigare vice VD på Björn Borg 

Thomas Jonasson - VD för Stockholm modecenter. Tidigare marknadschef på JC  

   och Stadium.  

Henrik Sjödin -  Varumärkesexpert och ekonomie doktor vid Handelshögskolan i  

   Stockholm. 

Jacob Östberg - Docent i företagsekonomi, verksam vid centrum för modevetenskap 

vid Stockholms Universitet. 

 

Person X - Arbetar på ett svenskt modeföretag. 
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2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Jacobsen (2002) beskriver hur ett fysiskt möte under en intervju bidrar till en personlig 

kontakt och att en förtrolig stämning skapas mellan intervjuare och respondent vilket 

underlättar att ett givande samt öppet samtal. Med detta i åtanke har vi i största möjliga 

mån strävat efter att genomföra våra intervjuer genom personliga möten trots att det, enligt 

Jacobsen (2002), är tidskrävande och ger stora mängder data vilket kan vara svåra att 

överblicka. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, 

en för dem bekväm miljö, och utan störningsmoment. Fåtalet intervjuer genomfördes över 

telefon men då den ursprungliga intervjuguiden användes, vi var alla närvarande och 

delaktiga via högtalartelefon samt spelade in och transkriberade intervjuerna, ser vi inte 

detta som ett problem. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att i den aktiva processen 

mellan intervjuare och respondent produceras kunskap, som i hög grad styrs av 

intervjuaren.  

 Trost (2010) framhåller att intervjun bör vara väl planerad och genomföras utifrån en 

intervjuguide, där ordningen kan anpassas efter respondentens associationsbanor och 

tankegångar. Författaren menar vidare att kvalitativa intervjuer sammanfattas av en lista 

med frågeområden som tar upp stora delområden med ett klart och tydligt syfte vilket 

författaren kallar för en intervjuguide, som kan omkonstrueras efter de första intervjuerna. 

Utifrån våra inledande syften utformades en halvstrukturerad intervjuguide som bidrog till 

att vi kunde hålla oss inom ämnesområdets ramar samt få den information som söktes. 

Detta gav oss även möjlighet att strukturera om frågorna efterhand. Då vår målsättning är 

att förstå och hitta mönster, samla kunskap kring branschen i sin helhet, samtidigt som vi 

även är intresserade av respondentens subjektiva mening, så ville vi inte att frågorna skulle 

uppfattas som alltför ledande och strukturerade, utan strävade efter en öppen diskussion.   

2.2.3 Sekundärdata 

Bryman och Bell (2011) anser att fördelen med användandet av sekundärdata är att det 

sparar tid och pengar samtidigt som det kan bestå av högkvalitativt material, dock kan det 

saknas en familjaritet till materialet och det kan vara mycket komplext. Vi har använt oss 

av etablerad teori samt vetenskapliga artiklar för att kunna presentera en teoretisk bredd 

samt trovärdigt material, vilket innebär att vi endast använt oss av betrodda källor, kända 

sedan tidigare i akademiska sammanhang. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av finns 

tillgängliga via universitetets databaser. Internetkällor har vi använt i minsta möjliga mån, 

då vi ämnar presentera ett material av vetenskaplig karaktär. 
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2.3 Trovärdighet och överförbarhet 

Repstad (2007) beskriver hur begreppen validitet och reliabilitet har utvecklats ur den 

kvantitativa forskningen, i kvalitativa studier har dessa begrepp istället ersättas med andra 

termer; trovärdighet och bekräftelse är sådana förslag.  Bryman och Bell (2005) påpekar att 

det kan finnas en eller flera beskrivningar av verkligheten, och förespråkar att trovärdighet 

är ett grundläggande kriterium för bedömningen av en kvalitativ undersökning. Repstad 

(2007) menar att trovärdigheten syftar till att övertyga den kritiske läsaren om forskningen 

har utförts på ett förtroendeingivande sätt och Patton (2002) poängterar att genom att 

komma sitt studieobjekt nära kan trovärdigheten ökas. Vi strävade efter att intervjuerna 

skulle upplevas som avslappnade samtal och då de tog plats på respondenternas arbetsplats 

anser vi att detta bidrar till skapandet av en närhet. Vidare ville vi i största möjliga mån 

undvika missförstånd och var därför noga med att förklara vissa facktermer samt be om 

förklaringar och förtydliganden när det krävdes.  

 Bryman och Bell (2005) beskriver pålitlighet som ett kriterium för att uppnå 

trovärdighet och framhåller detta begrepp som en motsvarighet till den kvantitativa 

ansatsens reliabilitet. Författarna menar att pålitligheten handlar om att anta ett granskande 

synsätt och att säkerställa att det skapas en fullständig samt tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens faser. Patton (2002)  förklarar parallellt med detta att reliabilitet 

inbegriper i vilken grad forskningsfynden är oberoende av tillfälliga eller slumpmässiga 

omständigheter. Vi har presenterat det empiriska material som använts i uppsatsen för våra 

respondenter, då vi ville ha deras godkännande med avsikten att undvika feltolkningar 

samt ytterligare stärka uppsatsens trovärdighet. Vi har även tillfrågat samtliga respondenter 

om tillåtelse att omnämna dem vid namn i uppsatsen, varvid en respondent valde att vara 

anonym på grund av företagsprincipiella skäl. Vi har under forskningsprocessens förlopp 

strävat efter att ha ett öppet synsätt samt en öppen dialog med varandra, vår handledare 

samt våra respondenter. För att visa vårt tillvägagångssätt bifogas den intervjuguide som 

använts som utgångspunkt för samtliga intervjuer som bilaga. 

 Svenning (2003) förklarar att undersökningens validitet inbegriper dess förmåga att 

undersöka det som avses att undersöka och Silverman (2005) menar att validitet är ett 

annat ord för sanning. Repstad (2007) beskriver hur kvalitativa forskare även försökt 

ersätta begreppet validitet med en annan term; ”möjlighet att bekräfta”. Svenning (2003) 

skiljer på intern och extern validitet där inre validitet handlar om hur vi lägger upp vårt 

projekt medan yttre validitet inbegriper hela projektet. Dessa måste samordnas för att 
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projektet som helhet ska uppnå validitet, de teorier som används bör kunna kopplas till den 

studerade empirin, visa på en relevans samt överensstämma med den övergripande 

målsättningen. Innan intervjuerna genomfördes var vi måna om att skapa en teoretisk 

referensram för på så sätt ställa relevanta frågor, vilket påverkat den insamlade empirin 

som sedan ställts emot de relevanta teorier vi funnit. Vi har valt teorier som stödjer 

varandra för att få en djup teoretisk förankring samt strävat efter en bredd på vårt teoretiska 

material med källor som styrker varandra för att styrka den interna validiteten.  

 Enligt Bryman och Bell (2005) är överförbarhet ett begrepp som författarna likställer 

med den externa validiteten, ett begrepp som främst förekommer vid kvantitativ forskning. 

Enligt Yin (2006) berör den externa validiteten huruvida resultaten kan generaliseras 

utöver den aktuella fallstudien och framhåller att det då rör sig om en analytisk 

generalisering. Bryman och Bell (2005) påpekar att i kvalitativ forskning tenderar 

resultatet att fokusera på det kontextuellt unika och på betydelsen av den sociala verklighet 

som studeras. Författarna menar att huruvida resultaten då blir desamma i samma kontext 

vid en senare tidpunkt framhåller författarna som en empirisk fråga. Om resultaten upplevs 

som ”täta” eller ”fylliga” kan enligt författarna bedömas utifrån hur pass överförbara de är 

till en annan miljö och i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra sociala 

miljöer och situationer. Vi har valt att studera en specifik bransch men de företeelser vi 

valt att se närmre på, varumärkesidentitet och förändring, är något som återfinns i de flesta 

betydande konsumentsektorer. Vi anser därför att det bör vara möjligt att överföra våra 

resultat till liknande branscher.   

2.4 Kunskapsprocessen  

Varumärken och varumärkesidentitet är begrepp som varit frekvent förekommande under 

vår studietid. Att applicera ämnet på en bransch var inte helt självklart från början, men då 

vi funderade kring branscher som präglas av förändring och där varumärken till synes har 

en stor påverkan på konsumenten föll sig valet av klädbranschen naturligt. Vi anser även 

att studerandet av en specifik bransch kan bidra till att skapa en närhet till ämnet. Vi fann 

en avsaknad av empiriska studier rörande varumärkesidentitet inom klädbranschen vilket 

indikerar samt motiverar uppsatsens relevans. Uppsatsens syfte och problemformulering 

har formats under processens förlopp. 

 För att skapa en första förståelse rörande problemets komplexitet inledde vi arbetet 

med uppsatsen genom att studera befintlig teori för att utforska området och ge oss en bred 
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teoretisk kunskapsbas samt öka vår förståelse för ämnet. Vi formade uppsatsens grund med 

huvudrubriker och liknande. Detta benämner Bryman och Bell (2011) som deduktion; den 

vanligaste bland forskningsansatser där forskaren, utifrån vad som tidigare redan är känt i 

etablerad teori, formar en hypotes som därefter testas genom en empirisk studie. Genom 

teoriinsamling, i form av vetenskaplig litteratur samt artiklar, formades vår teoretiska 

referensram med syftet att strukturera vårt forskningsarbete samt bidra till en grund för de 

intervjuer som genomfördes. Utifrån uppsatsens syfte föll sig valet av kvalitativa intervjuer 

naturligt och vi intog ett öppet förhållningsätt innan intervjuerna.   

 I informationen som framkommit vid intervjuerna kunde vi se mönster och 

genomgående ämnen i empirin som ledde oss vidare i vårt fortsatta arbete. Detta 

tillvägagångssätt anser Svenning (2003) är vanligt förekommande bland forskare som 

arbetar med kvalitativa metoder och benämner det som induktion, där teorin successivt 

växer fram i ett växelspel mellan observation och abstraktion. Patton (2002) redogör för att 

induktion involverar upptäckandet av mönster och teman i det data som samlats in och 

under interaktionen mellan forskaren och insamlat material görs upptäckter vilket står i 

kontrast till deduktion där data analyseras med hänsyn till ett specifikt ramverk. 

  Via den kunskap som förmedlats genom den empiriska studien påbörjade vi vår 

analys och vi gick frekvent tillbaka till teorin för att revidera, uppdatera samt gå djupare på 

vissa avsnitt i det teoretiska materialet. Bryman och Bell (2011) framhåller att ibland vill 

forskaren röra sig fram och tillbaka mellan teori och data i en ”iterativ” strategi, något som 

Patton (2002) benämner abduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) ser abduktion som en 

metod med en del drag från både induktion och deduktion, där ett enskilt fall tolkas utifrån 

ett övergripande mönster som sedan styrks av nya iakttagelser. Vi anser att vår 

forskningsansats kan anses vara av abduktiv karaktär, då vi pendlat mellan teorin och 

empirin under arbetets gång. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att under processens 

gång utvecklas det empiriska området och teorin successivt vilket därmed inbegriper 

förståelse. Detta växelspel i vår forskningsprocess anser vi har givit oss utrymme att 

justera och förfina vårt insamlade material och på så sätt få en ökad djuphet och relevans i 

uppsatsen. 

 Då vi valt att genomföra en kvalitativ studie vill vi även lyfta fram 

tolkningsprocessen som en viktig del i vårt arbete. Sammanställning och bearbetning av 

såväl det teoretiska som empiririska materialet har genomförts utifrån våra egna personliga 

tolkningar av materialet, vilket medför att dessa därmed får en stor betydelse. Patton 

(2002) framhåller en skillnad mellan beskrivning och tolkning och understryker vikten av 
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att forskaren tydligt separerar dessa. Vi är medvetna om att våra personliga tolkningar helt 

kommit att genomsyra det övergripande arbetet med uppsatsen. Utifrån detta vill vi 

uppmärksamma två aspekter; visserligen bör forskare, vilket Patton (2002) påpekar, alltid 

sträva efter ett så objektivt förhållningssätt som möjligt – vilket även i vårt fall varit 

målsättningen. Samtidigt vill vi framhålla att tolkningsprocessen också kan vara en faktor 

som bidrar till vårt arbetes originalitet, därmed ser vi inte nödvändigtvis detta som enbart 

en problematisk aspekt. 

2.5 Metodkritik 

Bryman och Bell (2005) menar att den kritik som riktas mot kvalitativ forskning främst 

berör att dessa undersökningar tenderar att vara allt för subjektiva och att det finns en 

avsaknad av varför ett visst forskningsområde eller tema har valts samt processens 

tillvägagångssätt. Dessa kritiska aspekter har funnits i vårt medvetande under 

arbetsprocessens gång och för att styrka vårt forskningsarbete presenterar vi vårt 

tillvägagångssätt och dess förlopp samt processer i metodavsnitt 2.4. Bryman och Bell 

(2005) uppmärksammar vidare svårigheten med att replikera en kvalitativ undersökning då 

det anses att forskaren själv är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen och till stor del 

beroende av dennes intressen, vilket gör att dennes tolkningar färgar 

undersökningsprocessen.  

 Trost (2010) uttrycker det som att det inte finns någon objektiv verklighet och att 

forskaren alltid är nyfiken på hur informanten ser sin egen verklighet. Vi har därför strävat 

efter att vår information ska bygga på förklaringar samt exemplifieringar. De genomförda 

intervjuerna har spelats in samt transkriberats för att bevara och säkerställa dess korrekta 

återgivning. För att försäkra att vår insamlade information inte har feltolkats har vi fått 

respondenternas godkännande av det material som presenteras. Värt att återigen poängtera 

är att det till syvende och sist, är vår analys av empirisk och teoretisk data som uppsatsens 

resultat bygger på vilket gör att dess objektivitet inte fullt kan säkerställas. Dock anser vi 

att de fördelar som den kvalitativa forskningsansatsen medför med dess närhet till vårt 

valda forskningsområde, motiverar vårt val samt att vi haft de kritiska aspekterna i åtanke 

under arbetsprocessens gång, bidrar till att säkerställa uppsatsen trovärdighet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogörs för relevant teori i ämnet. Kapitlet innehåller sex huvudsakliga 

områden med övergripande fokus på förändring, varumärkesidentitet, image och 

positionering, kundens relation till varumärket, kommunikationsverktyg samt gröna och 

globala samhällstrender. Inledningsvis presenteras en modell av sammanfattande karaktär 

som påvisar ett antal förändringsfaktorer, vilka kan återkopplas till de efterföljande 

teoriavsnitten. 

3.1 Den samlade bilden 

Vi har under processens gång funnit en modell som stämmer väl överens med de 

förändringar vi behandlar i detta teoriavsnitt. Vi har därför valt att nedan presentera 

modellen med syftet att framhålla dess sammanfattande funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver ett antal förändringsfaktorer som påverkar modet och vi har funnit att 

de faktorer som omnämns stämmer väl överens med de förändringsaspekter vi behandlar, 

vilket vi anser styrker aktualiteten kring de teoretiska områden som uppmärksammas. För 

att ytterligare förtydliga modellens relevans har vi valt att klarlägga under vilka avsnitt i 

kapitlet respektive förändringsfaktor återfinns. 

Förändringsfaktorer 
som påverkar modet 

 

Kändisar och stilikoner 
(3.6.5) 

Värde och fast fashion 
(3.2; 3.7.2) 

 

Individualisering och 
customization (3.5.1) 

 
 

Demokratisering av 
mode och lyx  

(3.2; 3.5.2) 

Sociala och 
miljömässiga faktorer 

(3.7.2) 

Säkerhet och 
välbefinnande (3.5.1; 

3.5.2) 
 

Ny media och nya 
digital teknik (3.6.1; 

3.6.2) 
 

Globalisering (3.7.1) 
 

Figur 1. Förändringsfaktorer som påverkar modet. (Egen översättning) Källa: 
Hines och Bruce (2007). 
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3.2 Mode, trender och förändring 

Med utgångspunkt i vår fokuserade bransch vill vi i detta inledande teoriavsnitt belysa 

teoretiska aspekter kring mode, trender och förändring som vi finner intressanta och 

väsentliga för att skapa en förförståelse för ämnets komplexitet. 

Easey (2009) vidhåller att modebranschen är en starkt konkurrensbetonad sektor som 

karakteriseras av konstant förändring genom säsongsbaserade innovationer där förnyelse 

och kreativitet utgör essentiella aspekter. Stanfield (2002)  poängterar att marknader som 

präglas av hög konkurrens ofta karakteriseras av att det råder en stark tillväxt i 

kombination med korta produktlivscykler då tempot på marknaden är högt. Detta 

uppmärksammas även av Solomon et al. (2010) som påpekar att modebranschen uppvisar 

sådana tendenser. 

 Trots varumärkens påtagliga närvaro på dagens modearena är företeelsen ett relativt 

nytt fenomen enligt Power och Hauge (2008), först under 1960-talet ändrades synen på 

kläder från ett funktionalitetsperspektiv till att bli en del av populärkulturen. På liknande 

sätt vidhåller Easey (2009) att mode dels kan vara en reflektion över tid, men att kläder 

även kan utgöra en reflektion av individens identitet. I dagen samhälle med den masskultur 

som råder är det svårt att förklara hur modet utvecklas menar Solomon et al. (2010). De 

menar att det bör tas hänsyn till att dagens konsumenter har en större individuell valfrihet 

och blir direkt medvetna om de senaste trenderna, genom ny teknik samt nya 

distributionskanaler. Författaren påvisar att butiker såsom Zara och H&M kan förnya sitt 

sortiment på veckor snarare än månader och framhåller att utvecklingen av modet, fast 

fashion, har vuxit snabbast inom klädsektorn. Paulicelli och Clark (2009) beskriver hur 

mode är kulturella system av mening och en pågående kommunikationsprocess, och menar 

vidare att kläder är en väsentlig del av den mänskliga upplevelsen på både en materiell och 

symbolisk nivå.  

 

3.3 Varumärket och identiteten  

Då varumärken och varumärkesidentitet är essentiella begrepp som genomsyrar vår 

uppsats finner vi att en grundläggande redogörelse av dessa är ytterst relevant för 

uppsatsens problemområde. Vi vill i detta avsnitt framhäva nyanserade perspektiv med 

betoning på begreppet varumärkesidentitet för att skapa en dynamisk stomme för vidare 

resonemang i uppsatsens nästkommande delar. 
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3.3.1 Varumärket 

Power and Hauge (2008) hävdar att varumärket anses vara den viktigaste tillgången för 

många företag i klädbranschen i dag, då de kan garantera en stabil plats på marknaden. 

Författarna framhåller att varumärkets betydelse har ökat i takt med konsumenternas ökade 

tillgång till information, samt att branschen karakteriseras av hög förändringstakt gällande 

konsumenters smak och mode. Ett varumärke definieras av American Marketing 

Association (2011) som ett namn, design, symbol eller annan egenskap som identifierar 

och särskiljer en vara eller tjänst från konkurrenternas. Power och Hauge (2008) 

poängterar även de hur varumärken används av företag för att differentiera sina produkter 

och Holger och Holmberg (2002) understryker vikten av identifikation; varumärkets 

uppgift är att bidra till identifiering samt särskilja det från något annat.  

 LePla och Parker (2002) påpekar att ett starkt varumärke är mycket mer än en image 

eller en logotyp och Post (2005) beskriver hur ett varumärke är ett slags mentalt avtryck 

som utgörs av ett företags materiella och immateriella kännetecken. Kapferer (2008) menar 

att varumärken är tillgångar som, genom att skapa mentala associationer hos kunderna, 

genererar ett ökat värde för företaget. Keller et al. (2008) hävdar på liknade sätt att 

varumärken bygger på associationer som skapar upplevda skillnader mellan produkter och 

utgör därmed ett värde som kan ge företaget ekonomisk vinning. Detta lyfts även fram av 

Grönroos (2008) då han beskriver varumärket som den immateriella bild kunden skapar. 

Post (2005) beskriver hur kunders sammankopplingar till varumärken kan ta sig i uttryck 

genom att framkalla tankar och känslor. Även LePla och Parker (2002) betonar en mer 

emotionell aspekt genom att påpeka hur kunder kan uppleva ett känslomässigt värde när de 

kommer i kontakt med ett varumärke, vilket leder till djupare relationer mellan kunden och 

varumärket. 

