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Abstract 

Titel:  The Art of Creating a Successful Fashion Brand. 

Date of seminar:  2010-01-21 

Course:  SSE012 Thesis for Bachelor’s Degree in Business Administration 

Authors:   Jenny Norrby och Therese Tingström  

Advisor:   Martin Behre 

Purpose:  We want to find out what makes a fashionbrand strong and how a 

business should act to achive that.  

Method:  We have used a qualitative approach and have collected our 

empiric data through seven personal interviews. We have 

compared our empirical material with our theoretical material 

through an abduktiv method, and through our questionframe we 

have come to our conclusions 

Conclusions: To create a strong fashion brand the company needs to be 

consistent in all communication. The product has to be coherent 

with the brand identity, and because of the fast pased fashion 

market and constant renewal of collections, the positioning of the 

brand needs to be obvious to the consumer. The brand can reach 

it’s customers through media communication, hence the 

importance of PR. The graphic identity is the key to instant 

recognition of a brand, and should also be in line with the 

companys product. To create a strong fashion brand, the product 

and the brand needs to be in line, and consistantly changing 

together.  

 

Keywords:  Brand, branding, fashion, communication, PR, graphic profile 

 

The essay is written in Swedish 
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Sammanfattning 

Titel:  Konsten att skapa ett framgångsrikt modevarumärke. 

Seminariedatum:  2010-01-21 

Kurs:  SSE012 Självständigt arbete för kandidatexamen inom 

företagsekonomi 

Författare:   Jenny Norrby och Therese Tingström 

Handledare:  Martin Behre 

Syfte:  Vi vill ta reda på vad som gör ett varumärke i modebranschen 

starkt, samt hur ett företag bör agera för att åstadkomma det.  

Metod:  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och har genom sju 

personliga intervjuer samlat in vårt empiriska material. Genom en 

abduktiv metod har vi undersökt om empiri och teori 

överensstämmer. Vi har sedan utgått från vår frågeställning och 

fört en diskussion. 

Slutsatser:  För att skapa ett starkt varumärke inom modebranschen är det 

viktigt att vara konsekvent i sitt uttryck. Produkten och 

varumärkesidentiteten måste samspela, även då produkten förnyas, 

och identiteten måste vara tydlig för konsumenten att minnas. 

Företagen kan påverka konsumenten genom kommunikation, och 

PR har en betydande roll för hur varumärket presenteras i media. 

Den grafiska identiteten blir varumärkets kostym utåt och en 

symbol för densamma. För att skapa ett starkt modevarumärke bör 

varumärket och produkten vara i linje med varandra och konstant 

förändras tillsammans.  

Nyckelord:  Varumärke, branding, mode, kommunikation, PR, grafisk profil 

 

Denna uppsats är skriven på svenska
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Förord 

Efter många, många timmars läsande, sökande, diskuterande, intervjuande och skrivande är 

nu äntligen uppsatsen klar.  

Vi vill tacka alla de personer som tog sig tid ur sin stressiga vardag och ställde upp på 

intervjuer. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

Vi vill också tacka Martin Behre som tog sig an uppgiften som vår handledare, trots att tiden 

var knapp. 

Uppsatsen riktar sig till alla som intresserar sig för ämnet, och vi önskar er alla en trevlig 

läsning! 

Borås, januari 2010 

 

 

Jenny Norrby   Therese Tingström 

……………...   ………………….. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till vårt problem samt inleder en diskussion 

som mynnar ut i vår problemformulering, vårt syfte och avgränsningarna för vår 

undersökning. 

1.1 Problembakgrund 

Den globala modeindustrin är en av de största och mest konkurrenskraftiga sektorerna inom 

världshandel. År 2006 var den värd nära 9000 miljarder och den beräknas växa till ett värde 

av över 13 000 miljarder år 2011 (Fashion Marketing, 2009, s.3). Det innebär att det finns en 

stor marknad för företag som inriktar sig på kläder och mode. Men trots det överlever endast 

30 procent av nylanseringarna de tre första månaderna (Fashion Marketing, 2009, s.124). Det 

är många som tävlar om konsumenternas uppmärksamhet, konsumenter som samtidigt har 

blivit mer kräsna och reklamvana (Varumärkesbygget, 2006, s.196). Möjligheterna att välja 

inköpsställe för vilken produktgrupp som helst har aldrig varit större och i kampen om 

omsättning och vinst skapas nya försäljningssätt, samtidigt som andra förlorar sin attraktivitet 

och förtvinar (Varumärkesbygget, 2006, s.184). 