3.3.2 Varumärkets identitet 

Varumärkesidentitet är ett av de mest använda och intressanta begreppen inom brand 

management-litteraturen enligt Melin (1997) som beskriver hur identiteten används för att 

förklara en märkesprodukts framgång. Hines och Bruce (2007) anser att frågor rörande 

varumärkesidentitet är centrala inom modemarknadsföring, då det finns ett behov att 

kategorisera omgivningen. Power and Hauge (2008) hävdar att inom mode är varumärkets 

värde starkt relaterat till identitet och exklusivitet; ett varumärkes identitet kan bidra till att 

skapa en speciell känsla hos kunden. De kärnvärden som företaget eftersträvar att förmedla 

vill Kapferer (2008) benämna som varumärkets identitet, vilket Aaker (2010) menar är 
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värdeskapande för kunden och på så sätt bidrar till ett relationsskapande. Även Melin 

(1997) framhäver identitetens värde för kunden och menar att det är löftet som varumärket 

ger kunden. Wheeler (2006) argumenterar att identiteten är det som tilldelar varumärket 

mening och innebörd och Melin (1997) framhåller att identiteten avser vad varumärket står 

för och bidrar till hur varumärket uppfattas.  

Kapferer (2008) menar att varumärkets identitet är den vision som skapandet av 

företagets produkter och tjänster utgår ifrån. Aaker (2010)  resonerar kring vikten av en 

aktiv och framåtblickande identitet ur ett strategiskt perspektiv samt vidhåller att 

varumärkets identitet är central för företagets vision. Författaren poängterar dess 

strategiska perspektiv då identiteten skapar associationer. Styrkan i dessa associationer är 

enligt Wheeler (2006) beroende av medvetenheten och igenkänningsfaktorn hos 

varumärket. Aaker (2010) menar att, för att försäkra varumärkesidentitets konsistens och 

djup, bör företaget betrakta identiteten som en produkt, en personlighet, en organisation 

samt en symbol där målet är att klargöra, berika och differentiera identiteten. Ossiansson 

(2004) lyfter fram hur varumärkesidentitetens primära mål är att skapa en känsla hos 

kunden och Saviolo (2008) beskriver den som ett system av attribut. Författaren framhäver 

att för företag i klädbranschen förmodas tre attribut vara av störst vikt: företags- och 

varumärkeshistoria och huvudsakliga kärnkompetens, stilistisk identitet och visuell 

identitet.  

3.3.3 Organisationen och identitet 

Urde (2009) menar att ett varumärkes värde även kan relateras till organisationen som står 

bakom det, då de kärnvärden som är företagets interna uppfattning delvis definierar ett 

varumärkes identitet och därmed även vad varumärket står för. Wheeler (2006) framhåller 

att identiteten blir väsentlig för företagets kultur genom att fungera som en konstant 

påminnare om dess kärnvärden och traditioner. Aaker (2010) påpekar att många 

varumärkesstrategier intar en extern attityd men poängterar att en effektiv identitet är 

baserad på företagets styrkor, värden samt visioner och intern kommunikation är därför av 

yttersta vikt. Hines och Bruce (2007) framhåller vikten av att företagets identitet 

genomsyrar organisationens värderingar och kultur, särskilt vid kommunikationen med 

interna intressenter. Även Ossiansson (2004) vill framhäva organisationens vikt i 

identitetsskapandet, framförallt när det rör sig om detaljhandel. Då varumärkets identitet 

ofta länkas samman med företagets och organisationens värden är av vikt, menar 
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författaren att det även bör fokuseras på företagets identitet och inte endast på enskilda 

produkter vid formandet av en varumärkesidentitet.  

Kapferer (2008) anser att identiteten enar varumärket och förmedlar en enhetlig bild 

gentemot kunden och framhäver att identiteten skapas av företaget. Christensen och 

Cheney (2000) framhåller dock en risk med organisationers identitetsarbete, då 

organisationer sällan ifrågasätter sin egen relevans och företagets identitetskommunikation 

kan blir en envägskommunikationsföreteelse. Hatch och Schultz (2000) ställer sig frågande 

till huruvida allmänheten är involverade i de identitetsuttryck som skapas av dagens 

organisationer och Christensen och Cheney (2000) menar att organisationens intresse i 

dem själva ibland överskuggar intresset för dess omgivning.  

Christensen och Cheney (2000) beskriver dagens marknad som ett slagfält av 

varumärkesnamn och logotyper som strävar efter att bli hörda; en konsekvens av ett 

ökande antal liknade produkter. Kapferer (2008) lyfter fram aspekten kring 

kommunikationssamhällets påverkan och hur marknadens mångfald har lett till ett större 

behov av differentiering, vilket författaren menar är ett av identitetens främsta syften. 

Enligt Hatch och Schultz (2000) hävdar många strateger att när produkter och tjänster blir 

allt svårare att särskilja, bär identiteten ett allt större ansvar för att upprätthålla vinst för 

företaget. Aaker (2010) framhäver samtidigt att en varumärkesidentitet inte bör fokusera 

på produktattribut, då det gör varumärket svårt att differentiera, lättkopierat samt att det 

medför en begränsad möjlighet till förlängning av varumärket (eng. brand extension).   

 Christensen och Cheney (2000) hävdar att varumärkesidentitet främst genereras av 

organisationerna själva; för att stå ut på dagens marknad görs hela tiden ansträngningar för 

att uppfinna och kommunicera en identitet, vilken ska addera en viss unicitet eller ”själ”. 

Janonis et al. (2007) beskriver identiteten som ett konkurrensverktyg när varumärket, via 

en unik identitet, kan skapa emotionella fördelar gentemot kunden.  

3.3.4 Varumärkets personlighet 

Enligt Aaker (2010) kan en del av varumärkesidentiteten beskrivas som varumärkets 

personlighet vilken definieras som mänskliga egenskaper och associeras med ett givet 

varumärke. Kapferer (2008) poängterar att varumärket har en personlighet vilken uttrycks 

genom kommunikation samt att varumärket gradvis bygger upp en karaktär. Aaker (2010) 

menar att konsumenter ofta integrerar med varumärken som om de vore människor, 

speciellt när det rör sig om varumärken som är sammanlänkade till meningsfulla produkter 
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såsom kläder. Författaren påpekar att en varumärkespersonlighet kan leda till meningsfull 

differentiering på marknader där varumärken är väldigt lika i sina produktattribut. 

 Janonis et al. (2007) framhäver att varumärkets personlighet är nära relaterat till 

konsumenternas egen image. Detta är något Aaker (2010) uppmärksammar och menar att 

vissa varumärken används för att uttrycka människors egna identiteter, genom att 

varumärkets kulturella värderingar överensstämmer med vad en person är eller hur den vill 

vara. Författaren nämner Nike som ett varumärke med en personlighet influerad av 

Michael Jordan. Janonis et al. (2007) beskriver hur personligheter, såsom Isabella 

Rossellini när hon företrädde Lancome, kan hjälpa till att relatera personliga egenskaper 

och karaktärer till ett varumärke. Aaker (2010) poängterar även hur vissa organisationer 

har en karismatisk ledare som både kan representera och uttrycka organisationens 

associationer effektivt. Författaren menar att personifiering av företaget genom att 

framhäva dess grundare eller ledare kan skapa relationer med kunder. 

3.3.5 Identitet och förändring 

Wheeler (2006) menar att oavsett företagets storlek och affärsverksamhet så finns det vissa 

egenskaper som kännetecknar en tydlig samt ideal varumärkesidentitet och poängterar då 

framförallt vikten av att identiteten hålls intakt. Aaker (2010) påpekar att en nyckelfaktor 

när det gäller att hantera varumärken över tid är beslutet att ändra en identitet men 

uppmärksammar att en förändring kan vara dyrt och i vissa fall skadligt. Författaren menar 

att förändringar går att undvika och påpekar att det finns många varumärken med en 

historia av konsekventa identiteter. Kapferer (2008) anser att en principfast identitet är 

viktigt framförallt då varumärket expanderar eller påverkas av andra förändringar. Aaker 

(2010) framhåller att även om förändring ibland är lämplig, så finns det inget tvivel om att 

målet bör vara att skapa en effektiv identitet vars position och utförande består utan att bli 

gammalmodig och omodern.  

Christensen och Cheney (2000) hävdar att marknaden i dag tycks kräva välutförda 

identiteter, identiteter som kan bryta igenom marknadsbruset. Samtidigt, menar författarna, 

så förväntas organisationer kunna anpassa sig, modifiera eller radikalt ändra sina 

identiteter med ett ögonblicks varsel. Som en konsekvens av detta anser författarna att 

organisationer investerar mer resurser än någonsin på att uttrycka och hylla sina identiteter. 

Kapferer (2008) skildrar hur varumärkets identitet fungerar som ett riktmärke för vad som 

bör bevaras och vad som kan förändras; varumärken är ”levande” och måste därför besitta 
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en viss mån av frihet. Enligt Aaker (2010) kan faktorer som att identiteten var slarvigt 

upprättad från början, att den är gammalmodig och omodern eller att den tilltalar en 

begränsad marknad vara orsaker till att identiteten behöver uppdateras eller ändras.  

Ellwood (2002) hävdar att produkters fördelar bör matcha tidsandan för att vara relevanta 

för målgruppen och även Melin (1997) anser att, då varumärkets identitet är konstruerad, 

kan och bör den i vissa fall förändras för att vara relevant samt tidsenlig. Power och Hauge 

(2008) beskriver hur det engelska klädmärket Burberry valde att uppdatera sitt varumärke: 

Illustrativt fall 

Burberry, etablerat 1856, insåg efter en tid av sjunkande försäljningssiffror och 

ökad konkurrens i slutet av 1990-talet att företagets stora tillgång var varumärket. 

Varumärket stod får det traditionellt brittiska men ansågs däremot inte vara särskilt 

spännande. Uppdateringar i form av organisatoriska förändringar, ändringar i 

grafisk design och logotyp gjordes. Det som främst demonstrerade den nya 

identiteten var en global annonskampanj med modellen Kate Moss iklädd Burberrys 

klassiska design i en ny tappning, tillsammans med traditionellt engelska 

landsbygdsmotiv. Varumärket lyckades behålla dess traditionella kund och 

samtidigt attrahera nya mer modemedvetna kunder - Fritt översatt, Power och 

Hauge (2008, s.135) 

Knox (2004) framhåller att löften om enformighet och förutsägbarhet inte längre anses 

vara tillräckligt starka varumärkesattribut för att bemöta konsumenters förväntningar. För 

att varumärkets identitet ska vara relevant kan den enligt Ellwood (2002) behöva 

uppdateras kontinuerligt för att säkerställa en matchning mellan kundens förväntningar och 

varumärkets löfte. Aaker (2010) utvecklar detta resonemang och menar att varumärkets 

identitetsstruktur består av en kärna samt en utvidgad identitet. Författaren framhåller att 

kärnan bör vara tidlös för att vara unik och trovärdig – den bör därmed förbli konstant för 

att förmedla varumärkets själ och värderingar. Den utvidgade identiteten, såsom 

varumärkets positionering och kommunikationsstrategier, kan förändras menar författaren. 

Ossiansson (2004) definierar identitetens stödfunktioner som varumärkets paketering, 

logotyp, marknadskommunikation samt de symboler som företaget använder, vilka de vill 

att kunden ska förknippa med varumärket. Aaker (2010) framhåller att identiteten kan 

moderniseras och uppdateras på flera sätt, exempelvis genom att kompletteras med 

personlighetskaraktärer eller nya emotionella fördelar för att bemöta och svara till en 

förändrad omgivning. Författaren menar att ett varumärke gradvis kan utvecklas och bli 

mer samtida men fortfarande vara välbekant, utan att vandra iväg från den existerande 

identiteten. 
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3.4 Image och positionering 

Följande teori har vi valt att behandla då image och positionering är nära 

sammanlänkade och kan kopplas till varumärkens identitet. Vi finner att dessa teoretiska 

inslag är betydelsefulla då de belyser varumärkesidentitet i förhållande till externa 

element.  

3.4.1 Varumärkets image 

Hines och Bruce (2007) framhåller att företag i klädbranschen måste ta hänsyn till hur 

varumärkesidentiteten presenteras; hur samhället och dess intressenter upplever identiteten. 

Författarna menar att det kan finnas ett gap mellan hur företaget upplever sin identitet och 

hur externa aktörer uppfattar den. Hur varumärket uppfattas av utomstående benämns av 

Aaker (2010) som varumärkets image och menar att kunskapen om varumärkesimage 

erbjuder användbar och nödvändig bakgrundsfakta i utvecklandet av varumärkes-

identiteten.  

 Varumärkesimage definieras av Keller et al. (2008) som föreställningar kring ett 

varumärke, vilka reflekteras av de associationer som formar varumärkets betydelse och 

mening i kundens ögon. Low och Lamb (2000) definierar på liknade vis image som den 

emotionella perception kunden upplever och Uggla (2006) anser att image endast 

uppkommer som en projektion i kundens hjärna, och menar därmed att företaget inte kan 

förmedla en varumärkesimage. Arvidsson (2006) framhåller att en särskiljande 

varumärkesimage stärker varumärkets värde och Janonis et al. (2007) poängterar att 

varumärkets image ska avslöja varumärkets koncept.  Författarna påpekar att en dålig 

matchning mellan image och kundens förväntningar kan resultera i att kunden vänder sig 

till konkurrenterna. 

 Genom att särskilja begreppen varumärke och varumärkesimage ges upphov till en 

föreställning om att ett varumärke kan skapas och existera utan att kunden är inblandad 

menar Grönroos (2008). Power and Hauge (2008) framhäver att varumärken har blivit så 

involverade i vardagens konsumtion och semiotik att konsumenter ofta har djupa 

personliga relationer till varumärken och dess historier, därför består ett varumärkes värde 

i hur människor tänker om samt känner för varumärket. Grönroos (2008) påstår vidare att 

kunden hela tiden får nya intryck av ett varumärke och genom att förhålla sig till dessa 

skapas varumärkesimagen kontinuerligt. Aaker (2010) påpekar dock vikten av att inte låta 

kunderna diktera vad varumärket står för genom att varumärkets image då kan förväxlas 

med identiteten. 
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3.4.2  Varumärkets positionering  

Keller et al. (2008) klargör att ett varumärkes positionering består av att designa företagets 

erbjudande och image, då kan det ockupera en distinkt plats i kundens medvetande i 

förhållande till konkurrenter. Aaker (2010) framhåller att ett varumärkes positionering är 

den del av varumärkets identitet och värde som aktivt kommuniceras till målgruppen. Ries 

och Trout (2001) förklarar vidare att positionering inte handlar om att skapa någonting nytt 

och annorlunda, utan att manipulera det som redan finns i medvetandet och återknyta till 

tidigare kopplingar. På liknande sätt förklarar Gummesson (2008) att positionering är en 

strategi som används för att allokera en plats i konsumenters hjärnor för att få dem att 

tänka på ett visst varumärke när ett köp är oavgjort. Upshaw (1996) beskriver samtidigt att 

företag kan föreslå en positionering, men själva positioneringen fullbordas av kunden. 

Uggla (2006) vidhåller att begreppet positionering är viktigt då det påminner oss om att 

köpbeslut på marknaden tas i relation till någonting annat – något etablerat – och bygger på 

en jämförelse.  

Brassington och Pettitt (2000) beskriver att positioneringen kan komma att behöva 

justeras av flera anledningar; produkter och dess marknader mognar, tekniken utvecklas, 

ökad konkurrens och förändrade kundbehov – ompositionering kan då vara nödvändig. 

Upshaw (1996) menar att om ett varumärkes positionering ändras, får det en signifikant 

effekt på varumärkets identitet vilket Aaker (2010) motsätter sig, och framhåller att ett 

varumärkes positionering kan ändras utan att identiteten förändras, genom att byta fokus på 

kommunikationen menar författaren.  

3.5 Kundens relation till varumärket 

Vi har här valt att lyfta fram teori kring hur kundens roll och relation till varumärken har 

förändrats samt hur detta kan ta sig i uttryck, för att urskilja hur detta kan påverka 

varumärkens identitetsarbete inom klädbranschen.  

3.5.1 Konsumenter idag och individualisering  

Strauss (2009) påpekar att allt fler företag rör sig ifrån massproduktion och 

segmentbaserad marknadsföring till att istället välja en mer individualiserad ansats. Enligt 

Hines och Bruce (2007) är detta något som kan ta sig i uttryck genom att konsumenter 

avvisar massproducerat, till fördel för något som ”känns rätt för mig”. Författarna 

beskriver hur kunder uttrycker ett slags självförverkligande i sitt shoppingbeteende och 
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enligt Ellwood (2002) kan detta självförverkligande ske genom konsumtion av materiella 

varor och tjänster – du är vad du köper.  

 Solomon et al. (2010) hävdar att konsumenter i större uträckning nu än tidigare kan 

erkänna att varumärken är mycket betydelsefulla men är trots detta inte engagerade i ett 

och samma varumärke under en längre period. Hines och Bruce (2007) poängterar att 

konsumenter identifierar sig med varumärkesidentiteter för att bygga delar av sina egna 

multipla identiteter, vilka manifesteras genom de kläder de bär. Detta styrks av Patterson 

(1998) som påpekar att den moderna kunden använder produkter för att definiera sig själv 

och utrycka sin identitet. Jacobson (1998) framhäver att individer i det moderna samhället 

inte är lika styrda av traditionella värderingar och att individer själva väljer sin livsstil och 

skapar sin egen identitet. Författaren menar att kläder används som redskap för individen 

att uttrycka dessa livsstilar. 

 Strauss (2009) finner en tydlig trend mot individualisering på grund av en ökande 

medvetenhet kring kvalitet och funktion vilket kräver produkter som möter specifika 

kundförväntningar. Författaren framhåller vidare att sammanfallande med denna trend är 

att marknader blir allt mer fragmenterade, vilket medför att företagen måste lära sig att 

vända sig till och bearbeta kunder individuellt. Dahlén och Lange (2009) poängterar att 

enskilda konsumenters köp i hög grad påverkas av vad andra konsumenter använder för 

varumärken och Solomon et al. (2010) framhåller att en persons köpbeteende ofta påverkas 

av dennes begär av att vara modern. Jin (2009) uppmärksammar hur det även finns en 

ålderskomplexitet som utmanar stereotyper och menar att, då konsumenter är rädda för att 

åldras finns det en självmedvetenhet, som gör att individer i allt större utsträckning 

identifierar sig med en yngre åldersgrupp. Solomon et al. (2010) menar vidare att 

människor vill vara unika men inte annorlunda och anpassar sig därför till modets 

grundläggande riktlinjer för att sedan improvisera inom detta ramverk.  

3.5.2 Subkulturer och tribes 

Att ge uttryck för sin individualitet men samtidigt hålla sig inom ramen för den trygghet 

som en grupp medför är ett fenomen som Evans et al. (2008) beskriver som ett modernt 

konsumentbeteende. Schouten och McAlexander (1995) förklarar fenomenet subkultur 

som en subgrupp i samhället där dess gemensamma engagemang för en viss produktgrupp, 

ett specifikt varumärke eller någon slags konsumentaktivitet är vad som för dem samman. 

Vidare menar författarna att subkulturen karakteriseras av en delad övertygelse och 

värderingar, unik jargong samt en identifierbar social struktur. Muniz och O´Guinn (2001) 
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hävdar att subkulturer lägger sin egen mening i de symboler som är välkända för 

allmänheten och Patterson (1998) menar att engagemanget för specifika produkter eller 

varumärken leder till en överensstämmande stil rörande gruppens konsumtion, där de 

medlemmar som anses ha hög status fungerar som trendsättare. Kawamura (2006) tar upp 

ett exempel rörande tonårskonsumenter i Japan som genom subkulturer, direkt och 

indirekt, sätter de trender som råder. 

 Valet av klädsel skapar en känsla av samhörighet och blir även en synlig 

gruppidentitet, vilket Evans et al. (2008) benämner som ”tribes”. Patterson (1998) 

uppmärksammar hur varumärket och konsumtionen nyttjas inom dessa ”stammar” för att 

skapa gemenskap i en individualiserad värld. Evans et al. (2008) framhåller att tribes inte 

endast handlar om delade värderingar utan även konsumenters önskan efter att identifiera 

sig med den stil som olika grupper står för. Hines och Bruce (2007) framhåller att internet 

har möjliggjort att tribes kan existera globalt. Detta uppmärksammas även av Muniz och 

O´Guinn (2001) som identifierar geografiskt obundna nätbaserade och virtuella 

varumärkesgrupper, med ett engagemang för varumärket som gemensam nämnare.  

3.6 Kommunikationsverktyg 

Vi har i detta avsnitt valt att presentera teori kring ett antal kommunikationskanaler och 

kontaktytor vilka vi funnit aktuella samt betydelsefulla för företag inom klädbranschen. 

Avsikten är att belysa deras eventuella inflytande på varumärkesidentitetsarbetet. 

3.6.1 Sociala medier 

Enligt Easey (2009) har Internet blivit en betydande influens inom modebranschen och 

Weber (2009) beskriver hur det idag ges större möjlighet att undvika traditionell 

annonsering, till exempel genom att helt enkelt byta TV- kanal och författaren menar att 

Internet allt mer tenderar att vara den kanal konsumenter i första hand söker sig till. 

Chaffey et al. (2009) ser den digitala teknikens framväxt som en uppmuntran till 

interaktion mellan kund och företag samt en starkt bidragande faktor till den ökade 

informationstillgängligheten. Lempert (2006) hävdar att kunder allt mer frekvent använder 

sig av sociala medier för att samla information kring sina köpbeslut. Weber (2009) 

framhåller vidare vikten av företags aktiva deltagande och menar att ett starkt varumärke 

på Internet i första hand handlar om att skapa en dialog; ju starkare dialog, desto starkare 

varumärke.  
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 Mangold och Faulds (2009) beskriver sociala medier som en nytolkning av den 

traditionella word of mouth-effekten, som, enligt Hince och Bruce (2007), är det 

effektivaste sättet att sprida trender i modebranschen. Enligt Briggs (2010) lyckas få 

varumärken förmedla en medvetenhet, lojalitet och engagemang via de sociala medierna 

och anser vidare att sociala medier bör vara en slags förlängning av varumärkets identitet. 

Mangold och Faulds (2009) poängterar att företag inte kan påverka kunders integration 

vilket resulterar i att dess kontroll över informationens spridning begränsas och bidrar till 

att kundernas makt ökar. Även Gummesson (2008) anser att kundens ökade medverkan 

bidrar till att dess makt ökar och Ström (2010) framhåller att det rör sig allt mer mot en 

tvåvägskommunikation vilket även Weber (2009) konstaterar; företag kan istället för att 

kommunicera till sina kunder, kommunicera med dem.  

3.6.2 Bloggar 

Scott (2010) ser bloggen som ett viktigt och effektivt nutida marknadsföringsredskap och 

Walsh (2006) framhåller att bloggarna numera anses som centrala insamlare och 

distributörer av nyheter samt information. Dess aktualitet belyses av Ström (2010) som 

hävdar att närmare två miljoner svenskar läser bloggar regelbundet och Tungate (2008) 

beskriver fenomenet som ”folkets röst”. Ström (2010) anser att bloggens styrka är 

möjligheten till ett personligt anslag, och att bloggen är ett effektivt redskap för 

opinionsbildaren. Weber (2009) poängterar dess risk; då bloggarna inte har några 

restriktioner samt tillgång till hela webben kan deras inlägg bidra till en produkt och 

varumärkes uppgång eller fall. Tungate (2008) poängterar bloggarens makt och beskriver 

hur de demokratiserar den tidigare elitistiska modebranschen och att inget kan mätas med 

den autentiska bild som bloggare ger; via modeller som bloggar kan allmänheten till och 

med få tillgång till vad som händer backstage. Ström (2010) beskriver bloggen som en 

dubbelriktad kommunikation och dess omedelbara feedback uppmärksammas av Scott 

(2010) samt Mangold och Faulds (2009) som menar att möjligheten till feedback kan vara 

av värde för företaget.  

3.6.3 Public relations 

Easey (2009) menar att essensen av Public Relations inom modeindustrin kan ses som hur 

företaget hanterar sin identitet och dess spännvidd; det kan vara allt ifrån att nå 

slutkonsumenten till att refusera negativ kritik. Pohl (2008) beskriver att verktyget kan 

bidra till att skydda företagets rykte och identitet samt vara kostnadseffektivt och White 
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och Park (2010) understryker att PR anses vara ett viktigt kommunikationsmedel för ett 

företag. Tench och Yeomens (2009) poängterar dock att nutida PR-fokus kanske inte 

främst berör företags rykte utan dess relationsskapande och Easey (2009) framhåller att 

nära relationer mellan företaget och exempelvis modetidningsredaktioner kan bidra till att 

säkerställa att varumärket inte skadas. 

 Keller et al. (2008) framhåller en fördel med PR, då tredjehandskällor upplevs som 

särskilt trovärdiga och Porter et al. (2007) poängterar att bloggar kan ses som ett kraftfullt 

nutida PR-verktyg. Jones (2005) menar att PR ska bidra till att skapa ett buzz kring 

klädmärkets kollektioner samt få rätt personer att uppmärksamma det, exempelvis genom 

att moderedaktörer, inköpare samt kändisar närvarar vid visningar. Theaker (2004) 

poängterar att PR inom mode måste anpassa sig efter de säsongsbetonade innovationerna 

och årliga modeshowerna, då det rör sig om att påverka inflytelserika modemagasin. Easey 

(2009) uppmärksammar att en nackdel med PR kan vara att företaget förlorar en del av 

kontrollen kring sitt varumärke, då de inte kan vara säkra på hur produkten framställs i en 

redaktionell text medan Bohdanowicz och Clamp (1994) framhåller att en av fördelarna 

med PR inom modeföretag är att sådana kommunikationsmedel kan hjälpa dem att rikta sig 

mot flera intressenter. 

3.6.4 Servicelandskap 

Grönroos (2008) menar att det är i servicelandskapet som servicemötena äger rum, det är 

här som personal och kunder integrerar med varandra. Bitner (1992) framhåller att 

beroende på hur konsumenter upplever servicelandskapet leder det till känslor, som i sin 

tur kan influera beteenden och påverka uppfattningen om de produkter som tillhandahålls. 

Kozinets et al. (2002) poängterar att återförsäljare börjat använda butiksatmosfären för att 

skapa en minnesvärd och attraktiv upplevelse för kunden, något som får stöd av Jin (2009) 

som ser det som en ökande trend bland modevarumärken som kan förbättra kundens 

upplevda bild samt bidra till varumärkets differentiering, då butiksatmosfären är en 

möjlighet till att skapa något unikt. Hince och Bruce (2007) poängterar att det måste göras 

satsningar på designen av butiksmiljön för att överleva som återförsäljare i klädbranschen.  

Power and Hauge (2008) framhåller att både återförsäljare och producenter av kläder har 

börjat integrera varumärken i alla aspekter av sin strategi och gränsen mellan exklusiva och 

vardagliga klädmärken blir allt suddigare, vilket är en anledning är att allt fler använder 

egna butikskoncept för att differentiera sig. Ossiansson (2004) beskriver hur 

återförsäljarnas roll har förändrats och menar att utvecklingen kräver nya sätt att 



27 
 

differentiera sig på; utifrån detta har skapandet av återförsäljares varumärken formats. 

Detta resonemang som får stöd av Ailawadi och Keller (2004) som noterar hur dessa 

varumärken kan skapa stora vinster för företag men uppmärksammar samtidigt hur det 

ökade utbudet av lågpriskedjor bidragit till en hårdare konkurrens bland återförsäljare. 

Hines och Bruce (2007) framhåller då butiksmiljön som ytterligare en möjlig 

konkurrensfördel för återförsäljare.  

Enligt Power and Hauge (2008) drar fler modeproducenter tillbaka försäljningen från 

återförsäljare för att istället öppna egna högt profilerade flaggskeppsbutiker i exklusiva 

shoppingområden i globala modestäder, och poängterar vikten av butikskontakten och att 

butikens läge kan ha betydelse för positioneringen. Kozinetz et al. (2002) framhåller dock 

att producenter med starka varumärken som riktar sig mot konsumenter hela tiden måste 

fråga sig själva hur långt de ska gå för att skapa en upplevelseberikad kundupplevelse, då 

det kan vara en svår och utmanande process att öppna och underhålla konceptbutiker.  

3.6.5 Celebriteter och opinionsledare 

Att använda välkända och beundrade personer för att promota produkter är ett välkänt 

fenomen påpekar Keller et al. (2008) då det drar uppmärksamhet till ett varumärke samt 

formar uppfattningar baserade på konsumenternas kännedom om personen; företag anlitar 

kända idrottsatleter och skådespelare i hopp om att deras fans också ska bli fans av deras 

produkter och tjänster. McAuley (2010) hävdar att kändisar i dag har blivit en del av vårt 

sociala liv och menar att människor i dag är intresserade av mer än enbart kändisars 

prestationer; vi bryr oss också om vad de äter och hur de klär sig. 

 De stora modehusen använder sig, enligt Pringle (2004) av kända personligheter för 

att skapa publicitet kring sitt varumärke och på så sätt genereras ökad medial bevakning 

för modeskaparna. Författaren menar att funktionen är att skapa en aura av exklusivitet 

kring varumärket som tilltalar rika människor men påpekar att de verkliga vinsterna 

genereras av andra produkter såsom parfymer vilka sammanlänkas till modehusen. Keller 

et al. (2008) hävdar att det är viktigt att välja en person som är tillräckligt välkänd så att 

medvetenheten och imagen kring varumärket förbättras. Vidare framhålls att den utvalde 

personen bör besitta användbara associationer, trovärdighet i termer av expertis samt 

attraktionskraft som gör denne relevant för varumärket i fråga. Författarna påpekar dock att 

det finns en risk med att använda sig av kändisar; det går inte att skydda sig mot framtida 

dåligt beteende. De beskriver hur modellen Kate Moss fotograferades tagandes kokain och 

H&M, Chanel och Burberry valde då att avsluta sitt samarbete med modellen.  
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Bertrandias och Goldsmith (2006) beskriver hur utbytet av åsikter är en av de 

viktigaste word of mouth- influenserna rörande konsumentens val av produkt och 

varumärke. De individer som har förmågan att influera individers val av varumärke 

benämns opinionsledare, vilka Parment (2008) definierar som de enskilda individer som 

har en stor påverkan på vad andra köper och finns i ”rätt” socialt sammanhang. Eliashberg 

och Shugan (1997) beskriver hur dessa uppfattas som att de har expertis samt kunskap, och 

ses därmed som tillförlitliga källor för råd och information. Författarna menar vidare att 

det är centralt för företag att lokalisera dessa så att de kan influera andra genom att tala 

positivt kring deras produkter. Solomon et al. (2010) framhåller att konsumenter i högre 

grad blir påverkade av opinionsledare som liknar dem själva, vilket innebär att varje social 

grupp har sitt eget mode. 

3.7 Gröna och globala samhällstrender 

I detta avsnitt vill vi lyfta fram teori kring fenomenet globalisering för att belysa hur 

kunder och företag påverkas av detta. Vi vill även presentera teori kring miljöfrågor och 

relatera denna till varumärkesarbetet i klädbranschen. 

3.7.1 Globalisering 

Easey (2009) konstaterar att modeindustrin under de två senaste decennierna vuxit till en 

verkligt global rörelse. Lechner (2009) beskriver att globalisering leder till att fler 

människor blir mer sammankopplade över större avstånd, där liknande normer följs och 

medvetenheten om vad som delas ökar. Chaffey et al. (2009) förklarar hur begreppet 

globalisering syftar till förskjutningen mot en internationell handel på en enda global 

marknad och den mix av sociala och kulturella skillnader mellan länder som då uppstår. 

Easey (2009) ser den ökande globaliseringen som en av de största förändringarna som 

bidragit till att modemarknaden nu är öppen för alla och menar att en effekt på 

modeindustrin är att kunders efterfrågan är mer fragmenterad. Paulicelli och Clark (2009) 

hävdar att mode är en möjlighet till att skapa förståelse för de nuvarande skiften i den 

globala ekonomin då mode ständigt färdas med målet att sikta på en global marknad; mode 

går därmed hand i hand med processen att bygga varumärken kring de produkter som blir 

ikoner och symboler för en önskvärd livsstil och look. 

 O’Connor och Galvin (2001) beskriver hur företag i dag söker sig till marknader 

utanför deras omedelbara geografiska gränser och Ellwood (2002) menar att dagens kunder 
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är en liten del i en större värld och behöver guidning för att hitta enklare och snabbare 

vägar för att orientera sig. Hollensen (2011) framhåller att varumärken är närvarande 

överallt i den globala kulturen och Solomon et al. (2010) beskriver att konsumentkulturen 

blir allt mer globaliserad och att varumärken har blivit symboler för en global ideologi av 

kulturella och kommersiella värden. Aaker 2010 framhåller att ibland kan 

varumärkesidentiteten vara så övertygande att den fungerar på alla marknader men i de 

flesta fall måste identiteten anpassas till olika marknader; när flera identiteter behövs bör 

målet vara att ha gemensamma associationer, vilka återfinns i kärnidentiteten.  

Illustrativt fall 

Levis har utvecklat en kärna i sin identitet som är ”stadshipp”, men på den 

amerikanska marknaden färgas identiteten av ”guldgrävararvet” medan identiteten i 

Europa är mer exklusiv. Målet bör vara att få dessa olika identiteter så konsekventa 

som möjligt utan att begränsa dess inflytande eller effektivitet. – Fritt översatt, 

Aaker (2010, s.170). 

3.7.2 Miljö och socialt ansvar 

Enligt Byul (2010) är fast fashion ett begrepp som fått stort utrymme inom modeindustrin, 

vilket innebär hög produktomsättning och snabba trendbyten, som i sin tur leder till en stor 

mängd avfall och miljöförsämringar. Easey (2009) beskriver hur kunder idag ställer högre 

krav på modeföretagen, krav som kan innefatta att företag ska producera miljövänligt och 

erbjuda ekologiska alternativ. Byul (2010) framhåller att modeindustrin och dess aktörer 

blir alltmer medvetna kring miljöfrågor, men att deltagandet går långsamt. Författaren 

poängterar vidare att modeskapare förväntas uppfylla detta sociala ansvarstagande och 

Grankvist (2009) påpekar att möjligheten till återvinning vuxit till en trend inom 

klädbranschen. Byul (2010) menar dock att denna inriktning knappast lär bli en egen 

industri då dagens kunder inte visar tillräckligt stort intresse i miljöbevarande. Hartmann et 

al. (2005) menar att anledningen till att miljövänliga produkters svårigheter att bli 

kommersiellt gångbara, är att dess fördelar inte kommuniceras tillräckligt effektivt. 

Grankvist (2009) hävdar dock att intresset för produkter och tjänster som fyller kundernas 

behov av att på något sätt ta socialt och miljömässigt ansvar ökar i bransch efter bransch, 

och menar att den logiska slutsatsen blir att företag måste ta detta ansvar för att existera 

även i framtiden.  
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Illustrativt fall 

Under 2006 gjordes ett försök att förbättra arbetsförhållandena hos Filippa K:s 

underleverantörer i Kina. De försökte förmå dem att övergå till en sexdagarsvecka 

med motiveringen att de anställda förmodligen skulle bli mer produktiva med en 

vilodag i veckan, och därmed skulle kunna producera lika mycket som de tidigare 

gjort på sju dagar. Så blev också resultatet och arbetssättet har nu blivit permanent, 

vilket inspirerat underleverantörer att tänka annorlunda – Grankvist (2009 s.57). 

Dahlén och Lange (2009) benämner företags sociala ansvarstagande som Corporate Social 

Responsibility, CSR, en typ av marknadskommunikation som inte är vinstdrivande, utan 

handlar om att företag adresserar sociala frågor för att förbättra situationen i en utvald 

fråga och Grankvist (2009) hävdar att det har blivit trendigt att arbeta med CSR. Dahlén 

och Lange (2009) lyfter fram CSR-initiativ som relevant och betydelsefullt i ett modernt 

samhälle, dock har det också kritiserats för att vara dold marknadsföring. Hartmann et al. 

(2005) framhåller att en miljömedveten strategi som inte lyckas leverera produkter som är 

relevanta i förhållande till detta, inte kommer att lyckas på marknaden. Dahlén och Lange 

(2009) menar att centrala aspekter är den upplevda passformen mellan företag och initiativ, 

företagets rykte samt att kunderna kan identifiera sig med företaget; CSR-initiativ 

uppfattas som trovärdiga om de ses som en central del av företagets historia. Hartmann et 

al. (2005) framhåller att om kunden upplever funktionella, men framförallt emotionella 

fördelar, genom ett miljömedvetet varumärke påverkas dess uppfattning om varumärket 

positivt. Författarna poängterar vikten av att de miljöbetingade emotionella fördelar som 

kommuniceras även upplevs vid både köp och användande.  
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4 EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

I detta kapitel presenteras för första gången vår insamlade empiri, med syftet att koppla 

samman respondenternas intervjusvar med den teoretiska referensramen. Strukturen i 

kapitlet har formats utifrån det empiriska materialet. I slutet av varje enskilt avsnitt 

återfinns en kort presentation av de tendenser vi kan urskilja utifrån det presenterade 

materialet, vilket förbereder läsaren för vårt avslutande kapitel där samtliga tolkningar 

och slutsatser återfinns i sin helhet.  

Nedan följer en kortare presentation av respondenterna, vilka i texten kommer att 

omnämnas vid efternamn: 

 Katarina Angelin – Redaktionschef och modeansvaring, Habit  

 Cay Bond – Trendanalytiker och författare 

 Clara Boëthius – Varumärkesstrateg, Differ 

 Jan Elfström – Delägare och marknadsansvarig, Jofama 

 Peter Györki – Varumärkesstrateg 

 Per Holknekt – Grundare och delägare, Odd Molly 

 Jimmy Johansson – VD, A world beneath 

 Thomas Jonasson – VD, Stockholm Modecenter 

 Henrik Sjödin – Varumärkesexpert, Handelshögskolan i Stockholm 

 Jacob Östberg – Docent, centrum för modevetenskap, Stockholms Universitet 

 Person X- Arbetar på ett svenskt modeföretag 

4.1 Identitet  

4.1.1 Varumärkesidentitet i klädbranschen  

Identiteten beskrivs av Janonis et al. (2007)  som ett konkurrensverktyg, när varumärket 

via identiteten, kan skapa emotionella fördelar och Melin (1997) framhåller att identiteten 

avser vad varumärket står för och bidrar till hur det uppfattas. Holknekt poängterar på 

liknande sätt att hela framgången i en produkt beror på associationer till varumärket och 

menar att varumärkesidentitet ”… är nyckeln för att varumärken öppnas upp.”. Elfström 

instämmer och påpekar att varumärkesidentiteten blir allt viktigare.  

 Johansson menar att varumärkesidentiteten kan vara begränsad, det kan röra sig om 

något som symboliserar varumärket så som skyltar på dörren eller lappar på plaggen, men 

framhåller att han ser det som ett förhållningsätt kring allt som karakteriserar varumärket, 
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”…mer än om logotypen är röd eller blå; ur ett större perspektiv alltså.”. Detta har en nära 

koppling till LePla och Parkers (2002) resonemang då de påpekar att ett starkt varumärke 

är mycket mer än en logotyp. Östberg delar denna uppfattning och hävdar att 

varumärkesidentitet i klädbranschen är absolut central, men betonar att det beror på vad 

som läggs in i begreppet. Han lyfter fram att de flesta företag inom mode- och 

klädbranschen arbetar mycket med det som brukar kallas för varumärkesidentitetsarbete 

”… att tydligt tala om vilka de är och ett sätt att uttrycka det.”. Jonasson framhåller på 

likande sätt att vikten av varumärkesidentitet har ökat de senaste tio åren, han poängterar 

att utbudet ökat dramatiskt, och att investera i sitt varumärke är därför en konkurrensfördel. 