Tidigare har det funnits en tydlig gräns mellan tanken på kläder som en livsnödvändighet och 

kläder som mode. Idag har dessa gränser suddats ut i en stor del av vår värld. Genom att 

kedjorna tagit mode till massmarknaden, har modet kommit närmre konsumenterna. Dock blir 

både konsumenter och företag allt mer sofistikerade, och med hjälp av varumärkesutveckling 

stärks köpkraften för vissa företags produkter. Idag konsumeras en stor mängd kläder efter 

varumärke, istället för som ett sätt att hålla sig varm (Mastering Fashion Marketing, 2009, 

s.256). 

Dagens konsumenter är mer medvetna gällande sina modeval. De kräver produkter som är 

designade att uppföra sig på ett visst sätt. De använder mode och utseende som ett sätt att 

uttrycka sin personlighet på och är noga med sitt val av klädsel (Fashion Marketing, 2009, 

s.32). Då dagens konkurrenskraftiga detaljhandel erbjuder produkter som är snarlika varandra 

vill konsumenterna bli underhållna och informerade. Det gör att marknadskommunikation 

krävs i allt högre grad för att ge dem en anledning att välja ett visst företags produkt framför 

ett annats (Mastering Fashion Marketing, 2009, s220). Idag vill ingen var klädd från topp till 

tå i kläder från samma designer, speciellt inte om de är täckta av loggor. Klädkedjor som 

Zara, H&M och Mango lever på att göra trendiga plagg som kunderna kan matcha med dyrare 
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klassiska designerplagg. Konsumenterna köper inte längre bara dyra designerplagg eller plagg 

från kedjor eller vintageplagg, utan de handlar från alla tre och matchar utifrån sin egen 

individuella stil (Fashion brands: Branding style from Armani to Zara, 2008, s.248). 

 

Det har även skett förändringar i distributionskedjan. (Varumärkesbygget, 2006, s.189). 

Teknikens utveckling, med framförallt internet, har skapat en försäljningskanal som utmanar 

den fysiska butiken och som inom några områden allvarligt skadat de etablerade aktörerna 

(Varumärkesbygget, 2006, s.186). Internet har blivit en extremt viktig distributionskanal. Det 

skapar direktkontakt med kunden samt ger leverantörer möjlighet att komma i kontakt med ett 

mer lönsamt segment av marknaden. Men utvecklingen av nya distributionskanaler skapar 

också nya problem och utmaningar att hantera under resans gång (Varumärkesbygget, 2006, 

s.189). Leverantörer till handeln, som trängts ut eller riskerar att trängas ut ur butikerna, söker 

nya vägar till konsumenterna. Egen distribution via nätet, egna butikskedjor eller försäljning 

via nischaktörer blir en lösning för vissa. Därigenom kan man i flera fall komma i direkt 

konfrontation med sina tidigare kunder (Varumärkesbygget, 2006, s.186). Tack vare internet 

är kunderna också bättre informerade än tidigare och de luras inte av reklam lika lätt. Det gör 

att nystartade märken måste jobba hårdare än tidigare med att vinna kunders lojalitet (Fashion 

brands: Branding style from Armani to Zara, 2008, s.249). Det har lett till att företag försöker 

locka konsumenter genom att ständigt utsätta dem för visuella stimuli i form av reklam, 

loggor, junkmail, skvallertidningar, internet pop-ups och så vidare (Fashion Marketing, 2009, 

s.219). Med internet har också fenomenet bloggar dykt upp med enorm kraft de senaste åren. 

Läsarna dras till att läsa om vanliga människors vardagsliv och företag ser möjligheten i att 

kunna påverka läsarna genom att bjuda in bloggarna till event och modevisningar (Fashion 

brands: Branding style from Armani to Zara, 2008, s.205-207). 

De snabbare kommunikationerna i världen har gjort att transparensen på marknaden ökat. 

Information om produkter och priser flödar med blixtens hastighet och minsta förändring, 

som är viktig för kunderna, blir därmed känd snabbt hos många. Det leder till en renässans för 

produkten och priset som faktorer (Varumärkesbygget, 2006, s.232-234). Äldre och mer 

välbärgade kunder är de som fortfarande sannerligen håller sig till en mindre rad klädmärken 

och för dem är trovärdighet och autenticitet viktigt. Men de yngre konsumenterna byter 

mellan märkena allt efter vilka priser och vilken kvalitet som är ledande (Fashion brands: 

Branding style from Armani to Zara, 2008, s.39). Alla de som sagt att ”produkten spelar ingen 

roll, det är det runt om kring som räknas” får därmed gå hem med svansen mellan bena. Den 
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värld är förbi då företags framgång bara handlar om företaget, kunderna och konkurrenterna. 