Även Bond ser varumärkesidentiteten som central i branschen men understryker samtidigt 

att hon upplever att varumärken har urvattnats, och menar att det framstår som att företag 

vill gömma sig bakom ett inarbetat varumärke, endast för varumärkets skull och utan 

innehåll. 

 Power and Hauge (2008) framhåller att både återförsäljare och producenter av kläder 

har börjat integrera varumärken i alla aspekter av sin strategi. Johansson beskriver hur det 

återfinns en skillnad mellan kedjor och varumärken med tämligen liten egen verksamhet. 

Han menar att varumärkesidentitet är avgörande för svenska varumärken som Acne, Björn 

Borg samt Filippa K, då de bygger sin försäljning genom oberoende återförsäljare. Även 

Östberg framhåller att det finns skillnader på hur företag ser på identitetsbegreppet, 

beroende på om det är kedjor, tillverkande företag eller återförsäljare. Han menar att 

företag som exempelvis H&M och Gina Tricot kan nå hela vägen ut till konsumenten 

genom egna butiker, ”…de har ett identitetsarbete som är väldigt sammanhållet.”. Vilket 

skiljer sig från varumärken som Odd Molly och Gant som ”… har egna butiker i 

Stockholm men kanske inte på andra håll och då får man jobba på ett annat sätt för att tala 

om vem man är så det skiljer sig jättemycket.”. Johansson håller med om att kedjor har en 

högre tillgänglighet, då de äger sina butiker och kan därmed attrahera kunder genom sitt 

läge och ett lågt pris ”… då blir varumärkesidentiteten mindre viktig.”. Även Angelin 

uppmärksammar detta då hon framhåller att ”… varumärkets identitet är såklart viktig, 

men det kan ju vara olika beroende på om det är en kedja eller ett modevarumärke.”. 

 Györki betonar att varumärkesidentitet är central inom branschen ”… man kan köpa 

en t-shirt för 99 kr på Gina Tricot eller en för 1999 kr från Hermès.”. Han menar att det 

inte är produktegenskaperna som skapar det nämnda prisspannet, utan varumärkes-

identiteten. Detta är nära kopplat till Power and Hauges (2008) resonemang, då de påpekar 

att inom mode, är varumärkets värde starkt relaterat till identitet då den bidrar till att skapa 
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den känsla kunden får av varumärket, vilket Melin (1997) anser vara ett karakteristiskt 

drag hos ett varumärkes identitet. Sjödin anser att det handlar om att skapa något unikt ”… 

eller åtminstone annorlunda, någonting som ska särskilja ett märke från andra märken.”. 

Han ser till de funktionella aspekterna men påpekar att de emotionella och sociala 

aspekterna kan anses som än viktigare i modevärlden.   

 Utifrån detta finner vi indikationer på att varumärkesidentiteten i klädbranschen är 

central samt att den förefaller viktigare idag. Vi noterar även en skillnad beroende på 

vilken typ av varumärke det rör sig om.   

”... varumärken som inte har så mycket egen verksamhet… för dem är varumärkes-

identiteten absolut avgörande.”. Johansson, 2011-04-27 

4.1.2 Identiteten och kunden 

Hines och Bruce (2007) menar att frågor rörande varumärkesidentitet är centrala inom 

modemarknadsföring. Även Boëthius har identifierat detta och menar att det i dag blir allt 

viktigare med en varumärkesidentitet då ”… man behöver något mer än just sin produkt 

eller sin tjänst, det krävs något annat som gör att kunden ser dig som attraktiv och väljer 

dig.”. Bond uppmärksammar att det är varumärkets attraktionskraft som gör att en individ 

relaterar till ett varumärke, hon ser därmed inte att individer identifierar sig med ett 

varumärke. Boëthius framhåller däremot att identifikationsfaktorn mellan konsumententen 

och varumärket är mycket viktig, speciellt inom klädbranschen då hon uppmärksammar en 

tydlig koppling till konsumentens personliga varumärke och identitet. Györki framhåller 

däremot att varumärkesidentitet inte har blivit viktigare inom mode i dag, ”… inom mode 

så har alltid behovet av att uttrycka sig funnits.”.  Han framhåller dock att 

varumärkesidentitet har blivit viktigare i samhället i stort, ”… idag så brandar man ju 

äpplen och telefoner, allt är brandat, vatten…”. Patterson (1998) framhäver hur en modern 

kund använder produkter för att definiera sig själva och utrycka sin identitet, en åsikt som 

får stöd av Boëthius som beskriver hur konsumenten vill känna att de kan vara ett med 

varumärket. Hon menar att det man köper blir en del av det personliga varumärket och 

understryker på så sätt vikten av en tydlig matchning mellan varumärke och individ.  

 Vi finner utifrån detta tendenser till att varumärkesidentiteten kan relateras till hur 

konsumenter väljer att uttrycka sin personliga identitet.  

”… varumärkets attraktionskraft är det som gör att en individ relaterar till ett 

varumärke.”. Bond, 2011-05-23 
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4.1.3 Identiteten och produkten 

Enligt Kapferer (2008) har kommunikationssamhället frambringat ett större behov av 

differentiering, vilket är ett av identitetens främsta syften. Johansson är av liknande åsikt 

och ser identiteten som en av de stora möjligheterna för klädföretag att särskilja sig från 

konkurrenter samt skapa en position och tillväxt. 

 Christensen och Cheney (2000) beskriver dagens marknad som ett slagfält av 

varumärkesnamn och logotyper; en konsekvens av ett ökande antal liknade produkter. 

Johansson stödjer detta och menar att varumärkesidentitet inom en bransch som 

klädindustrin är helt avgörande i och med att den präglas av generiska produkter. Han 

menar att då produkterna är generiska, ”… måste du på något sätt behålla magin.”. 

Holknekt instämmer och finner att på grund av en likriktning i produktutbudet får 

varumärket större vikt och Györki poängterar att produkterna blir mer jämbördiga och ”… 

ska man ha mer betalt för en produkt så är identiteten viktig.”. Han uppmärksammar en 

potentiell skillnad från andra branscher, och menar att modebranschen ”… är lite speciellt 

för där finns både varumärket och sedan själva kläderna.” och företaget måste ”… på 

något sätt förhålla sig till kläderna, annars så blir det inte trovärdigt.”. Bond är av liknande 

åsikt och framhåller att varumärket måste förhålla sig till sin produkt samt ”… hålla ett 

visst mått.”. Hon menar vidare att ett sätt att skapa trovärdighet är att designers benämner 

varumärket med sitt eget namn. Person X beskriver att ur marknadssynpunkt finns det ”… 

extremt många bra varumärken, därför måste du tillföra något ytterligare till varumärket 

för att höja dig och för att kunna konkurrera med andra som säljer likvärda produkter.”. 

Györki anser att om det är en särpräglad modeinriktning eller stil på kläderna så skapar det 

i sig en identitet, vilket inte behöver betyda att varumärket är starkt. 

 Aaker (2010) framhäver att en varumärkesidentitet inte bör fokusera på 

produktattribut, då det försvårar differentieringen av varumärket, vilket enlig Johansson 

kan urskiljas hos WE, som är ett företag med tydlig varumärkesidentitet. Han menar att de 

har byggt en del av elementen i varumärkesidentiteten som ligger ovanför själva 

produkten, vilket innebär att de kan sälja alla typer av produkter som är lifestyle- eller 

moderelaterade, ”… det bygger på ett förhållningsätt till människor runt omkring bolaget 

och de skapar en kultur som folk vill engagera sig i.”. Genom att ha det förhållningssättet 

har det möjliggjorts att ta ett prispremium, trots att produkterna i sig inte är särskilt unika 

menar han. Detta passar väl in på vad Christensen och Cheney (2000) diskuterar då de 

menar att identiteten blir ett sätt för företag att berätta vilka de är samt vad de står för 

genom att identifiera kärnvärden som i allt större utsträckning knyts till förmågan att 
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förmedla en känsla. Även Boëthius framhåller att företag inte bör vara för 

produktfokuserade i sitt arbete med varumärkets identitet utan att ”… kärnan måste vara 

lite mer långsiktigt strategisk och finnas med hela vägen”. Östberg nämner Acne som ett 

exempel på ett varumärke som har varit tydliga i sitt identitetsarbete och skapat en Acne-

känsla ”… man vill bli en person som passar in i den där Acne-världen som har byggts 

upp.”.  

 Vi urskiljer hur detta indikerar att varumärkets identitet är särskilt betydelsefull i en 

bransch som präglas av generiska produkter och att identiteten därför inte bör fokusera på 

produktattribut. 

”… du måste tillföra något ytterligare till varumärket… för att kunna konkurrera 

med andra som säljer likvärda produkter.”.  Person X, 2011- 04-15 

4.1.4 Identiteten och företaget 

Sjödin menar att identiteten blir relevant då den anger riktlinjer för hur företag vill att 

associationerna till varumärket ska vara och menar att ”… genom att vara annorlunda på 

rätt sätt från andra märken så kan man ju bli ett attraktivt val i konkurrensen.”. Östberg 

framhåller vidare att varumärkesarbete har blivit en större del av vad företag sysslar med, 

att det har blivit ”mode” inom företag att satsa på varumärkesarbete. Han tror dock att ”… 

som framgångsfaktor var det nog lika viktigt för 20 år sedan men företag var inte lika 

medvetna om det.”. Boëthius framhåller att varumärkesstrategin är den samma som 

företagsstrategin och hon tror att inom klädbranschen har utvecklingen antagligen kommit 

så långt att det är uppenbart. Detta kan relateras till Ossiansson (2004), som menar att 

varumärkets identitet ofta länkas samman med företagets identitet. Hines och Bruce (2007) 

poängterar vidare vikten av att företagsidentiteten genomsyrar organisationens värderingar 

och kultur. Boëthius konstaterar på liknade vis att det är ”… jätteviktigt att det synkas 

ihop… att man lyckas att få det att genomsyra allt man gör och alla kontaktytor.”. 

 Aaker (2010) menar att den interna kommunikationen är av yttersta vikt och påpekar 

att en effektiv identitet är baserad på företagets styrkor, värden och visioner. Även 

Boëthius menar att för att få kunderna att förstå vad företaget faktiskt är, påpekas vikten av 

att personalen internt är ”… med på vad det handlar om … företaget bör ha en gemensam 

bild internt.”.  Wheeler (2006) framhåller att identiteten blir väsentlig för företagets kultur 

då den fungerar som en konstant påminnare om dess kärnvärden och traditioner. Person X 

är av liknande åsikt och anser att ”… personalen är superviktig när det gäller att förmedla 

vad varumärket står för… de blir ambassadörer för varumärket.”.  
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 Vi kan här uppmärksamma tendenser som tyder på att varumärkesidentiteten bör 

förmedlas internt så att en tydlig bild av varumärket kan kommuniceras utåt.  

”… för att få kunderna att förstå vad man faktiskt är… bör företaget ha en 

gemensam bild internt.”.  Boëthius, 2011-04-18 

4.1.5 Identiteten – en förhandling? 

Sjödin menar att varumärket är en slags förhandling mellan företaget och omvärlden; ”… 

om det är en förhandling, då säger man på något sätt att identiteten inte spelar någon roll, 

det är imagen som spelar roll – vad människor tycker och tänker.”. Detta observeras likaså 

av Angelin som påpekar att ”… det är ju inte alltid som det som varumärket står för som 

uppfattas av konsumenten.”.  Hines och Bruce (2007) framhåller att företag i 

klädbranschen måste ta hänsyn till hur de presenterar sin varumärkesidentitet eftersom det 

kan finnas ett gap mellan hur företaget upplever sin egen identitet och hur externa aktörer 

uppfattar den. Sjödin noterar att ”… det är klart att vad människor tycker och tänker är ju 

påverkat av vad företaget säger.”. Aaker (2010) framhåller att kunskapen om 

varumärkesimage erbjuder användbar och nödvändig bakgrundsfakta i utvecklandet av 

varumärkesidentiteten.  

 Christensen och Cheney (2000) hävdar att företagsidentiteter främst genereras av 

organisationerna själva, i en strävan efter att stå ut på dagens marknad hoppas 

organisationer på att kunna addera en viss unicitet eller själ till sina varor. Sjödin anser att 

företag bör vara än mer ödmjuka inför sina möjligheter kring att bestämma hur människor 

ska tycka och tänka, ”… företag kan inte kontrollera världen lika mycket som de kanske en 

gång trodde.”.  Kapferer (2008) anser däremot att det är identiteten som enar varumärket 

och förmedlar en enhetlig bild gentemot kunden, och framhäver därmed att identiteten 

skapas av företaget. Elfström är av liknande åsikt och menar att kunder inte påverkar 

varumärkesidentiteten, utan att identiteten sätts av företaget. Östberg framhåller en annan 

åsikt och tror att den inre publiken på företaget påverkas av yttre faktorer, och påpekar att 

företag har underskattat andra aktörers roll i varumärkesbyggandet.  

 Sjödin framhåller vidare att begreppet varumärkesidentitet ofta används som ett 

inifrån-ut-perspektiv från företagets sida, vilket berör hur företaget definierar sitt 

varumärke samt hur det borde uppfattas av andra. Christensen och Cheney (2000) 

understryker i enlighet med detta att organisationer sällan ifrågasätter sin egen relevans 

och att företagets identitetskommunikation då blir en envägskommunikationsföreteelse. 
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Boëthius påpekar att företag inser allt mer att de måste förstå sina kunder samt vikten av 

uppföljning, ”… förstår nu kunderna vad det är vi har gjort?”.  

 Vi observerar att företag inte kan påverka konsumenter i lika stor utsträckning som 

tidigare och att företag därmed bör lyssna och skapa en förståelse för sin omgivning. 

”… företag kan inte kontrollera världen lika mycket som de kanske en gång 

trodde.”. Sjödin, 2011-04-18 

4.1.6 En stabil identitet?  

Enligt Aaker (2010) består varumärkesidentiteten av en tidlös kärna som bör förbli 

konstant. Sjödin framhåller att, om identiteten bör vara stabil eller ej är en omtvistad fråga. 

Han menar att enligt det klassiska synsättet framhåller vikten av att vara konsekvent, men 

påpekar att detta synsätt blivit ifrågasatt på senare tid. Sjödin uppmärksammar att det 

istället kan bero på vad för slags märke det rör sig om, ”… är det ett klassiskt märke som 

vänder sig till en målgrupp som är ganska stabil och konservativ då blir det såklart 

viktigare än om varumärket verkligen vill vara on the edge.”. Östberg tror inte att det finns 

några beständiga kärnpunkter i identiteten, dock tror han att det är viktigt för konsumenter 

och anställda känna att det är samma företag, ”… att det finns någon slags stabilitet i någon 

mening, men jag tror inte att det är beständigt på samma sätt som att vi inte förändrar vårt 

DNA under vår livstid.”. Sjödin nämner Filippa K som ett exempel på ett varumärke med 

en tydlig stil, ”… om jag blickar tillbaka på hur Filippa K var för femton år sedan och hur 

de är nu, så är ändå min bild av dem, ungefär samma.”. 

Kapferer (2008) skildrar hur varumärkets identitet fungerar som ett riktmärke för vad 

som bör bevaras och vad som kan förändras. Östberg framhåller H&M som ett exempel på 

ett företag som förändrats, ”… de började som ett katalogföretag, sedan blev de en 

lågpriskedja kända för ganska låg modegrad och plötsligt blev de något slags modemärke 

som folk gillade.”.  Han menar att det kan ha funnits någon slags grundtanke, men 

uppmärksammar att H&M har förändrats i stor utsträckning; ”… det har skett så mycket 

förändringar där så man får tänja rätt mycket på det här begreppet fast identitet för att det 

ska vara rimligt.”. Holknekt påpekar att Odd Mollys kärnvärden ska bestå, men är inte 

främmande för en förändring; ”… därmed inte sagt att det blir så för alltid, men 

tillsvidare… vi har jobbat i 9,5 år med samma kärnvärden och det känns bra just nu – men 

allt kan hända.”. Sjödin poängterar vidare att då det rör sig om ett nytt märke ”… så måste 

det etableras, då måste man ju vara konsekvent, däremot, är man Dressman, som alla har 

en väldigt tydlig uppfattning av, ja då kanske de kan ta in Rolling Stones, vilket är ganska 
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knäppt på många sätt, oväntat i alla fall, det är inget som man förväntar sig.”.  Han menar 

att Dressman är så pass etablerade att de har möjlighet att leka med sitt varumärke, för att 

försöka skaka om kunders förväntningar kring det.  

Vi finner att varumärkesidentiteten inte kan vara helt stabil men att någon form av 

stabilitet tycks vara nödvändig i de flesta fall.  

”… man får tänja rätt mycket på det här begreppet fast identitet för att det ska vara 

rimligt.”.  Östberg, 2011-04-19 

4.2 Förändringar och nya kontaktytor 

4.2.1 Klädbranschen idag  

I dagen samhälle med rådande masskultur är modets utveckling svårförklarad menar 

Solomon et al. (2010), då hänsyn bör tas till att dagens konsumenter har en större 

individuell valfrihet. Författaren påvisar att utvecklingen av modet, fast-fashion, har vuxit 

snabbast inom klädsektorn. Även Jonasson lyfter fram hur utvecklingen går snabbare idag, 

då utbudet är större och belyser utvecklingen av media, ”… vi får så pass mycket mer 

influenser nu”. Györki menar att ”… i modebranschen så är det nästa kollektion nästa 

kollektion… det går väldigt fort både upp och ner.”. Detta kan kopplas till Holknekts 

resonemang, där han poängterar att förändring är mycket viktigt ”… så snart du blir 

igenhunnen, igensprungen, så tappar din konsument intresset för dig, så snart de får syn på 

dig så måste du springa runt nästa knut – du måste bibehålla nyfikenhet kring design och 

varumärke för att den inte ska bli tråkig, du måste hela tiden förändra dig eller springa 

ifrån.”. Östberg anser att förändringsaspekten är mycket central för modeföretag att ta med 

i sitt identitetsarbete och Person X tror att företag måste vara mer föränderliga.  

 Easey (2009) framhåller att modebranschen är en starkt konkurrensbetonad sektor 

som karakteriseras av konstant förändring. Östberg menar i linje med detta att förändring 

är en av de absoluta nyckelaspekterna i modefenomenet, ”… mode är ju per definition 

förändring.”. Han påpekar vidare, ”… upplevs inte samhället som rörligt så skulle vi inte 

ha mode som idag, så förändring är ju något som är oerhört centralt.”.  Johansson är av 

liknande åsikt och hävdar att förändring är centralt inom klädbranschen, då att den bygger 

på nyheter, nya kollektioner och modetrender.  

 Vi kan utifrån detta notera att förändring anses vara en mycket central aspekt inom 

klädbranschen och vikten av att varumärket också förändras för att inte förlora sin 

aktualitet framgår.  
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”… du måste bibehålla nyfikenhet kring design och varumärke… du måste hela 

tiden förändra dig.”. Holknekt, 2011-05-13 

4.2.2 Kundens eget uttryck 

Hines och Bruce (2007) poängterar att konsumenter identifierar sig med olika varumärkens 

identitet och produkter, vilken manifesteras genom de kläder de bär. Denna åsikt får stöd 

av Jonasson som hävdar att det finns ”… en skillnad mellan den du är på jobbet och 

fritiden.”. Han exemplifierar genom att beskriva hur en individ förändrar sin identitet 

genom att byta beklädnad; ”... har du kostym, vit skjorta och välputsade skor, så skickar du 

väldigt mycket signaler den dagen du byter ut din Rolex till en Suuntoklocka för då blir du 

plötsligt medveten om dig själv, du bryr dig om din hälsa, din kropp, du är äventyrlig.”. 

Györki understryker att individer byter ting i allt större utsträckning samt att dagens 

konsumenter kan byta identitet, varumärken blir då ett hjälpmedel. Elfström ser fördelarna 

med detta utifrån ett företagsperspektiv, och tänker sig att om en kund har ett 

motorcykelställ från Jofama väljer denne kanske också en skinnjacka från samma företag. 

 Strauss (2009) framhåller att marknader blir allt mer fragmenterade vilket medför att 

företag måste lära sig att bearbeta kunder individuellt. Även Györki beskriver att 

marknaden är mer fragmenterad, vilket han menar har sin utgångspunkt i att mer är tillåtet 

idag; ”… samma individ kan ha olika stil på olika dagar och vid olika tidpunkter.”. Sjödin 

är av samma åsikt och menar att individualiseringen genererat ett mer fragmenterat mode, 

”… nu finns det möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt, tidigare var det kanske mer en 

homogen stil som gällde.”. Han anser att konsumenter ges möjlighet till att uttrycka sin 

personlighet genom de val som görs, och ser att de möjligheterna blivit allt fler. 

 Jacobson (1998) framhäver att dagens individer väljer sin livsstil samt skapar sin 

egen identitet, kläder används då som redskap för att uttrycka dessa livsstilar. Östberg 

uppmärksammar att det skett en förändring rörande individens syn på sig själv; ”… vi har 

blivit itutade att vi har väldigt stor makt och att det åligger oss att hela tiden uttrycka vilka 

vi är.”. Denna förändring uppmärksammas även av Bond som menar att det numera ses 

som en samhällelig plikt att shoppa. Detta har ett nära samband till hur Hines och Bruce 

(2007) hävdar att kunder uttrycker ett slags självförverkligande i sitt shoppingbeteende, 

vilket även Boëthius uppmärksammar och menar att det finns ” ... starka konsumenttrender 

som berör identifikation.”. Hon tror att konsumenter idag efterfrågar en mer personlig 

relation till varumärket. Jonasson är av liknande åsikt och framhåller att ett par skor, en 

jacka eller jeans kan vara viktigt för den personliga identiteten. Györki menar att 
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konsumenter inte längre identifierar med en viss ålders- eller inkomstkategori, vilket styrks 

av Elfström som beskriver nutida svårigheter med att dela in kunder efter ålder. Jonasson 

lyfter fram hur konsumenter ofta identifierar sig med en målgrupp som är yngre än de 

själva. Detta uppmärksammas av Jin (2009) som menar att det har sitt ursprung i 

konsumenters rädsla för att åldras. 

 Hines och Bruce (2007) beskriver hur konsumenter är mer självsäkra och måna om 

att lösa sina egna problem. Denna åsikt delas av Boëthius som menar att ”… 

konsumenterna själva har ett informationsövertag och kan få reda på väldigt mycket ...”. 

Hon poängterar att det därför blir allt viktigare att företag är konsekventa i allt de gör. 

Person X påpekar att denna förändring är tydlig inom klädbranschen, och betonar att 

kunder idag är mer medvetna men även mer krävande. Person X beskriver att konsumenter 

vet vilka produkter de vill ha och har, redan innan butiksbesöket, identifierat de produkter 

som önskas, via webbhandel eller magasin; ”… tidigare var kunder lite mer som ett blankt 

blad och öppna för det mesta.”. Bond lyfter in en etisk aspekt då hon poängterar att en 

modern konsument även bör vara en medveten konsument, i den bemärkelse att det som 

handlas bör göras på ett medvetet sätt, ”… att man handlar så rätt som möjligt hela tiden.”. 

Hon ifrågasätter vidare konsumentens egentliga kunskap och menar att det är ”… massa 

sagor som förekommer och folk blir ständigt lurade kan man ju säga.”. 

Vi finner tendenser på en ökande individualisering samt att individer använder 

varumärken för att uttrycka olika stilar. Konsumenter verkar dessutom vara mer 

välinformerade samt medvetna.  

”… dagens konsumenter kan byta identitet och varumärken blir då ett hjälpmedel.”. 

Györki, 2011-04-18 

4.2.3 Subkulturer och konsumentgrupper 

Solomon et al. (2010) menar att människor vill vara unika, men inte annorlunda, och 

anpassar sig därför till modets grundläggande riktlinjer. Györki framhåller att människor 

söker stöd och att ”… de flesta vill komma undan hyfsat… det är väldigt få som vill klä ut 

sig, de flesta vill bara klä på sig.”. Han menar att det är den tryggheten som ett varumärke 

kan ge; ”… att man har valt rätt.”. Evans et al. (2008) bekräftar att valet av klädsel skapar 

en känsla av samhörighet och blir även en synlig gruppidentitet. Detta uppmärksammas av 

Östberg som beskriver hur individualiseringen i samhället leder till att konsumenter 

upplever att de måste uttrycka sig själva som individer och finner en komplexitet kring hur 

”… de å ena sidan vill tillhöra ett socialt sammanhang men samtidigt inte vara en del av 
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den grå massan.”. Han betonar att varumärken är en del av det uttrycket och att även 

företag, med hjälp av sina varumärken, arbetar hårt för att få bli en del av det uttrycket. 

Johansson instämmer och menar att varumärken försöker bli relevanta för subkulturer. 

Även Angelin delar denna uppfattning och hävdar att det handlar om att bli smartare 

gentemot konsumenten, genom att uppmuntra en viss subkultur via musik, film och 

produktplaceringar. Hon menar att budskapet då upplevs som mer subtilt. Också Östberg 

konstaterar att varumärkets identitet kan påverkas av populärkultur och olika 

konsumentgrupper. 

 Patterson (1998) beskriver hur varumärket nyttjas för att skapa gemenskap. Györki 

betonar att varumärken skapar en stark tillhörighet och uttrycker att ”… det finns en tribe-

tanke; om du tillhör Calvin Klein-klanen har du också deras produkter.”. Evans et al. 

(2008) framhåller att det inte endast handlar om delade värderingar utan även 

konsumenters önskan efter att identifiera sig med den stil som olika grupper står för. 

Östberg menar på liknande sätt att varumärken kan bidra till att människor kan känna en 

social gemenskap, som exempel nämner han Cheap Monday; ”… när de var nya och 

relativt små, då var de ett tecken på att man kände igen andra – vi klär oss likadant, vi är 

likadana.”. Han nämner ytterligare ett exempel; Acne, och anser att det rör sig om samma 

fenomen; ”… vi är lite kreativa, medvetna och inte överdrivet stiffa, en skön blandning.”. 

Han förklarar vidare att ”… man upplever att dessa kläder är en biljett in i ett 

sammanhang”. Schouten och McAlexander (1995) ser subkulturer som subgrupper i 

samhället. Boëthius lyfter fram Converse som ett intressant varumärke då hon 

uppmärksammar att det har anammats av olika typer av subkulturer och Östberg 

poängterar att ”… det är inte smarta brand managers som har gjort att Converse har blivit 

en kulturell ikon”. Han menar att ”… Converse utnyttjar det faktum att de har blivit en sko 

som är en del av många subkulturer.”.  

 Patterson (1998) menar att engagemanget för specifika produkter eller varumärken 

leder till en överensstämmande stil rörande gruppens konsumtion. Denna åsikt får stöd av 

Györki som anser att företeelser, såsom hiphop- kulturen är en slags subkultur, som har 

kommit att påverka ungdomsmodet. Han menar vidare att modet; ” … flyttat ut på 

gatorna.”. och att det, i högre grad, genereras av subkulturer och framhåller att 

modeskapare och fotografer rör sig i dessa kretsar och influeras.  

 Vi kan utifrån detta uppmärksamma att företag arbetar med sitt varumärke för att bli 

en del av vissa samhällsgrupperingar. Detta kan skapa en trygghet då konsumenter kan 

identifiera sig med både gruppen och varumärket. 
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”… dessa kläder är en biljett in i ett sammanhang.”.  Östberg, 2011-04-19 

4.2.4 Sociala medier och maktförskjutning  

Enligt Briggs (2010) är det få varumärken som lyckas förmedla medvetenhet, lojalitet och 

engagemang via sociala medier och författaren anser vidare att sociala medier bör vara en 

slags förlängning av varumärkets identitet. Györki framhåller att det är viktigt att ha en 

närvaro via sociala medier, men betonar att det är beroende av varumärkets karaktär. Han 

anser att det kan vara viktigare för varumärken som vänder sig till ungdomar, och 

poängterar hur kommunikationen bör anpassas utifrån vilka företaget vill nå samt hur de 

önskar framträda. Även Boëthius uppmärksammar att ”… man kanske har lite olika 

kontaktytor… sociala medier används mycket mer mot den yngre målgruppen.”.  

 Mangold och Faulds (2009) menar att företag inte kan påverka kunders integration 

på Internet vilket resulterar i att dess kontroll över informationens spridning begränsas och 

bidrar till att kundernas makt ökar. Angelin är av liknande åsikt och menar att det finns en 

risk med att varumärken flyttas ut på Internet; ”… om någon ogillar ett varumärke sprids 

det snabbt och det kan bli svårt för varumärket att hålla kontrollen.”. Även Gummesson 

(2008) anser att kundens ökade medverkan bidrar till att dess makt ökar och Ström (2010) 

framhåller att det rör sig allt mer mot en tvåvägskommunikation. Sjödin framhåller att i 

takt med att tillgången till medier och andras åsikter på Internet har blivit större så har 

marknadsförarens makt minskat, ”… det har jämnats ut lite…”, men betonar att 

marknadsförarna fortfarande kan anses vara den viktigaste källan. Holknekt resonerar på 

liknande sätt kring hur det tidigare var kommunikatören som ägde informationen; ”… idag 

så kan makten ligga hos någon annan och det är en verklighet vi får lov att förstå och 

anpassa oss efter.”. 

 Mangold och Faulds (2009) beskriver sociala medier som en nytolkning av den 

traditionella word of mouth-effekten och Györki poängterar dess självklara relevans 

genom att likna det vid ”… skolgårdsskvaller…”, som idag sker på Internet. Hines och 

Bruce (2007) menar att detta är det effektivaste sättet att sprida modetrender och även 

Angelin lyfter fram att sociala medier blir en allt viktigare spelare på marknaden. Hon 

poängterar att det kan vara till konsumentens fördel, då det ”… blir väldigt 

konsumentdrivet, man kan inte lura kunden… det blir en kanal att nå ut.”.  

 Vi noterar att vikten av varumärkens närvaro via sociala medier uppmärksammas 

som en viktig kanal att nå ut till konsumenterna. Dessa medier framhålls som mer 

konsumentdrivna. 
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”… idag så kan makten ligga hos någon annan och det är en verklighet vi får lov att 

förstå och anpassa oss efter.”.  Holknekt 2011-05-13 

4.2.5 Opinionsbildare och tredjehandskällor 

Weber (2009) hävdar att det idag ges större möjlighet att undvika traditionell annonsering, 

vilket har en koppling till hur Györki beskriver att konsumenter inte ser en halvtimme på 

samma TV-program, utan zappar och menar att ”… det är samma människor som zappar 

som sedan handlar kläder.”.  Att då använda sig av alternativa informationskällor kan vara 

en möjlighet för företag vars fördel framhålls av Keller et al. (2008), då tredjehandskällor 

upplevs som särskilt trovärdiga. Östberg ser hur företag försöker påverka konsumenter 

genom icke-traditionella marknadsföringsvägar och menar att; ”…  det är ju ingen slump 

att PR har blivit den nya reklamen.”. Györki uppmärksammar att ”… dagens konsumenter 

inte är dumma, de flesta kan tänka själva och det går inte längre att luras.”, och 

understryker vikten av att budskapet måste vara relevant och sant. Östberg menar att 

kommunikation som genereras direkt av företaget inte är lika effektiv längre och Angelin 

poängterar; ”… traditionell marknadsföring i all ära, men jag tror att man måste ha en 

avsändare som lite underliggande.”. Person X berättar hur varumärken kan få stort 

utrymme i media utan att själva annonsera, genom att bloggare och stylister 

uppmärksammar samt tilltalas av varumärket, och indikerar att det kan vara ett skäl till att 

kunder väljer varumärket. Angelin menar att många företag i branschen ”… lyfter fram lite 

creddigt folk som man vill förknippa sitt varumärke med .”.  

 De enskilda individer som återfinns i ”rätt” socialt sammanhang och har en stor 

påverkan på vad andra köper definierar Parment (2008) som opinionsledare och menar att 

dessa influerar konsumentens val av varumärke. Sjödin uppmärksammar hur detta tar sig i 

uttryck inom modebranschen och menar att mode inte skapas demokratiskt; ”… alla 

människor är inte riktigt lika viktiga när det handlar om hur trender och moden sprids utan 

det finns några som är trendsetters.”. Han framhåller att dessa trendsetters uppnår sin status 

beroende av var de bor, vilka de är samt vilka bloggar de har.  Ström (2010) menar att 

bloggen är ett effektivt redskap för opinionsbildare och Scott (2010) framhåller bloggen 

som ett viktigt och effektivt nutida marknadsföringsredskap. Östberg beskriver hur företag 

strategiskt utnyttjar det faktum att andra konsumenters köp kan påverkas om inflytelserika 

personer skriver positivt om företagets produkter och menar att det har varit ”… en väldigt 

viktig bit inom modebranschen.”. Angelin menar att företag planterar ut sitt varumärke, får 

bloggare intresserade och på så sätt når slutkonsumenten. Dessa resonemang passar väl in 
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på hur Eliashberg och Shugan (1997) beskriver att det är centralt för företag att lokalisera 

opinionsbildarna. Nyttan av modebloggare uppmärksammas av Elfström som beskriver hur 

Jofamas samarbete med Kenza, en svensk bloggerska, var ”… en fit med varumärket…”, 

vilket ledde till att de nådde en ny målgrupp. Tungate (2008) poängterar bloggarens makt 

och Sjödin är av liknande åsikt och menar att modebloggare blir en allt större maktfaktor. 

Weber (2009) framhåller bloggarnas brist på restriktioner samt dess tillgång till hela 

webben och beskriver dem därmed som en potentiell riskfaktor, något som Sjödin 

framhåller ur ett varumärkesidentitetsperspektiv. Han menar att identiteten har blivit 

viktigare; ”… andra kunder kan vara en större maktfaktor än vad de var tidigare, då de kan 

göra sina åsikter hörda på ett annat sätt.”. Han poängterer hur åsikter delas på Internet, 

vilka sedan kan plockas upp av andra och därmed generera kedjeeffekter. 

 Ström (2010) anser att företag genom att använda egna bloggar kan öka möjligheten 

till ett personligt anslag vilket även Elfström har uppmärksammat då han menar att 

bloggens fördel är dess möjliggörande av att skapa en personlig relation. Han menar att 

den bör drivas ” … som en personlig grej…”, blir den blir för kommersiell förlorar den sin 

trovärdighet.  

 Utifrån detta urskiljer vi mönster som tyder på att varumärken kan presentera sitt 

budskap genom att förknippas med personer som har möjlighet att påverka andra, samt att 

information som inte är direkt genererat av företaget används i större utsträckning.   

”… lyfter fram lite creddigt folk som man vill förknippa sitt varumärke med. ”.  

Angelin 2011-04-18 

4.2.6 Butikskoncept 

Power och Hauge (2008) framhåller att användandet av egna butikskoncept ökar och 

Person X förklarar att butiken är det viktigaste fönstret ut mot slutkonsumenten och menar 

att personalen som befinner sig i butikerna sätter standarden för kundens förväntningar 

rörande kunskap, servicenivå och inspiration. Person X menar att kunders preferenser 

varierar och butikerna är då ett sätt att ” … få hela varumärkesbredden att synas.”. Vikten 

av att framhäva varumärkesbredden får stöd av Angelin och Boëthius. Angelin menar att 

det tycks vara lönsamt för mindre varumärken att ha sina egna butiker, just för att kunna 

visa upp hela sin kollektion samt vad varumärket står för.  Även Boëthius lyfter fram att 

företag idag arbetar mer aktivt med butikskoncept genom att göra dessa till ”… en liten 

värld i sig.”. Angelin tror att detta är ett resultat av att återförsäljare ”… vill ta kontroll 

över det hela.”. Detta resonemang stöds av Göyrki som anser att orsaken till 
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butikskoncepts uppkomst kan grundas i att varumärken ville ta makten över sitt eget 

uttryck. Han menar att detta har blivit ”… ett sätt för varumärken att flytta sina gränser… 

att bredda sig till parfymer och accessoarer.”.  

 Power and Hauge (2008) framhåller att fler modeproducenter drar tillbaka 

försäljningen från återförsäljare för att istället öppna egna högt profilerade 

flaggskeppsbutiker. Györki uppmärksammar att identiteten kan påvisas genom 

flaggskeppsbutiker, där butikernas exteriör och arkitektur ”… andas varumärket.”. Han 

exemplifierar och menar att butikspersonalen på Abercrombie & Fitch andas varumärket; 

”… hög musik, ljussättningen, doften och människorna rör sig och dansar, det skapas en 

varumärkesupplevelse.”. Detta styrks av Kozinets et al. (2002) som menar att 

återförsäljare har börjat använda butiksatmosfären för att skapa upplevelse för kunden. 

Person X framhåller vikten av individualism i butiken genom en dynamisk personalgrupp 

så att kunder kan bli inspirerade att hitta sin egen stil. 

 Kozinets et al. (2002) poängterar att företag hela tiden måste ställa sig frågande till 

hur långt de är beredda att gå för att skapa en upplevelseberikad kundupplevelse. Vilket 

kan kopplas till Györki som menar att det krävs en fysisk närvaro för att ta del av den här 

kundupplevelsen och uppmärksammar samtidigt att näthandeln har ökat och är 

framgångsrik. Detta noteras även av Person X som menar att det skett ett skift i var kunden 

väljer att handla, i och med att webbhandeln har ökat. Hon anser vidare att detta påverkar 

kunden då denne ”… helt enkelt vill få ut mer av sitt butiksbesök.”. 

  Vi urskiljer att fysiska butiker används i större utsträckning för att möjliggöra en 

presentation av hela varumärkesbredden och för att skapa en upplevelse för kunden. 

”… varumärken ville ta makten över sitt eget uttryck …” Györki 2011-04-18 

4.2.7 Varumärket personifierat  

Enligt Aaker (2010) kan en del av varumärkesidentiteten beskrivas som varumärkets 

personlighet och Kapferer (2008) menar att varumärkets personlighet uttrycks genom 

kommunikation. Jonasson uppmärksammar vad han anser vara en av de stora 

förändringarna inom klädbranschen, han menar att tidigare använde företag sig av 

modeller i sin kommunikation men nu används istället kända personer, ”… kändisarnas 

identitet och personligheter får effekt för varumärket i större grad.”. I likhet med detta 

beskriver Elfström de samarbeten som Jofama genomfört, och tror att många kunder vill 

köpa samt bära vad var deras favoritdesigner eller idol har gjort, då det blir ”… ett sätt att 
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identifiera sig med dem.”. Detta är i linje med hur Aaker (2010) påpekar att vissa 

varumärken används för att uttrycka människors egna identiteter. Bond är av liknande åsikt 

och menar att då förebilder som anses beundransvärda företräder varumärken skapas en 

känsla hos konsumenten; ”… så skulle jag vilja vara.”. Hon framhåller dock att hon främst 

tror att detta är ett ungdomsfenomen.  

 Elfström berättar hur Jofama strävade efter att framhäva kvaliteten i sina produkter 

genom designsamarbeten med modeskaparen Lars Wallin, och modebloggaren Kenza. Han 

poängterar att dessa samarbeten resulterat i att företaget uppmärksammats i media. Detta 

förklaras av Pringle (2004) som menar att kända personligheter kan användas för att skapa 

publicitet kring sitt varumärke och Keller et al. (2008) menar företaget då kan ha 

förhoppningar om att kändisens fans också ska bli företagets fans. Györki exemplifierar 

och skildrar hur H&M började med att låta Madonna designa en kollektion, för att sedan ta 

in riktiga designers för samarbeten, vilket han uppmärksammar som ett nytt fenomen. 