Tiden är inne att kasta lika mycket ljus på ”faktor x”, det vill säga faktorer som inte är 

centrala i traditionell teori, men som är viktiga för ett speciellt företag (Varumärkesbygget, 

2006, s.232-234). Det blir allt mer angeläget att vårda de varumärken man har. Samtidigt blir 

produkternas livscykler kortare och kortare och hög innovationstakt är ett viktigt 

konkurrensmedel (Varumärkesbygget, 2006, s.13). 

1.2 Problemdiskussion 

I det stora utbud klädtillverkare på marknaden har kunderna visat en önskan efter den 

individualitet som kläder kan ge. De har sakta lämnat tanken om en attraktiv massmarknad för 

kläder (Fashion Marketing, 2009, s.132). Kläder är för många ett sätt att uttrycka sig som man 

vill att andra skall se en. Det kan antyda på att man vill tillhöra en specifik grupp eller 

representerar en viss livsstil (Fashion Marketing, 2009, s.16). Konsumenter köper kläder både 

för att upprätthålla och förstärka sig själva beroende på hur nära de uppfattar att deras 

självimage och den ideala bilden av sig själv ligger (Fashion Marketing, 2009, s.83).  

Mode innebär i grund och botten förändring och definieras som växlingar mellan kortlivade 

trender och nyck (Fashion Marketing, 2009, s.3-4). Drivkraften bakom dessa trender är 

individens ständiga sökande efter att tillfredställa sina behov, gärna inom ramen av ett enda 

handlingsbeslut, samt ett plaggs oförmåga att tillfredsställa alla dessa behov samtidigt 

(Fashion Marketing, 2009, s.175). Modeföretagen är beroende av kundernas upprepade köp, 

och nyckeln till att vinna deras lojalitet ligger i att uppfylla alla de behov som anses viktiga 

för kunden. Det kan vara höjden av modegrad, hållbarheten i plagget, att det är lättskött och 

bekvämt och ger ett värde för pengarna (Fashion Marketing, 2009, s.5-6). På det hela taget 

har konkurrens, i synnerhet gällande priset, ökat betydligt sedan 1990-talet. Kunderna söker 

allt mer efter värde för pengarna men drivs inte helt utav priset utan design, komfort och 

kvalitet är också viktiga faktorer (Fashion Marketing, 2009, s.30). Den pågående 

lågkonjunkturen har också haft stor påverkan på modebranschen, som har rasat betydligt på 

grund av detta (Varumärkesbygget, 2006, s.225). Modebranschen är på väg att förändras och 

de företag som överlever kommer vara de som inbjuder förändringar och anpassar sig efter 

dem (Fashion Marketing, 2009, s.58). Att bygga starka varumärken är ett mödosamt och 

långsiktigt arbete. Det krävs medvetenhet och en hel verktygslåda, där alla verktyg inte ens är 

uppfunna (Varumärkesbygget, 2006, s.9). Det är en nödvändighet att investera i 

varumärkesuppbyggande processer på alla kontaktytor, inte bara reklamen 

(Varumärkesbygget, 2006, s.28). 
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1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudproblem 

Hur skapar man ett framgångsrikt varumärke inom modebranschen? 

1.3.2 Delproblem 

DP1: Hur kan man använda sig av varumärkeskommunikation för att bli framgångsrik inom 

modebranschen? 

DP2: Vilka delar bör ingå i ett modeföretags varumärkesidentitet? 

1.4 Problemavgränsning 

Vi kommer att behandla små och medelstora varumärken inom den Svenska modebranschen. 

Vi kommer att avgränsa oss till att behandla så kallade produktutvecklande 

varumärkesleverantörer, och inte integrerade detaljister (Modefabriken, 2005, s.58). Vi anser 

att de företag som ses som kedjor inte har samma typ av varumärkeskrav som de lite mindre 

aktörer som finns på marknaden, eftersom deras prisbild ser helt annorlunda ut. Vi vill 

fokusera på varumärken i det mellersta prissegmentet och begränsar oss till att behandla de 

varumärken som verkar inom samma bransch. 