Jonasson delar denna uppfattning och menar att globaliseringen av dagens media har 

resulterat i att ”… vi har fått mycket fler stars, som i sin tur har kunnat samarbeta med 

olika typer av varumärken för att kunna stärka dessa.”. Även han belyser H&M:s 

samarbeten med kända designers och hur dessa samarbeten, har genererat ”…någonting 

som är oerhört varumärkesstärkande…” och menar att ”… vem som helst kan tycka att det 

är lite fräckt att gå omkring med en H&M-påse på stan.”. Bond lyfter fram en annan aspekt 

kring dessa samarbeten, då hon menar att kedjor tar in designernamn som får representera 

det företagen saknar; samarbetspartnern står för en viss stil och ansvaret för företagets 

handlingar åläggs därmed dess samarbetspartner. Hon menar då att företag inte behöver ta 

ansvar på samma sätt som om de använt sig av sitt eget namn och framhåller att det är 

vanligt förekommande. 

 Keller et al. (2008) hävdar att det är viktigt att välja en person som förmedla en 

känsla av trovärdighet och attraktionskraft som gör denne relevant för produkten eller 

varumärket i fråga. Detta styrks av Elfström som menar att det måste kännas rätt med de 

personer Jofama väljer att samarbeta med och att företaget lägger mycket energi på att hitta 

de som lämpar sig bäst. Person X beskriver vikten av att samarbetspartnern kan identifieras 

med varumärket samtidigt som det måste tillföra något, ”… det måste vara ett givande och 

tagande från båda sidor så att säga.”. Elfström framhåller att Jofamas samarbeten troligtvis 

varit lika viktiga för deras samarbetspartners, då Kenzas läsarantal ökat och samarbetet 

med Lars Wallin möjliggjorde genomförandet av en hel skinnkollektion, vilket kan vara 

svårt för en enskild designer. 
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Aaker (2010) menar att personifiering av varumärket i form av att framhäva dess grundare 

eller ledare kan skapa en relation med kunden. Johansson resonerar kring framgångsrika 

svenska företag såsom We, Odd Molly och J Lindeberg och konstaterar att ” … alla har 

drivits av entreprenörer med en stark vilja att förändra och göra nya saker.”. Denna åsikt 

finner stöd av Jonasson som framhåller att det finns faktorer som driver varumärken; 

”…det kan handla om en väldigt excentrisk grundare eller kreatör.”. Detta beskrivs som ett 

vanligt förekommande fenomen inom modevärlden; ”… man tror ju att Roberto Cavalli, 

det är en person… det bygger på att det är någon som har personifierat det här 

varumärket.”.  

 Vi uppmärksammar tendenser till att företag strävar efter att sammankoppla sitt 

varumärke med kända personligheter, och genom detta försöka ladda varumärkets 

identitet med personliga egenskaper. 

”… det skapas en känsla hos konsumenten … så skulle jag vilja vara.”.  

Bond, 2011-05-23 

4.2.8 Globalisering och varumärket 
 
Hollensen (2011) framhåller att varumärken är närvarande överallt i den globala kulturen 

och Sjödin betonar globaliseringens komplexitet, ”…är det trixigt att spåra mönster i ett 

land så är det inte säkert att det blir lättare när man måste göra det över flera kontinenter 

samtidigt.”. Holknekt menar att de svenska företag som etablerats internationellt är de som 

även har arbetat med sitt varumärke.  

Aaker (2010) hävdar att varumärkesidentiteten ibland kan vara så övertygande att 

den kan fungera på alla marknader, men att den i de flesta fall måste anpassas. Jonasson 

resonerar i linje med detta och nämner ett exempel, ”… om H&M slår upp en ny butik i 

Sickla köpcentrum så är det en sak, men att etablera H&M i Tokyo, då så måste man 

antagligen attackera det på ett annat sätt.”. Han tror inte att detta kunnat genomföras på ett 

framgångsrikt vis om inte H&M haft den starka identiteten kring mode i varumärket. 

Johansson exemplifierar utifrån sin syn på saken: ”…i Björn Borg-fallet när vi växte 

internationellt så byggde hela idén på att kopiera modellen som man har lyckats med i 

Sverige…varumärkesidentiteten ska i möjligaste mån ska ligga i linje, annars hamnar man 

i en situation där det blir schizofrent, särskilt när det är en global värld och den digitala 

plattformen så går det inte att ha olika budskap utan det måste någonstans bottna i samma 

grund.”.  
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Holknekt å sin sida förklarar att när det handlar om att attackera olika marknader i olika 

länder arbetar de på Odd Molly lokalt i sin kommunikation, utifrån exempelvis mode-, 

kulturell och religiös historik. Han kan inte se någon problematik i att varumärket genom 

denna lokala anpassning skulle upplevas som splittrat utan menar att ”… innehållet och 

kärnvärdena i varumärket är ju alltid lika, sen är det en fråga om hur man presenterar dem, 

så det handlar om paketering bara.”.  

 Lechner (2009) beskriver att globalisering innebär att människor blir 

sammankopplade över större avstånd. Detta uppmärksammas av Sjödin som framhäver att 

globalisering innebär att breda mönster sprids och kopieras snabbt. Han menar att 

geografiska områden inte längre är helt avgörande; ”… en väldigt modeintresserad ung tjej 

i Stockholm kanske har mera gemensamt med modeintresserade unga tjejer i andra 

storstäder… en modebloggare visar outfits från sitt vardagsliv i New York… och det sprids 

ju bara på några timmar till Stockholm.”.  O’Connor och Galvin (2001) konstaterar att 

företag i dag söker sig till marknader utanför deras omedelbara geografiska gränser och 

Boëthius menar att i och med att detta blir konkurrensen allt större. Easey (2009) 

konstaterar att modeindustrin under de två senaste decennierna har vuxit till en verkligt 

global rörelse och Jonasson poängterar att tack vare de medier som finns suddas 

landsgränser ut, han exemplifierar,”… i dag kan du handla t ex. GAP på nätet, för två år 

sedan, då var man världsvan och hade kanske varit London eller New York men i dag kan 

man göra samma sak hemma från skrivbordet – mystiken liksom vattnas ur lite ju mer 

mass-market det blir.”.  

 Utifrån detta ser vi tendenser som tyder på att företag idag måste anpassa sin 

kommunikation kring varumärket utefter olika marknader. 

”…är det trixigt att spåra mönster i ett land så är det inte säkert att det blir lättare 

när man måste göra det över flera kontinenter samtidigt.”. Sjödin 2011-04-18 

4.2.9 Miljö, CSR och varumärket 

Byul (2010) hävdar att modeskapare förväntas uppfylla ett socialt ansvarstagande och 

Jonasson anser att företag antagligen skulle vilja nämna miljö- och eko-mode som en 

påtaglig förändring i branschen, men påpekar att ”… vi har nog inte riktigt nått dit än.”. 

Östberg menar att det ”… blåser mer allmänna miljömedvetenhetsvindar…” och 

uppmaningar till försiktighet med att utnyttja arbetskraft i tredje världen. Boëthius tror att 

CSR-frågor ”… börjar bli en hygienfaktor ”, någonting som företag bör ha för att det 

förväntas av dem. Angelin konstaterar på liknande sätt att företag hävdar att det är en 
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självklarhet för dem att arbeta med miljö-frågor, och menar att ”… även om det inte är en 

självklarhet idag så är det ändå något som krävs i förlängningen.”.  

 Dahlén och Lange (2009) lyfter fram CSR-initiativ som mycket relevant och 

betydelsefullt i ett modernt samhälle. Györki har identifierat detta och menar att företag 

försöker fånga upp underliggande trender och försöker tolka det så att det blir relevant; ”… 

just nu är det miljö. ”. Johansson menar att de klädvarumärken som har möjlighet att knyta 

miljöaspekten till sin identitet kommer att göra det men poängterar att det samtidigt kräver 

mycket av varumärkena; ”… har du inte torrt under fötterna så kan du inte använda det 

positivt i din kommunikation, då får du vara passiv.”.  

 Dahlén och Lange (2009) hävdar att det är viktigt att tänka på vilka typer av CSR-

initiativ som ett företag bör stödja. Györki är av liknande åsikt och menar att det kan lämpa 

sig bättre för vissa företag att framhålla att de är miljömedvetna; ”… bygger konceptet på 

att det tillverkas och handlas billigt och sedan kastats och om vi spekulerar fritt så kanske 

nått som är billigt tillverkas under sämre betingelser…”, ett koncept som säljer dyrare 

kläder då kan upplevas som mer trovärdigt. 

 Byul (2010) hävdar att miljöorienteringen inom klädbranschen knappast växer till att 

bli en egen industri, då dagens kunder inte visar tillräckligt stort intresse. Angelin är av 

liknande uppfattning och berättar att varumärken ofta endast till viss del satsar på 

ekologiska produkter då konsumenterna inte verkar vara intresserade. Denna åsikt får stöd 

av Bond som menar att dagens konsumenter främst ser till det låga priset och därmed 

accepterar låg kvalitet och tvivelaktiga arbetsförhållanden, samt ser förbi miljöpåverkan 

vilket hon upplever som ”… totalt otidsenligt.”. Boëthius menar att CSR-frågor kan vara 

en viktig faktor för personer som är medvetna om miljön och värderar rättvisefrågor, 

snarare än att de är modemedvetna. Johansson framhåller att ”… problemet historiskt sett 

har varit att mode handlar väldigt mycket om att sälja attraktion… miljömedvetenhet och 

ekologiskt har inte bedömts vara särskilt intressant i det perspektivet, men det håller på att 

förändras.”. 

 Vi finner att materialet indikerar att CSR-frågor är en faktor som kräver mycket av 

företag och något som kommer ses mer som en nödvändighet i framtiden. 

”… det är ju ingen slump att det är många som tycker att det känns fräscht att satsa 

på eko-kollektioner…”.  Östberg, 2011-04-19 
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4.3 Stabilitet och förändring – en tänkbar symbios? 

4.3.1 Konsekvens och förändring 

Wheeler (2006) poängterar vikten av att identiteten hålls intakt och Aaker (2010) menar att 

förändringar i identiteten går att undvika, och påpekar att det finns många framgångsrika 

varumärken med en historia av konsekventa identiteter. I motsats till detta framhåller 

Östberg att det finns få exempel på företag som ”… har klamrat sig fast vid samma sak 

hela tiden utan att uppfattas som daterade och gamla.”. Han menar att det handlar om ett 

förändringsarbete där företaget konstruerar olika kärnvärden som de håller fast vid. 

Jonasson framhåller på liknade vis att varumärkesidentiteten inte är statiskt, utan menar att 

det är någonting som företaget hela tiden måste arbeta med. Han menar att förändring är 

oerhört viktigt men påpekar samtidigt att varumärket inte bör släppa sin själ; ”… själen 

måste finnas där.”. Elfström framhåller att Jofamas identitet har förändrats och förnyats – 

tidigare tilltalades en medelålders publik och varumärket sågs som gammalt och tryggt ”… 

det fanns inte några brister, men inte heller några utmaningar.”.  

 Kapferer (2008) framhäver att en principfast identitet är viktigt, framförallt då 

varumärket expanderar eller påverkas av andra förändringar. Även Boëthius framhåller 

vikten av konsekvens och betonar att om företaget har fastslagit ett antal värderingar så 

måste de efterlevas ”alltid och av alla.”. Johansson menar vidare att det kan vara svårt att 

kombinera en stabil identitet med förändringar, han anser att ett toppstyrt varumärke som 

inte är transparant och därmed kontrollerar all information, ”… antagligen får problem i 

den här världen vi lever i nu.”. Person X anser att ett företag som är för statiskt, inte 

förändras och tar in nya element ”… har det svårt och kör fast…”. Jonasson framhåller 

vikten av att ha en identitet; att företaget arbetar utifrån sin position och stärker det. 

Johansson poängterar vidare att de starkaste varumärkena är de som klarar av förändring 

utan att förändra sitt koncept i någon större utsträckning, något som bekräftas av Aaker 

(2010) som framhåller att även om förändring ibland är lämplig bör målet vara att skapa en 

effektiv identitet vars utförande består utan den blir omodern. Johansson framhåller att 

Björn Borgs främsta styrka var att de under tio år behöll företagets bäst säljande produkt, 

vilken förfinades genom åren men påpekar att”… det måste ju ändå presenteras som ett 

erbjudande som är helt nytt för nu är det hösten 2011 och det här är fräscht och nytt.”.  

 En utmaning för många varumärken är att bemöta och svara till en förändrad miljö 

och omgivning menar Aaker (2010), som beskriver att detta bör göras genom att 

modernisera och uppdatera varumärkets identitet utan att vandra iväg från den existerande 
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identiteten. Johansson anser att vissa parametrar i varumärket bör vara stabila men 

poängterar samtidigt att ett varumärke som är för stabilt och säger samma sak hela tiden 

kan bli tråkigt ”… särskilt i en sådan föränderlig värld som vi lever i nu så måste man som 

varumärke kunna hantera olika situationer och förändra sitt sätt att prata.”. Jonasson 

framhåller likaså att varumärket kan utveckla och förnya sig inom sin sektor och menar att 

” …om vi inte utvecklar oss så går vi bakåt, ingen utveckling är det samma som att gå 

bakåt gentemot sina konkurrenter, det handlar om att förfina sig.”.  Han poängterar vikten 

av att börja bygga på nästa våg och Elfström beskriver likartat att Jofamas identitet inte 

förändrades på en gång, utan det gick framåt i vågor. Han framhåller hur företaget strävar 

efter att det ”… ska hända spännande saker…”, och menar att förändring är en del av 

Jofamas varumärkesidentitet. Holknekt tror att genom att vara säregna och konsekventa 

kan Odd Molly skapa långsiktiga relationer med sina kunder och bibehålla sin 

trovärdighet. Samtidigt uppmärksammar han behovet av förändring och menar att företaget 

parallellt ”… måste leva i någon slags förnyelseprocess så att inte människor tröttnar på 

oss.”. Boëthius understryker att det måste finnas en balans mellan varumärkets kontinuitet 

och hålla fast vid den kännedom som kunderna har om varumärket, men att det måste ske i 

balans med att vara nytänkande, för att inte uppfattas som förlegad. 

Vi ser mönster som tyder på att någon form av stabilitet bör finnas men att 

förändring och förnyelse är absolut nödvändigt. Det finns tendenser om indikerar på att 

det handlar om att förfina sig sitt koncept och att förändring kan ske successivt.  

”Ingen utveckling är det samma som att gå bakåt gentemot sina konkurrenter… det 

handlar om att förfina sig.”. Jonasson 2011-04-18 

4.3.2 Uppdatering 

Ellwood (2002) menar att identiteten måste uppdateras kontinuerligt för att säkerställa en 

matchning mellan kundens förväntningar och varumärkets löfte och Östberg resonerar 

kring vad som gör en varumärkesidentitet hållbar i dag. Han menar att den bör vara känslig 

för förändringar i omvärlden samt våga skriva om sin historia lagom mycket för att hela 

tiden upplevas som relevant. Detta kan liknas vid det som Melin (1997) framhåller, då 

varumärkets identitet är konstruerad, kan och bör den i vissa fall förändras för att vara 

relevant och tidsenlig. Även Györki påpekar att varumärkets budskap bör vara relevant och 

sant och Östberg menar att om varumärket klamrar sig fast vid vad de var tidigare, så blir 

det irrelevant efter ett tag; ” ... man får gå in och hitta nya sätt att bli relevant på, de som 

lyckas med det och har blickarna utåt på vad som händer runtomkring dem, de är 
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hållbara.”. Ellwood (2002) hävdar att produkters fördelar bör matcha tidsandan för att vara 

relevanta för målgruppen. Györki påpekar vidare att han inte tror att det är viktigare idag 

att hålla sig up to date, han menar att det endast är värderingarna som skiftar. Enligt 

Östberg behöver inte huvudorsaken till att mindre modeföretag försvinner vara att de inte 

haft en tydlig identitet, utan snarare att de inte har lyckats göra sig relevanta.  

 Kapferer (2008) anser att varumärken bör besitta en viss mån av frihet för att kunna 

matcha moderna marknaders mångfald, en åsikt som får stöd av Johansson som menar att 

företag måste anpassa sig efter den värld de lever i. Östberg anser att 

varumärkesidentiteten kan påverkas av olika konsumentgrupper och även Boëthius 

framhåller vikten av att företag tar in ett kundperspektiv, och menar att ett 

förändringsarbete bör vara kopplat till vad kunderna vill, men att det samtidigt bör ha en 

intern koppling. Hon framhåller dock att kundperspektivet alltid är eftersträvansvärt. 

Holknekt poängterar att det är viktigt att veta i vilken omgivning man befinner sig, men 

framhåller; ”… att lyssna behöver inte betyda att man ska ta hänsyn.”. Denna åsikt finner 

stöd hos Sjödin som framhäver det som självklart att företaget bör lyssna på sina kunder 

men menar att ”… sedan behöver de inte göra exakt som kunderna säger, men du måste ha 

en förståelse för din marknad.”. Han resonerar kring huruvida det handlar om att ta hänsyn 

till dem men samtidigt driva en egen linje, och menar att det kan vara i det mötet som det 

uppstår ” … någon slags magi eller inte.”. Holknekt menar vidare att konkurrensläget i 

klädbranschen gör att ständigt pågående konkurrent- och nulägesanalyser är nödvändiga. 

Johansson framhåller vidare att för ”… ett traditionellt designdrivet varumärke som inte 

byggt på att ha en dialog med sina konsumenter och så kommer hela den här IT-

revolutionen som har skett de sista åren, då får man det svårt ”.  

 Vi ser tendenser som tyder på att det är viktigt att vara nytänkande och känslig för 

förändringar för att upplevas relevant. Materialet indikerar att företaget bör ha en 

förståelse för sin marknad.  

”… att lyssna behöver inte betyda att man ska ta hänsyn” Holknekt, 2011-05-13 

4.3.3 Anpassning  

Enligt Christensen och Cheney (2000)  kräver marknaden i dag välutförda identiteter, men 

betonar att organisationer förväntas kunna anpassa sig. Sjödin framhåller att genom ett 

kontinuerligt genomförande av olika typer av mer eller mindre överraskande projekt och 

satsningar så kan varumärken behålla intresset ”… du ser till att hålla spänningen vid liv.”. 
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Jonasson exemplifierar genom att beskriva hur ett klädföretag som försöker ta sig ur en 

tillfällig svacka bör ”… leta i sina rötter men samtidigt måste man anpassa sig efter den 

nya omvärlden…”. Person X är av liknande åsikt och menar att ett anpassningsbart företag 

”… är det som är ett modernt företag idag inom modevärlden .”.  Person X betonar att 

kärnan ska synas men kombineras med ” … saker som känns rätt just nu.”. Detta har en 

nära koppling till hur Östberg anser att företag kontinuerligt skiftar och lyfter fram 

aspekter i sin identitet som är viktiga. Han betonar att det finns många företag som har 

förändrats med viss regelbundenhet och ” … folk har tyckt att det känts fräscht och bra.”. 

Jonasson som framhåller att ” … företag måste utvidga sin ruta och se till att rutan blir lite 

större…”. 

 Sjödin beskriver hur H&M arbetar mycket med att utmana människors 

förväntningar. Han menar att de medvetet har förflyttat varumärket, ”… genom att ladda in 

massa modeassociationer som de kanske inte hade trovärdighet till från början själva, utan 

lånade in från designers och kändisar för att bygga en egen trovärdighet.”. Boëthius anser 

att utveckling av identiteten är en successiv process, som kan ha sitt ursprung i att den 

ursprungliga varumärkesidentiteten, ”… inte riktigt fungerade…”, på grund av faktorer 

såsom ökad konkurrens eller konsumenters ökade trendkänslighet.  