1.5 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur man bygger ett framgångsrikt 

varumärke i modebranschen. Vi vill behandla detta problem då vi är mycket intresserade av 

ämnet. Vi vill båda arbeta inom modebranschen och känner att kunskap i ämnet kommer att 

kunna användas inom våra framtida yrken. Vi känner även att vi kommer lära oss mycket av 

att träffa och intervjua dessa kunniga människor inom branschen. Det intressanta för oss 

kommer bli att se hur varumärkesbyggande fungerar i praktiken i modebranschen samt att se 

det ur branschfolkets perspektiv. 

1.6 Nyckelord och definitioner 

Mode – Innebär i grunden förändring och definieras som en växling av kortlivade trender eller 

nycks (Fashion Marketing, 2009, s.3-4) 

Varumärke – Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor 

eller tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en 
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grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess 

marknadsföring. (http://www.ne.se, 2009-03-13). 

Modevarumärke – Ett varumärke inom modebranschen. 

Modebranschen - I vårt fall är modebranschen produktutvecklande varumärkesleverantörer 

med en hög modegrad (Modefabriken, 2005, s.58). 

Branding - Att skapa, upprätthålla, skydda och förstärka en produkts varumärke (Kotler, 

2002, s. 469). 

Varumärkets image - Unika associationer som varumärket för med sig, men som även kan 

skapas. Det som varumärket står för, samt visar vad man lovar med varumärket (Aaker, 1998, 

s.68). 

Profil - De egenskaper som framstår som karakteristiska för en person, en organisation e.d. 

(http://www.ne.se, 2009-03-13). 

Traditionell marknadsföring - Marknadsföring som inte fokuserar på marknadsföring inom en 

bestämd bransch eller nisch. 

PR - Förkortning för engelskans public relations. Ett begrepp som omfattar en mångfald 

kommunikationsåtgärder som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma relationer mellan 

en organisation och olika målgrupper i dess omvärld (t.ex. kunder, anställda, aktieägare, 

myndigheter och samhället i stort) (http://www.ne.se, 2009-03-13). 

Grafisk design – Grafisk formgivning. En visuell utformning av tryckta eller elektroniska 

publikationer då dess typografiska form beslutas, t.ex. hur rubriker, textytor och bilder ska 

placeras för att helheten ska bli lättläst och estetiskt tilltalande (http://www.ne.se, 2009-03-

13). 

Koncept - grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet skall kombineras 

eller samordnas (http://www.ne.se, 2009-03-13) 

Identitet – Varumärkets medvetenhet om sig själv, sin personlighet och sin självbestämmelse 

(http://ne.se, 2010 -01-12) 
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2 Metoddiskussion 

I detta kapitel redogör vi för vårt ämnesval samt hur vi utfört vår litteraturstudie. Vidare 

beskriver vi undersökningens syfte, hur vi samlat in data samt studiens trovärdighet. Vi 

avslutar med att ta upp självkritiken för vår studie. 

2.1 Ämnesvalet 

Som författare har vi båda ett stort modeintresse och spenderar stor del av vår tid i 

klädbutiker, läsandes modemagasin eller surfandes på nätets modesidor. I vår utbildning har 

vi fått den teoretiska delen kring hur man sköter marknadsföring, ekonomi med mera i ett 

stort företag. Det vi funderat på och som väckt vårt intresse är huruvida dessa teorier även kan 

appliceras på modeföretag eller om det finns andra regler som gäller här. Vi ville veta hur det 

kommer sig att vissa modevarumärken verkar födas över en natt och hyllas till skyarna medan 

andra kämpar i åratal utan att nå ordentlig framgång. Därmed bestämde vi oss för att försöka 

ta reda på vad som krävs för att skapa ett framgångsrikt modevarumärke. 

2.2 Förkunskaper och litteraturstudie 

Då vår kunskap inom ämnet till största del bestod av allmän teori kring varumärkesbyggande, 

började vi med att söka teori som specifikt gällde modevarumärken. Vi sökte information om 

litteratur vid biblioteket på högskolan i Borås, Stockholms stadsbibliotek samt Stockholms 

kungliga bibliotek. Vi sökte även bland vänner och bekanta samt i vår kurslitteratur. Genom 

att använda oss av högskolans biblioteksdatabas hittade vi även faktabaserade artiklar inom 

ämnet. De författare som haft störst betydelse för vår teori är Mike Easey, Tim Jackson och 

David Shaw. 

2.3 Syfte 

Vår undersökning hade till en början ett explorativt syfte. Anledningen till det var att vi ville 

undersöka ett ämne som vi anser att det i dagsläget inte finns mycket teori om. Vi ville därför 

först skapa oss en grund att stå på genom empirin för att sedan jämföra den med befintlig 

teori. Undersökningen fick sedan ett förklarande syfte när vi, genom att analysera empirin, 

försökte förstå och förklara vad som ligger bakom ett modevarumärkes framgång.  

I empirin använder vi oss av mjuk data i form av intervjuer. De är en betydande del av arbetet 

och den primära formen av datainsamlingsteknik. Vi har valt att intervjua ett fåtal personer 

inom modebranschen som vi av olika anledningar tycker har en betydande roll för 

varumärkesbyggande. För att få ut så mycket information som möjligt utav intervjuobjekten 
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var intervjuerna ostandardiserade och vår undersökning var därmed kvalitativ (Halvorsen, 

1992, s.85). Vi utgick ifrån frågor som till viss del anpassats efter intervjuobjektets bransch 

och ställde sedan följdfrågor i de fall vi ansåg nödvändigt. 

Syftet med vår undersökning är att försöka förstå huruvida modebranschen framgångsrikt 

använder sig av varumärkesbyggande. Vi kommer alltså inte komma fram till någon exakt 

teori eller lag, utan generella faktorer som vi uppfattar ligga bakom ett framgångsrikt 

modevarumärke. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Insamling av primärdata gjorde vi genom att intervjua relevanta personer inom olika delar av 

modebranschen. Detta för att få ett så brett spektrum som möjligt och för att få med alla 

tänkbara delar som bidrar till att skapa ett varumärke. Genom det hoppades vi kunna urskilja 

vilka delar som var viktiga och vilka som var mindre viktiga. Vi använde oss av icke-

sannorlikhetsurval, det vill säga att vi valde själva ut ett begränsat antal personer inom 

modebranschen som vi av olika anledningar uppfattade hade kunskap inom ämnet (se stycke 

2.7). I vårt urval av intervjuobjekt har vi gått efter vår egen uppfattning samt intryck från 

media och omgivning. Det innebär att det säkerligen finns många andra skickliga aktörer i 

branschen, men på grund av tidsbrist var vi tvungna att begränsa oss.  

 

Vi kontaktade respondenterna via mail där vi kort förklarade vår utbildning samt arbetets 

syfte. Vi fick en positiv respons och 7 utav de 8 tillfrågade svarade på samtliga frågor. 

Intervjuerna med Filippa K, Acne, Grow, Presskontakterna och Odd Molly skedde genom 

personliga möten. Intervjun med Dagmar gjordes via mail och intervjun med Martina Bonnier 

via telefon.  

 

Frågeformulären utformades efter att vi studerat befintlig teori samt tagit hänsyn till 

intervjuobjektens inriktning och kunskap. De grundläggande frågorna var i stort sett samma 

för samtliga, resterande frågor valde vi att rikta direkt till den tillfrågades erfarenhet. 

Anledningen var att vi ville få ut så mycket information som möjligt som kunde hjälpa oss 

svara på våra problemfrågor.  

2.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Vi anser att reliabiliteten på våra mätresultat blir hög i och med att vi använder oss av 

personliga intervjuer med utvalda personer som har stor kunskap inom ämnet. Vi kan däremot 
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inte säkert säga att det som personerna i fråga säger är allmänt för en hel bransch, utan vi får 

anta att så är fallet. Vi vet heller inte om de undanhåller viss information eller om de berättar 

allt de tror är värt för oss att veta. När vi utförde intervjuerna var vi två, den ena ställde 

frågorna medans den andre antecknade svaren på datorn. I och med att vi inte haft möjlighet 

att spela in intervjuerna och därmed lyssna på dem igen så är vi medvetna om att information 

kan ha försvunnit i processen vilket även det påverkar undersökningens pålitlighet (Körner & 

Wahlgren, 2002, s. 22). I och med att vårt empiriska material har hög relevans för vår 

problemställning anser vi även att validiteten i undersökningen är hög. Det teoretiska 

begreppsplanet överensstämmer med det empiriska vilket bidrar till hög giltighet i 

undersökningen (Andersen, 1998, s. 85).  

2.6 Självkritik 

Vi är medvetna om att det inte är lätt att utifrån svaren från de 7 respondenterna skapa en teori 

för en hel bransch. Vi förstår även att det faktum att det är vi själva som valt ut 

respondenterna, kan ha påverkat vår inriktning omedvetet. Samtidigt så vet vi att de 

tillfrågade har stor insikt i ämnet då de bevisligen själva lyckats med att skapa alternativt 

bidragit till att skapa starka modevarumärken. Då vi själva har ett stort intresse inom ämnet 

och viss kunskap så inser vi att det även finns risk att våra egna åsikter påverkat vår studie. 