 Aaker (2010) framhåller att identiteten kan utvecklas på flera vis, exempelvis genom 

att lägga till personlighetskaraktärer eller nya emotionella fördelar. Boëthius anser att, 

förutsatt att det rör sig om en långsiktig förändring, kan värden läggas till i identiteten, men 

betonar dock att det kräver ett grundligt arbete. Även Györki framhåller att företag kan, 

och bör, arbeta in värden i sin identitet, som till exempelvis miljöfrågor, ” … eftersom 

samhällsströmningar påverkar våra värderingar och då måste varumärken spegla tillbaka – 

vi fattar.”. Sjödin framhåller att olika varumärken är olika känsliga för förändringar och 

menar att ett sätt att hantera förändringar är att ha olika lager i varumärket ”… det kan vara 

en relativt tidlös värdering eller en del av identiteten och sedan kan den komma i nya 

tolkningar eller gestaltas på olika sätt beroende på hur tiderna förändras .”.  

  Aaker (2010) framhåller hur varumärkes positionering och kommunikation kan 

ändras och enligt Östberg krävs att företag, för att möjliggöra att de uppfattas på samma 

sätt,”… trycker på olika knappar vid olika tidpunkter.”.  Sjödin framhåller på liknade vis 

att nya förpackningar kan framställas av samma grundläggande löfte, då företag kan 

använda ett lager i identiteten som är tidlöst, och ett annat lager som är en förpackning och 

tolkning av det tidlösa budskapet. Angelin tror att företag bör ”… vara konsekventa i det 

de tycker …” men betonar vikten av att samtidigt vara flexibla och ”… väga in vad som 
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känns rätt…”. Holknekts beskriver hur Odd Mollys kärnvärden arbetas in i allt de gör; ” … 

alltifrån hur vi formulerar oss i skrift till hur vi formulerar oss i bild och hur vi tvättar våra 

kläder, hur vi paketerar när vi skickar ut våra kläder…”. Han betonar vikten av att 

budskapet är sammanhängande. Då företaget återfinns i 40 länder framhåller Holknekt hur 

information kontinuerligt hämtas utifrån ” … som tas hem och kokas upp och ventileras 

och sen serveras på rätt vis…” och poängterar vikten av att hela tiden vara ”… nyfiken och 

kunskapsgirig.”. 

 En tendens som framstår som intressant är vikten av att behålla det grundläggande 

löftet men att varumärkets uttryck bör anpassas efter tidsandan för att hålla intresset uppe.   

”… nya förpackningar kan framställas av samma grundläggande löfte.”. 

Sjödin 2011-04-18 

4.3.4 Trovärdighet 

Saviolo (2008) beskriver hur företags- och varumärkeshistoria samt huvudsaklig 

kärnkompetens förmodas vara ett av de attribut som har störst betydelse för företag i 

klädbranschen. Detta uppmärksammas av Bond som anser att det är vad som gör ett 

företag verkligt trovärdigt och nämner då modehuset Hèrmes som ett exempel vilka hon 

anser ha gjort detta på ett lyckosamt vis. Vikten av att varumärket har en historia noteras 

även av Johansson som menar att begreppet relevans inom klädbranschen handlar om att 

leverera och berätta en historia om varumärket som är på riktigt. Han nämner We som 

exempel, och hur dess idé grundats av företaget, i ett nätverk av aktivister som kan ”… 

berätta väldigt mycket storys om varumärket och det blir trovärdigt.”. Detta har en nära 

koppling till hur Holknekt beskriver att Odd Molly reflekterar verkligheten och hur de ”… 

presenterar verkligheten i sanna paket; sanningar är fantastiska.”. Johansson menar att We 

har haft kulturen i sin identitet från början, vilket möjliggör historieberättandet samt 

medför en transparens.  Holknekt ser en fördel med att reflektera verkligheten då Odd 

Mollys målgrupp upplever en igenkännlighet vilket skapar en gemenskap och därmed även 

en relation. Östberg är av liknande åsikt och menar att det som gör att kunder upplever ett 

varumärke som trovärdigt är att de tror på dess historia. Han anser dock att det spelar 

mindre roll om den sedan är sann eller ej; ”… man tror på och gillar en bra story.”. Han 

resonerar vidare kring hur nyetablerade företag har friare tyglar än de företag som är 

bundna av en faktisk historia, men menar att även etablerade företag skapar nya historier 

och att det handlar om att skapa en förståelse för vilka företaget är; ”… är det ett nystartat 

märke och ena säsongen köper man tweedkavaj och nästa säsong en latexjumper, då verkar 
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det ju konstigt.”. Elfström framhåller att Jofama har kunskap och en gammal historia och 

att de är stolta över arvet. Györki som anser att det är viktigt att gå tillbaka till varumärkets 

rötter och att det finns en relevans i det företaget säger.  

 En nyckelfaktor rörande hantering av varumärken över tid är beslutet att ändra en 

identitet framhåller Aaker (2010), men påpekar att en förändring kan vara dyrt och i vissa 

fall skadligt. Person X resonerar kring hur ett företag måste avgränsa vad de är beredda att 

förändra eller ej; ”… man måste veta vad som passar in med ens eget varumärke, 

förändringen är nyttig men det måste relateras till det man vill profilera sig som.”. Sjödin 

tror inte att förändring behöver vara skadligt för varumärket om den genomförs ”… på ett 

smart sätt…”, men betonar att den inte bör göras i alltför tvära kast, då det kan upplevas 

som svårt att relatera till. Han menar vidare att ”… ska man göra ett avsteg då ska man 

vara medveten om att man gör ett avsteg …” och framhåller vikten av ett noga 

övervägande. Györki menar att varumärket kan tappa bort sig om de ”… går för långt ut i 

kanten …”, vilket resulterar i att dess trovärdighet försvinner. Han anser att om något inte 

upplevs som i linje med varumärket, kommer konsumenten ifrågasätta dess trovärdighet. 

Även Johansson betonar vikten av trovärdighet och anser att den är beroende av företags 

löfte till konsumenten. Östberg menar att ett av de starkaste kärnvärdena som idag lyfts 

fram av företag är deras påstådda autenticitet och framhåller att ”… det låter inte så 

autentiskt om man säger att ja men vi har tänjt lite på vilka vi är beroende på tiden.”.  

 De mönster vi kan urskilja är hur en varumärkeshistoria kan förmedla trovärdighet 

och de förändringar som genomförs bör gå i linje med det varumärket.  

 

”… om det inte upplevs som i linje med varumärket, kommer konsumenten 

ifrågasätta dess trovärdighet.”. Györki 2011-04-18 
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5 SLUTSATS  

 I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom den empiriska och 

teoretiska analysen. Kapitlet inleds med att vi besvarar våra tre delsyften utifrån ett 

kvalitativt resonemang. Därefter behandlas vår forskningsfråga, grundad i de empiriska 

tendenser som framkommit i föregående kapitel. Till sist presenteras en avslutande 

diskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Syfte 

Vi kommer nedan att i ordningsföljd besvara våra tre delsyften utifrån en kvalitativ 

diskussion.  

5.1.1 Delsyfte 1: 
 
 Vikten av varumärkets identitet och i vilken utsträckning identiteten präglas av 

stabilitet. 

Bilden vi har fått är att varumärkets identitet är central i klädbranschen då individens 

möjlighet att uttrycka sig med hjälp av kläder framträder som påtagligt i dagens samhälle. 

Det grundläggande behovet av att uttrycka sig har länge funnits och är därmed inget nytt, 

dock framstår det som att det blivit än viktigare nu, då marknaden tillåter att individens 

uttryck kan te sig mer diversifierat än tidigare. Konsumenter utsätts dessutom för ett ökat 

antal intryck, och får influenser samt inspiration från ett större antal källor nu än tidigare. 

Då individer kan byta identitet och vara en viss person i olika sammanhang, blir olika 

varumärken och dess identiteter därmed verktyg för att påvisa olika sidor av oss själva 

samt hur vi vill uppfattas av andra.  

 Vår tolkning är att om varumärket omges av en kultur möjliggörs individens 

identifikation med varumärket och andra användare. Varumärkena Odd Molly och We 

uppmärksammas som företag med en tydlig varumärkesidentitet, omgivna av en kultur 

vilket kan skapa en känsla av originalitet. Det kan då vara en fördel om denna 

varumärkeskultur speglar varumärkesidentiteten.  

 En vidare anledning till att varumärkesidentitet framträder som central i 

klädbranschen är att kunder tycks söka en mer personlig relation till varumärken. Då 

konsumenten blir allt mer individualiserad vill denne tilltalas personligen av varumärket. 

Vår tolkning är att, på grund av klädprodukternas uppenbara likhet, är det en fördel om 

varumärkesidentiteten inte knyts till produkten i sig, då det kan vara svårt att identifiera 
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några direkt differentierade eller konkurrenskraftiga produktattribut. Varumärkes-

identiteten kan i stället befästas utifrån immateriella värden för att skapa en känsla av 

unicitet kring varumärket, då det är denna upplevda känsla som kan medföra att företaget 

kan ta ett prispremium för sina produkter. En aspekt av något motsatt karaktär som vi vill 

lyfta fram är resonemanget om att varumärken inom klädbranschen måste förhålla sig till 

kläderna för att uppfattas som trovärdiga. Dessa två skilda aspekter ter sig än tydligare 

utifrån klädbranschens struktur, då varumärkesidentitet ges olika stor betydelse beroende 

på vad det är för slags varumärke; ett tillverkande företag, en kedja eller en återförsäljare. 

Vi finner att för tillverkande företag, vars produkter säljs via återförsäljare, framstår 

identiteten som viktigare, och den bör därför återspeglas i produkterna. Vi har urskilt två 

anledningar till detta; då tillverkande företag, i förhållande till kedjor, många gånger 

behöver ett starkt varumärke för att kunna motivera ett högre pris, måste varumärket 

utgöra ett upplevt mervärde för kunden. Den andra tänkbara anledningen kan vara att det 

hos återförsäljare ofta återfinns en mängd liknande varumärken inom samma butikssfär, 

vilka det tillverkande företaget då måste konkurrera med, varför en tydlig 

varumärkesidentitet kan vara viktig. Kedjor, å andra sidan, kan i stället skapa mervärde 

utifrån andra faktorer genom exempelvis större tillgänglighet, lägre pris samt en ökad 

modegrad, utan att lika tydligt framhålla varumärkesidentiteten i sina produkter.  

 Vi vill därmed påstå att varumärkens identitet i vissa fall kan relateras till specifika 

produktegenskaper, då det till exempel kan röra sig om en unik design eller hög kvalitet. 

Men vi vill framhålla att det framförallt handlar om att produkterna bygger på 

varumärkesidentiteten. Samtidigt vill vi påpeka att varumärkesidentiteten och produkterna, 

kläderna, bör förhålla sig till varandra på ett relevant sätt för att skapa en övertygande 

helhet. Detta, i kombination med individers önskan att identifiera sig med det som 

varumärket står för, framträder som de främsta argumenten till att varumärkesidentitet är 

central i klädbranschen. 

[…] man kan köpa en t-shirt för 99 kr på Gina Tricot eller en för 1999 kr från 

Hermès [...] det är inte produktegenskaperna som skapar det här prisspannet […] 

utan varumärkesidentiteten. – Györki  

Frågan om varumärkesidentitetens stabila inslag är enligt respondenterna omtvistad. Vi 

kan emellertid även här urskilja en samstämmighet då stabiliteten anses bero på typen av 

varumärke; återförsäljare eller tillverkande företag samt huruvida varumärket är 

nyetablerat på marknaden eller en äldre aktör. Något som är värt att begrunda är att det i 

det här fallet, råder delade meningar om vilka varumärken som bör anta en mer stabil 



58 
 

karaktär och vilka som har en större frihet. Det framkommer att ett äldre märke inte 

behöver vara stabilt – det kan göra utsvävningar då konsumenter hunnit skapat sig en klar 

bild av vad företaget står för. Paradoxalt nog framhålls att varumärket bör vara stabilt i sitt 

grundläggande uttryck, av hänsyn till dess rötter och historik. På liknande sätt resoneras 

det kring nyetablerade varumärken som, å ena sidan, kan behöva uppvisa en större 

stabilitet för att tydligt påvisa vilka de är och kunna etablera sig i konsumenternas sinne. 

Samtidigt poängteras att det faktum att de inte har en klar och tydlig plats i 

konsumenternas medvetande, gör att yngre företag lättare kan ändra sitt koncept – att de då 

inte har en långtgående eller traditionsbunden historik att ta hänsyn till i sitt 

varumärkesarbete gör dem mer fria. Vi vill framhålla att en viss stabilitet kan vara 

väsentligt och att de utsvävningar som görs, i grund och botten måste uppfattas som 

relevanta för varumärket, oavsett varumärkets karaktär. Här vill vi belysa att 

klädbranschen i hög grad skapar och influeras av modetrender, vilket kan möjliggöra att 

varumärkens koncept förändras och att detta kan accepteras, oavsett företagets historik.                       

 Mycket talar för att ett varumärkes identitet inte kan vara helt stabil, men att det bör 

finnas vissa stabila inslag och konsekvens så att varumärket inte upplevs som splittrat. 

Detta framhålls av vissa som kärnvärden som inte bör förändras, medan somliga framhåller 

att det inte finns några bestämda kärnpunkter utan att dessa kan bytas ut eller förändras 

med tiden. Vår tolkning är att det finns en komplexitet och svårighet kring 

stabilitetsbegreppet då det främst präglas av hur företag vill att omgivningen ska uppleva 

dem, ett varumärke bör alltså sträva efter att framstå som stabila för att förefalla 

trovärdiga, dels för att uppnå en enighet inom företaget, men även för att erbjuda kunden 

en slags trygghet.  

Vissa parametrar bör vara stabila [… ] är det för stabilt och säger samma sak hela 

tiden då blir det tråkigt. – Johansson 

5.1.2 Delsyfte 2: 

 Betydelsen av förändring och dess inflytande på varumärkets identitet. 

Då mode är en företeelse som präglas av nyskapande och kreativa innovationer är 

förändring ett självklart inslag i klädbranschen, vilket understryks av samtliga 

respondenter. Därigenom framhålls det att även varumärket bör förändras för att inte 

förlora sin aktualitet. Något vi har uppmärksammat är att det inte är tillräckligt för 

klädföretag idag att endast utveckla sina produkter och kollektioner, utan det anses vara 
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minst lika viktigt att kontinuerligt förfina sitt koncept. Vi vill därför påstå att 

förändringens betydelse är essentiell inom klädbranschen och just för att identiteten inte 

endast ska knytas till produktattribut, utan att produkterna bör spegla identiteten, så anser 

vi att förändring bör tas med i företags varumärkesidentitetsarbete.  

[…] förändringsaspekten är mycket central för modeföretag att ta med i sitt 

identitetsarbete. – Östberg 

Idag identifierar sig konsumenter ofta med en viss livsstil, och individer tycks även byta 

identitet i större utsträckning genom att förändra sin stil. Dessa aspekter uppmärksammas 

som ett förändrat konsumtionsbeteende. Det framstår som att individer både kan uttrycka 

sin egen identitet och samtidigt känna tillhörighet genom att bära olika varumärken. Vår 

tolkning är därför att varumärken, med fördel, kan uppmuntra en viss livsstil för få 

konsumenter att uttrycka sig själva genom användandet av varumärken. Företag inom 

klädbranschen tycks ha insett detta, vilket lett till att många av dem arbetar för att göra sig 

relevanta för olika subkulturer. Detta kan innebära att varumärkens identitetsarbete bör 

anpassas efter vad konsumenter efterfrågar för att ligga rätt i tiden. En intressant aspekt 

som framträder är att vikten av att lyssna på sina kunder anses som angelägen, men att hur 

mycket som faktiskt ska tas in eller tas hänsyn till, tycks vara upp till företaget att avgöra. 

Vår bild är att företag bör eftersträva en lyhördhet och på så sätt vara öppet för 

utomstående influenser. 

 Att kunder i dag kan söka information och dela med sig av sina åsikter på ett nytt sätt 

uppmärksammas som ett resultat av den digitala teknikens snabba utveckling vilket 

medfört en ökad informationstillgänglighet – något som kan uttryckas som att kunder fått 

ökad makt. Utifrån detta har det i analysen framkommit att det blivit viktigare för företag 

att uppvisa transparens i sitt handlande, och att det som företag står för och presenterar är 

relevant och sant. Vår tolkning är att detta ställer högre krav på att varumärkesidentiteten 

och att löftet till kunden uppfylls på ett trovärdigt sätt.  

Individers sätt att uttrycka sig och kommunicera i form av bloggar har noterats av 

företag i klädbranschen, och många av dem arbetar aktivt med att plantera 

varumärkeskommunikationen via denna kanal, då varumärket på så sätt förknippas med 

personer med en viss status och trovärdighet. Vi vill framhålla att dessa personer kan bli 

viktiga opinionsbildare samt att tillförlitligheten i varumärkeskommunikationen ökar då 

budskapet uppfattas komma från en tredjehandskälla, och inte direkt genererat av företaget. 

Det har även framkommit i analysen att det är viktigt för företag i klädbranschen att 
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uppvisa en närvaro via sociala medier, vilka kan bli en kanal för att kommunicera ut 

varumärkesidentiteten samt en ny kontaktyta gentemot kunder. Det kan med hjälp av 

denna kanal skapas en dialog med kunderna vilket kan göra identitetsarbetet mer 

konsumentdrivet. Vi vill påstå att enbart en närvaro via sociala medier inte är tillräckligt. 

Vår bild av detta är att om företag väljer att utnyttja denna kanal måste det göras på ett 

aktivt vis, då det bör finnas ett syfte samt ett genomtänkt engagemang från företagets sida 

för att skapa en relevant dialog.  

 Att i större utsträckning använda butikskoncept för att visa upp en varumärkesbredd 

samt ta kontroll över sitt eget uttryck, är något som framstår som väsentligt i 

klädbranschen. Butiken blir ett viktigt fönster för att visa vad varumärket står för och en 

framträdande aspekt och ett sätt att ta kontroll över varumärket. Personalen blir härmed 

ambassadörer för varumärket och varumärkesidentiteten kan på så sätt uttryckas 

ytterligare. Vi vill påstå att denna typ av varumärkeskommunikation kan ses som ett 

gensvar eller ett försök att återvinna kontrollen över varumärket som minskats genom den 

ökade informationstillgängligheten. Den fysiska miljön framstår då som särskilt 

trovärdighetsingivande på grund av dess materiella karaktär. 

 Ett vidare sätt att kommunicera ett varumärkes identitet kan vara att personifiera 

varumärket, vilket kan göras genom att framhäva en kreativ grundare, lyfta in kända 

personer i kommunikationsarbetet eller via olika typer av designsamarbeten. Det 

uppmärksammas att personen i fråga bör gå i linje med varumärket samt att samarbetet 

gynnar båda parter. Det framstår som att denna strategi kan vara en genväg till att snabbt 

knyta tydliga och specifika personliga egenskaper till varumärket, vilka celebriteterna då 

personifierar – om kunden kan identifiera sig med en känd persons identitet så kan 

kopplingen till varumärkets identitet sannolikt stärkas. Vår tolkning är att detta kan 

utveckla varumärkesidentiteten i önskvärd riktning, förutsatt att samarbetet upplevs som 

trovärdigt av kunderna samt att det kan bidra till att skapa en mer personlig relation. 