2.7 Intervjuerna 

För att samla ihop vår empiri har vi valt att intervjua personer inom de olika delar av 

modebranschen vi valt att koncentrera oss på för vår frågeställning. Här följer en lista över 

vilka intervjuobjekt vi valt samt varför vi valt just dessa: 

Filippa K – Filippa K är ett starkt, svenskt varumärke med en tydlig profil, som nästan alltid 

varit konsekvent i sin kommunikation till konsumenterna. Märket startade för över 10 år 

sedan och idag har de flesta svenskar någon form av relation till varumärket. 

Acne – Är ett kreativt kollektiv startat av reklamare. Under Acne finns Acne Art Department 

som är en designbyrå som bland annat ger ut Acne Paper, som arbetar tätt med klädmärket 

Acne. Vi har vald Acne därför att de idag är ett av Sveriges ledande modeföretag och för att 

vi tycker de lyckats och alltid vara tydliga.  

Odd Molly – Odd Molly har med sin unika design nått stor framgång och på kort tid gjort sig 

ett starkt och välkänt varumärke. Det intressanta med Odd Molly tycker vi är att de lyckats ta 

stora marknader med en så specifik produkt, det är ett spännande företag. 



 15 

House of Dagmar – Dagmar är ett relativt litet företag och symboliserar för oss alla de små 

svenska modevarumärken som försöker ta sig fram på den konkurrentkraftiga marknaden och 

vad som gör att vissa klarar det. 

Damernas Värld – Damernas Värld är Sveriges ledande modemagasin och de jobbar dagligen 

med att välja vilka svenska märken som skall få den eftertraktade platsen i tidningens 

modereportage. Martina Bonnier är tidningens modechef och mycket respekterad i 

modebranschen. Hon möts dagligen av nya designers som vill slå igenom och väljer ut vilka 

som ska få visas i tidningen. Vi tycker därför att hennes åsikt känns relevant. Hon har även 

skrivit boken Fashionista som är en slags handbok för modefantaster. 

Presskontakterna – Presskontakterna är Sveriges första PR byrå som inriktar sig bara på 

mode, och har stor makt i modebranschen.  

Grow – Grow är en varumärkesutvecklingsbyrå som vi anser intressant då de har stora 

internationella kunder och en bred kunskap kring varumärken och branding. 

3 Mode 

I det här kapitlet gör vi en kort redogörelse för vad mode innebär för att förtydliga detta för 

läsaren då ämnet är relevant för vår frågeställning. 

 

Mode innebär i grunden förändring och definieras som en växling av kortlivade trender eller 

nycks. Det kan alltså finnas mode inom allt från musik till läkemedel (Fashion Marketing, 

2009, s.3-4). Det som är utmärkande för mode respektive en nyck baseras oftast på hur det tas 

emot av marknaden. När någonting blir mode tar det oftast längre tid innan det når hög 

popularitet för att sedan vara ”inne” under en tid innan det gradvis sjunker i popularitet. En 

nyck däremot slår till över en natt och blir omåttligt populärt för att sedan lika plötsligt och 

hastigt försvinna (Fashion Marketing, 2009, s.151). Vad gäller kläder uppkom begreppet 

mode i Paris i slutet på 1800-talet. Det var då det första designermärket grundades. Grundaren 

var från England men det slog igenom på den franska marknaden (Branding Style from 

Armani to Zara, 2008, s.9). I slutet av andra världskriget, 1918, började modet komma ut till 

massorna (Fashion Marketing, 2009, s.19). Innan dess hade det till största delen bara varit 

tillgängligt för kungar, drottningar, aristokrater och andra framstående personer. Mode kan 

både vara en reflektion av tiden och en reflektion av individualitet (Fashion Marketing, 2009, 

s.18). Modeindustrin kretsar runt tidsbegränsade, säsongsbaserade, processer där nya 
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produkter ständigt introduceras på marknaden och välkomnas av tillräckligt många 

konsumenter för att kunna kallas mode i sin rätta bemärkelse (Fashion Marketing, 2009, 

s.146). 

 

Mode spelar en viktig social roll i fråga om individens välmående. Genom att bära rätt kläder, 

och imagegivande accessoarer, kan han eller hon uppnå en acceptans av vissa sociala grupper 

i samhället, samt få ökad självkänsla. Det sägs att den främsta anledningen till varför man bör 

öka förståendet för modeprodukter och processen att ta fram nya sådana, är för att bli mer 

effektiv i att nå specifika marknadssegment och därigenom tillfredställa några av de mest 

grundläggande behoven i samhället. Rent kommersiellt skulle det leda till ökad kundlojalitet 

som i sin tur skulle resultera i att kunderna skulle lita på de produkter som företaget eller 

designern i fråga erbjuder. Som ett resultat av detta skulle försäljningen öka och även 

lönsamheten (Fashion Marketing, 2009, s.147). 
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4 Teori 

I detta kapitel redogör vi för den teori som finns inom området. Vi har samlat teori både från 

traditionell marknadsföring samt teori som riktar sig specifikt till modemarknadsföring, och 

sedan valt ut det vi anser mest relevant. 

4.1 Varumärke 

Varumärken har blivit storspelare i vårt moderna samhälle. De genomsyrar varje del av våra 

liv och de finns överallt omkring oss (The new strategic brand management, 2004, s.9) Det 

finns många olika definitioner av vad ett varumärke är. Enligt American Marketing 

Association innebär ett varumärke ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag 

som på ett tydligt sätt särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares (Service 

Management och marknadsföring, 2008, s.213). Keller definierar ett varumärke som; 

 ’A set of mental associations, held by the consumer, which add to the perceived value of a 

product or service’ (Keller 1998) Dessa associationer bör vara unika, starka och positiva (The 

new strategic brand management, 2004, s.10). Enligt Kepferer är ett varumärke en symbol, ett 

ord, ett objekt och ett koncept samtidigt. En symbol då det har ett flertal aspekter och 

inkluderar bildliga symboler så som loggor, emblem, färger, former, paketering och design; 

ett ord då varumärkets namn fungerar som ett stöd för den verbala eller skrivna informationen 

om en produkt; ett objekt då varumärket skiljer produkten från andra produkter; och ett 

koncept då varumärket, som vilken symbol som helst, meddelar sin egen betydelse eller 

mening (The new strategic brand management, 2004, s.295). Ett varumärke är ett nätverk 

associationer som uppkommer i en persons huvud i samband med att han eller hon ser eller 

hör ett namn. Varumärken är delar av information, betydelser, erfarenheter, känslor, bilder, 

syften med mera, som sammankopplas med varierande kraft (Three laws of branding: 

Neuroscientific foundations of effective brand building, 2007). 

Varumärket överlever produkterna och anses därför vara företagets värdefullaste tillgång. 

Varumärket representerar kundens uppfattning av varorna och dess prestationer och 

symboliserar vad produkterna och tjänsterna betyder för kunden. Det är så mycket mer än 

bara ett namn eller en symbol. Värdet ligger i förmågan att få lojala kunder och att vara det 

varumärke som kunderna föredrar (Principles of marketing, 2005, s.555). Ett varumärke 

fungerar som en prisma som hjälper oss att tyda produkter. Det signalerar vad, samt hur 

mycket vi kan förvänta oss av produkter som bär just det varumärkets namn (The new 
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strategic brand management, 2004, s.46). Ett varumärke är i sig ingen produkt, men det är 

varumärket som ger produkten dess mening genom att definiera dess identitet (The new 

strategic brand management, 2004, s.5). Att försöka specificera vad ett varumärke står för och 

vilka värden det har kräver en förståelse för vad ett varumärke verkligen är. Ett varumärke 

kan ses som en plan, en vision eller ett projekt som aldrig skrivs ner. Det är därför bara 

varumärket självt, innefattande produkter och symboler, som kan visa dess identitet (The new 

strategic brand management, 2004, s.114). I dagens materialistiska samhälle vill kunder att 

deras konsumtion ska ha betydelse. Genom att varumärken berättar en historia om köparen 

samt ger produkten ett värde kan det ge konsumenten den betydelse han eller hon söker (The 

new strategic brand management, 2004, s.1). När en konsument genom marknadsföring matas 

med information om ett varumärke så skapas med tiden en uppfattning och tilltro i kundens 

huvud. Det är på grund av den uppfattningen som han eller hon är villig att betala mer för just 

det varumärket (The new strategic brand management, 2004, s.10). Det är tillverkarna som 

skapar produkter; konsumenter skapar varumärken (The new strategic brand management, 

2004, s.156). 