 Vi har i analysen uppmärksammat att mycket talar för att globaliseringens effekter på 

klädbranschen främst består av en ökad konkurrens, då landsgränser suddas ut. Detta 

medför att varumärkesidentiteten bör vara så pass explicit att samma budskap kan 

kommuniceras i olika länder, men på olika sätt. En intressant aspekt som framträder är att 

det krävs ett grundligt varumärkesarbete för att nå utanför ett lands gränser. Vi tolkar det 

som att det i dag är än mer viktigt att kunna anpassa sin varumärkesidentitet, för att kunna 

lyfta fram olika aspekter i varumärkesidentiteten och på så sätt matcha olika marknaders 

förhållanden. 
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 Ett visst utrymme har tilldelats miljö- och CSR-frågor i klädbranschen, men hur stort 

framstår som en omdebatterad fråga. Vissa menar att branschen kanske inte har givit 

frågan tillräckligt stort utrymme, och menar att en anledning är att kunder inte tycks vara 

tillräckligt intresserade, och en tänkvärd aspekt som framhålls att det kan finnas en 

okunskap hos konsumenten. Det framträder dock att arbetet kring miljöfrågor tycks ha 

blivit både en nödvändighet samt en självklarhet; det förefaller pågå någon form av 

förändring, och miljöfrågor framhålls vara en form av samhällsströmning som därmed 

påverkar både organisationer och konsumenter. En vidare aspekt vi uppmärksammat är att 

det kan finnas svårigheter i att profilera sig som ett miljöföretag i klädbranschen, då det 

som sägs också måste vara sant och efterlevas – det kan annars uppstå en konflikt och i 

stället skada varumärket. Det är mycket som talar för att socialt ansvar alltmer framstår 

som en självklarhet för många, och utgör därmed i sig inget egentligt mervärde. Vi finner 

att om och när detta perspektiv helt tagits in av företag i klädbranschen, kommer det 

troligtvis att uppfattas som en självklar del i deras arbete och inte som något särskiljande 

eller värdeskapande i sig. Vi vill påstå att transparens, i denna typ av frågor, är att anse 

som en nyckelfaktor för att kunna bygga trovärdighet kring varumärket.  

[…] man måste leva i någon slags förnyelseprocess så att inte människor tröttnar 

på oss. – Holknekt 

5.1.3 Delsyfte 3: 

 I vilken grad långsiktig stabilitet och förändring är förenliga med varumärkets 

identitet. 

 

Mycket talar för att varumärkesidentiteten innehåller stabila inslag, men vi noterar 

samtidigt att förändring anses vara en central aspekt som tydligt framträder i 

klädbranschen, vilket påverkar varumärkens identitet. I analysen framhålls vikten av att 

varumärket bör uppfattas som relevant samt tidsenligt, och betydelsen av att vara 

nytänkande och känsligt för förändringar poängteras. Vår tolkning är att för att kunna ligga 

i framkant och svara till de omvärldsförändringar som sker bör dessa analyseras noggrant. 

Först därefter kan en avvägning göras angående hur mycket dessa förändringar bör 

inbegripas i arbetet med varumärkesidentiteten. Det framstår som att ett varumärke inte bör 

avvika från sin grundidentitet och dess värden på ett allt för drastiskt vis, då det kan skapa 

förvirring rörande vad varumärket egentligen står för. Därmed bör varumärkesidentiteten 

innehålla en viss mån av stabilitet, samtidigt som det bör finnas en öppen inställning till 
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förändring. Orsaken vi kan urskilja är att varumärken ställs inför större utmaningar som tar 

sig i uttryck genom ökad konkurrens, en marknad som blir allt mer fragmenterad och 

konsumenters ökade krav och kunskap. Bilden vi har fått är att detta kräver ett nytt 

förhållningssätt, då det kan vara nödvändigt att företag inser att de inte kan påverka sin 

omgivning i lika stor utsträckning som tidigare. 

[…] förändring är oerhört viktigt[...] men varumärket bör inte släppa sin själ, 

själen måste finnas där. – Jonasson 

Ett företag kan uppdatera sin varumärkesidentitet för att vara relevant och det empiriska 

materialet skildrar ett antal olika sätt att genomföra detta på. En till synes viktig 

komponent som vi uppmärksammat är förståelse för sin marknad. En tänkvärd aspekt som 

framkommit i vår analys är det ibland kan finnas ett gap mellan företagets presenterade 

bild och kundernas uppfattning om företaget. Ett sätt för företag att bli medvetna om sin 

omgivning är att föra en dialog med sina kunder, och något som framhålls är att det är 

själva förståelsen som är väsentlig – därefter är det ett företagsstrategiskt beslut att avgöra 

hur mycket av det kunderna säger som faktiskt skall tas hänsyn till i varumärkesarbetet. 

Ibland kan det vara viktigt att företaget istället går sin egen väg för att inte ta in alltför 

många intryck samtidigt, och då riskera att framstå som kluvet. Vår bild är att 

konsumenten har givits, men även tagit, en större roll när det gäller arbetet med 

varumärkesidentiteten, men att detta endast är en del i identitetsarbetet; att överblicka sina 

konkurrenter samt att uppmärksamma samhällsströmningar framstår fortfarande som 

mycket väsentligt.  

 Vikten att behålla sitt varumärkeslöfte samtidigt som det bör presenteras på olika sätt 

genom att kommunikationen anpassas och uppdateras för att kunden inte ska tappa 

intresset för varumärket, har återkommande framhållits i vår analys.  Det framträder att 

olika värden kan läggas till i identiteten, förutsatt att de arbetas in gradvis på ett trovärdigt 

sätt. Detta kan göras genom att använda sig av olika lager i identiteten som sedan uttrycks 

vid olika tidpunkter beroende på kontext och sammanhang. Ett ytterligare sätt att betona 

eller väva in olika värden i varumärkesidentiteten kan vara att lyfta fram olika 

samhällstrender som ligger i tiden, exempelvis miljöaspekter eller aktuella livsstilar eller 

genom att sammankoppla sitt varumärke med celebriteters personligheter. Vi kan utifrån 

detta urskilja att det i identitetsarbetet bör finnas en balans i form av en förmåga att gå 

tillbaka och leta i sina rötter, men samtidigt anpassa varumärket till den nya omvärlden. 

Vår tolkning är att detta framhäver vikten av att inte avvika för mycket från sin 
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grundidentitet, samtidigt som varumärket bör förnya och förfina sig för att väcka intresse 

och därmed anses som aktuellt. 

[…] värden kan läggas till i identiteten[…] men det kräver ett grundligt arbete. 

    – Boëthius  

En tänkvärd aspekt som framkommit är hur ett varumärke bör utvidga sin position, då 

företag bör stäva efter att utveckla sitt varumärke då det annars riskerar att uppfattas som 

förlegat och kan hamna i underläge i relation till konkurrenterna. I den här utvecklingen 

framhålls att varumärkets kärnvärden torde finnas med, och vikten av att de återkommer i 

all kommunikation, mer eller mindre uppdaterade och anpassade, är något som belyses.  

 Utifrån detta resonemang har vi fått intrycket av att förändring och stabilitet är inte 

bara förenliga, utan absolut nödvändiga inslag i ett varumärkes identitet. De företag som 

lyckas kombinera dessa faktorer kommer troligtvis uppfattas som både relevanta och 

trovärdiga. Det förefaller härvid att varumärkens förmåga till flexibilitet blir en avgörande 

faktor i konsten att förena stabilitet och förändring. Att kunna förändra varumärkets 

identitet gradvis och pendla mellan stabila inslag, som är grundläggande för vad 

varumärket utger sig för att vara, men samtidigt låta nya inslag figurera i identiteten. Vår 

tolkning är att detta bygger en långsiktighet för varumärket i relation till dess omgivning, 

samtidigt som det ger varumärket ett nyhetsvärde, vilket framstår som centralt för företag i 

klädbranschen. Vår bild av detta är att, om ett varumärke ska upplevas som stabilt, är det 

en nödvändighet att förändra sig, då det ökade tempot i samhället bidrar till att successiva 

förändringar i identiteten kan upplevas som en slags stabilitet. Det kan vara en fördel om 

varumärket förändras i takt med konsumenters skiftande uppfattningar, så att perceptionen 

av varumärket förblir densamma, då individers preferenser och samhället förändras, bör 

alltså även varumärket förändras.  

 En tänkvärd aspekt som framträder är hur varumärket beskrivs som en förhandling. 

Vi tolkar detta som att det råder en ömsesidig påverkan, då varumärken påverkar 

människor på individnivå, i form av att de kan användas som uttrycksmedel för ett slags 

självförverkligande. Parallellt med detta påverkar konsumentgrupperingar varumärken och 

därmed även de associationer som skapas till varumärket. Om varumärkesidentiteten 

utifrån detta ses som en förhandling mellan varumärket och dess användare, är vår tolkning 

att varumärkesidentiteten bör innefatta vissa delar av förändring och vissa delar av 

stabilitet då det rör sig om ett slags givande och tagande.  
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5.2 Forskningsfråga 

I uppsatsen har vi arbetat utifrån följande forskningsfråga som syftar till att lyfta 

uppsatsens resonemang till ett vidare perspektiv: 

 På vilka sätt kan förändringar, som är av sådant slag att företaget inte själva kan 

påverka dem, hanteras parallellt med ett varumärkes identitet och i vilken 

utsträckning kan identiteten anpassas på ett trovärdigt sätt – i en betydande 

konsumentsektor med hög förändringstakt?  

Utifrån vår analys och besvarandet av våra delsyften har vi funnit ett antal tendenser som 

vi vill framhäva vid besvarandet av vår forskningsfråga. De tendenser som framträtt vid 

studerandet av klädbranschen ter sig vara av sådant slag att de inte enbart har en påverkan 

på modebranschen specifikt, utan även kan bedömas ha motsvarande inverkan på andra 

betydande konsumentsektorer av likartad karaktär. Återigen vill vi understryka att vi i 

denna undersökning inte strävar efter att generalisera, utan snarare finna exemplifierande 

mönster som därigenom kan öka förståelsen för liknande branscher. De tendenser vi urskilt 

lyder enligt följande: 

 Varumärkens identitet bör i viss mån vara stabil. 

 Konsekvens krävs vid utvecklandet av identiteten.  

 Förändring och förnyelse som går i linje med varumärket är nödvändig. 

 Lyhördhet samt förståelse fordras i arbetet med varumärkesidentiteten.  

 En varumärkeshistoria kan förmedla trovärdighet.  

Något som framträder i vår analys är hur vikten av att vara relevant framhålls som en 

essentiell faktor i arbetet med varumärkesidentiteten. Detta kan ta sig i uttryck på olika 

sätt, men indikerar att ett visst mått av förändring krävs. Företagets relevans är beroende av 

dess förmåga till att aktualisera sitt varumärke, dess löfte samt uttryck. Vår tolkning är att 

det krävs anpassning för att upplevas som relevant. Vår analys indikerar att om anpassning 

sker successivt, och är i linje med varumärkets grundläggande budskap samt den bild som 

förmedlats, upplevs den som trovärdig. Det är mycket som talar för att relevans och 

anpassning är faktorer som även kan påvisa en stabilitet hos varumärket. Då 

förändringarna sker successivt observeras de inte i samma utsträckning och konsumenter 

upplever dem därför till slut som en självklarhet, vilket gör dem trovärdiga, något som vi 

finner värt att begrunda. 
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Företags förmåga att vara transparenta är något vi vill lyfta fram som en tolkning utifrån 

vår analys, vars vikt är särskilt noterbar då kommunikation som genereras av kunder 

tenderar att förekomma i vidare utsträckning. Att då framhålla värden som inte har en 

verklig förankring medför en allt större risk och företag bör därmed sträva efter en ökad 

öppenhet. Vår tolkning är att detta kan ta sig i uttryck genom att det förs en dialog med 

kunder och omgivning, samt att det budskap som varumärket presenterar grundar sig i 

någon slags sanning. Denna sanning kan förmedlas via en varumärkeshistoria som även 

kan fungera som en vägvisare för företagets identitetsarbete.  

Flexibilitet är ett begrepp som har omnämnts i vår empiri, och vi vill lyfta fram det 

som ett relevant begrepp. Diskussioner har förts kring hur företag bör framhäva passande 

aspekter vid rätt tidpunkter samt hur det grundläggande löftet till konsumenten kan 

paketeras om. Detta indikerar att företag, i sin varumärkesidentitet, bör arbeta in ett visst 

mått av flexibilitet så att det grundläggande löftet är identifierbart oavsett tid och trender.  

Utifrån detta resonemang vill vi öppna upp för att de presenterade aspekterna är av 

sådant slag att de även kan vara betydelsefulla i varumärkesidentitetsarbetet för andra 

närliggande konsumentsektorer. Vår tolkning är att, på samma sätt som konsumenter vill 

identifiera sig med de klädvarumärken de bär, framstår det som att varumärken inom 

bilindustrin används för att uttrycka personers identitet utifrån de associationer som 

varumärken såsom Volvo eller Porsche anspelar på. Vår bild av flaskvattenindustrin är att 

den, i likhet med klädbranschen, uppvisar generiska produkter och att varumärken där 

används för att skapa en känsla av särprägel och exklusivitet, vilket kan speglas i 

varumärkesidentitetsarbetet hos exempelvis Evian. Vi finner att företag inom 

kosmetikabranschen, såsom L’Oreal, länge använt sig av kända personers stjärnglans i 

varumärkeskommunikationen, genom att knyta personliga egenskaper och löften om 

skönhet till varumärkets identitet. På liknande sätt kan vi inom livsmedelssektorn, så som i 

klädbranschen, urskilja ett ökat krav på transparens då miljöaspekter fått stor 

uppmärksamhet. Detta skulle rimligen kunna vara ett resultat av den ökande 

globaliseringen, men även konsumenters ökade informationstillgänglighet, vilket 

varumärken som exempelvis ICA idag sannolikt måste arbeta med. Vi finner att dessa 

påvisade paralleller kan styrka tendensernas överförbarhet samt dess aktualitet. 

 Avslutningsvis vill vi presentera en modell. Modellen är baserad på de begrepp som 

framträder som relevanta för företag, inom en konsumentsektor med hög förändringstakt, 

att uppmärksamma i sitt varumärkesidentitetsarbete, för att möjliggöra att identiteten 

anpassas på ett trovärdigt sätt.   
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Modellen illustrerar hur externa förändringar kan hanteras genom anpassning av 

varumärkets identitet. Förändringen av varumärkesidentiteten möjliggörs genom att den 

besitter ett visst mått av flexibilitet. De kärnvärden som varumärket förmedlar genom sin 

ursprungliga identitet, kan efterhand uppfattas som irrelevanta, om det inte tas hänsyn till 

de omvärldsförändringar som sker. Därmed bör identiteten anpassas. Då anpassningen 

sker successivt, uppfattar kunderna att det är samma varumärke, och därmed bibehålls den 

trygghet som varumärket ger. Den successiva förändringsprocessen kan bidra till att 

varumärket erhåller en uppdaterad identitet, och att det trots förändringar, uppfattas som 

konsekvent och därmed även stabilt, vilket medför en relevans. Om anpassningen sker i för 

stora steg finns dock risken att varumärket upplevs som splittrat. 

 Då omvärldsförändringar sker kontinuerligt och varumärkesidentiteten uppdateras 

därefter, finns det en fara i att genomföra många förändringar på alltför kort tid, då det kan 

resultera i att varumärket tappar bort sig eller upplevs som kluvet. Ett sätt att då vinna 

tillbaka trovärdigheten, både för sig själva och för omvärlden, kan vara att företaget söker 

varumärkets rötter, i form av de grundläggande värden företaget utgörs av, och utifrån 

dessa finna stöd för en utveckling som går i linje med varumärket. Att på detta sätt pendla 

mellan att förändra identiteten samtidigt som varumärkets historia finns i åtanke utgör en 

flexibel varumärkesidentitet. 

 Den presenterade modellen visar en övergripande bild av förändringsprocessen 

rörande varumärkets grundläggande värden; dess identitet. Vi vill därför uppmärksamma 

att stödjande funktioner såsom kommunikation, grafiska uttryck och liknande kan skifta i 

sin utformning, vilket kan betyda att stödfunktionernas förändringsprocess kan anta en mer 

frigjord karaktär. Detta utan att det nödvändigtvis behöver ha en direkt påverkan på 
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Figur 2. Den successiva förändringsprocessen av varumärkesidentiteten 
(Källa: Egen modell) 
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varumärkets identitet – därmed inte sagt att dessa funktioner, över tid, inte kan komma att 

arbetas in och på så sätt utgöra en del av varumärkesidentiteten. Som en ytterligare 

reflektion vill vi även poängtera att ett förändringsarbete rörande varumärkesidentiteten är 

en tidskrävande process och något som bör tas i beaktande vid läsarens tolkning av 

modellen.  

5.3 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

Vi finner att begreppet varumärkesidentitet framstår som essentiellt, men det tycks finnas 

en avsaknad av en enhetlig ståndpunkt kring dess innebörd och hur varumärkesidentiteten 

bör arbetas med. Det framstår emellertid som att det har skett ett skift i hur företag i dag 

arbetar med varumärkens identitet, främst på grund av omvärldens krav på en ökad 

transparens. Det har framkommit att företag i sitt identitetsarbete behöver agera snarare än 

presentera – varumärken kan inte gömma sig bakom välformulerade policys och uttalade 

kärnvärden, de måste även ta till handling och leverera. Dagens företag kan granskas på ett 

mer påtagligt sätt än tidigare då information sprids lättare samt är mer tillgänglig. Mycket 

talar för att detta kan bli än mer väsentligt för morgondagens företag och deras varumärken 

att uppmärksamma i sitt identitetsarbete.   

 Något vi funnit specifikt för klädbranschen som vi vill uppmärksamma är 

utvecklingen av kedje- och återförsäljarvarumärken, där ett varumärkes- och 

mervärdesfokus tycks ha vuxit fram – snarare än enbart pris- och tillgänglighetsaspekter. 

Detta är något som till synes främst återfunnits hos tillverkande varumärken. Vår tolkning 

är att detta har bidragit ytterligare till den hårda konkurrens marknaden uppvisar. Något vi 

finner intressant för branschen är att kunder tycks vara måna om att inhandla kläder till ett 

lågt pris, en tänkbar förklaring till detta är modets snabba svängningar och dess ökade 

tillgänglighet. Att se hur detta kan kombineras med exempelvis miljö-frågor; huruvida 

kunder är villiga att betala ett högre pris mot vetskapen att produkten är korrekt producerad 

är infallsvinklar som kan utgöra ett förslag till vidare forskning. 

 Ett ytterligare förslag till djupare studier är att undersöka vilken typ av förändringar 

som företag väljer att ta med i sitt identitetsarbete. Måhända att företag hävdar att de går 

sin egen väg, men vi ifrågasätter detta då företag skapas och består av individer som 

samtliga lever och verkar i samhället borde det utgöra en omöjlighet att inte påverkas alls. 

Anledningen till att vi finner dessa föreslagna forskningsområden intressanta är att vi anser 

att det kan vara till vikt för företag i deras arbete med utvecklingen av varumärkens 

identitetsstrategier. Vi framhåller samtidigt att, för att möjliggöra besvarandet av denna typ 
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av frågor, krävs undersökningar baserad på enskilda företag och varumärken samt under en 

längre tidsperiod, varför vi rekommenderar en specifikt utformad fallstudie alternativ 

fokusgrupper för att få en mer djupgående kundinsikt. 

 Som avslutning vill vi belysa ämnets ständiga aktualitet, då de kläder vi väljer att 

bära får en symbolisk innebörd i och med att människan, som framkommit i denna uppsats, 

identifierar sig själv och sin omgivning med hjälp av plaggets personliga uttryck och dess 

varumärke.  

[… ] vi människor tycker att det är viktigt att andra människor förstår oss och ser 

oss för den vi är… det är någonting mänskligt, det bara uttrycker sig olika i olika 

tider. – Györki 
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BILAGA 

Intervjuguide 

Är varumärkesidentiteten central för varumärken i klädbranschen? Är den 

stabil? 

 Synen på varumärkesidentitet 

 Identitet inom klädbranschen  

 Identitet och särskiljning 

 Identitet och stabilitet  

 Identitet och anpassning 

Betydelsen av förändringar inom klädbranschen och hur de kan påverka 

varumärkesidentiteten? 

 Vilka förändringar är påtagliga inom klädbranschen i dag?  

 Vikten av förändring 

 Påverkan på varumärkesidentiteten  

 Förändringar och positionering 

 Kommunikationskanaler för att förmedla varumärkesidentiteten, har dessa 

förändrats? 

I vilken utsträckning är en långsiktig och stabil varumärkesidentitet är förenlig 

med förändringar och i så fall hur? 

 Kan förändring och stabilitet hanteras parallellt? Svårigheter?  

 Vad gör att kunder kan relatera till ett varumärke inom klädbranschen i dag? 

 Vad gör ett varumärke hållbart idag? 
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