Ett varumärke startas oftast i en designers tankar, och tar därför med sig dennes personlighet, 

värderingar och färdigheter. Detta är en anledning till att modeföretag har svårt att växa och 

utvecklas. Det är viktigt att man förstår att den kunskapen som fanns när man startade ett 

företag behöver komplimenteras med ny kunskap för att få det att växa. Dock behöver inte 

alltid entreprenören och designern vara samma person (Mastering Fashion Marketing, 2009, 

s.294-295). 

4.2 Branding 

Branding kan definieras som; 

’The activity by brand owners of associating the brand name with those pieces of information, 

meanings, emotions, images, intentions, etc that are of key importance in the decision-making 

process of customers and of stakeholders in general’.  

Mer specifikt innebär det att skapa associationer i målgruppens huvud som leder till att denne 

väljer ett visst varumärke. Varumärken strävar efter att bli valda och branding är den aktivitet 

som skall öka dess chanser att bli det. Kunden väljer inte bland alla varumärken han eller hon 

känner till, utan bland ett mindre antal som de har någon uppfattning om (Three laws of 

branding: Neuroscientific foundations of effective brand building, 2007). Kunder får ständigt 

information om varumärken som de sedan förhåller sig till och reagerar på, både medvetet 
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och omedvetet. Varumärket är begreppsmässigt alltid en image eftersom det formas av 

kundes genom att han eller hon lägger ihop samtliga steg i varumärkesprocessen. Varumärket 

byggs alltså inte först upp, utan det formas i kundens huvud. Uttrycket 

”varumärkesbyggande” används på ett felaktigt sätt och är vilseledande för att beteckna 

varumärkesprocessen. Marknadsföraren kan inte skapa ett varumärke på egen hand och sedan 

bjuda ut det till kunderna. Kunderna spelar i verkligheten en betydligt mer aktiv roll i 

varumärkesprocessen. Och det är Kunden, om någon, som kan sägas bygga varumärket. 

Marknadsföraren skapar bara ramarna för varumärkets utveckling. Lyckas marknadsföraren 

med detta kommer den varumärkesimage som växer fram att stämma överens med den 

varumärkesidentitet som avsetts (Service Management och marknadsföring, 2008, s.315). 

Branding innebär så mycket mer än att bara ge ett varumärke ett namn som visar att en viss 

produkt märkts av en viss organisation. Branding kräver engagemang under en lång tid, 

resurser och skicklighet (The new strategic brand management, 2004, s.33). Att skapa ett 

varumärke handlar inte bara om att marknadsföra en produkt eller service, utan om att äga ett 

värde (The new strategic brand management, 2004, s.62). Något som kännetecknar 

framgångsrik branding är kontinuitet och målmedvetenhet samt långsiktighet och utvärdering, 

både internt och externt (The new strategic brand management, 2004, s.65). 

Att bygga ett varumärke innebär utmanande beslut för marknadsföraren. De huvudsakliga 

besluten involverar: Positionering, namnval, finansiering och utveckling (Principles of 

marketing, 2005, s.558). 

En utmaning med branding, ligger i att utveckla djupa meningar eller associationer som 

konsumenten kan ha till märket. Det är inte bara varumärkets egenskaper som skall 

marknadsföras utan ännu viktigare är att marknadsföra fördelar. Konkurrenter kan lätt kopiera 

egenskaper och konsumenter lätt omvärdera och då sätta mindre värde till just dessa 

egenskaper. Att marknadsföra ett varumärke på grund av dess fördelar kan också vara 

riskabelt då andra kan konkurrera med samma fördelar. Det som varar längs och betyder mest 

är varumärkets värderingar och personlighet, det är dessa som definierar varumärkets innersta 

natur (Principles of marketing, 2005, s.559). 

4.2.1 Positionering 

Genvägen till marknadsledarskap är positionering, och om ingen ledig position finns kvar i 

den kategori man vill verka, är en lösning att själv skapa en egen kategori. På så sätt kan 

positionering, genom differentiering, vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det 
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går inte bara att jämföra sig med de bästa och sedan försöka bli lika bra eller bättre. Att 

differentiera sig är ett måste (Varumärkesbygget, 2006, s.52). Värdet i varumärken ligger i 

deras position (Varumärkesbygget, 2006, s.57). 

Det är upp till varje företag att välja vilka värden varumärket skall besitta, och var det skall 

positionera sig på marknaden. När det väl är valt och marknadsfört så blir varumärket 

utgångspunkten för konsumentens tillfredställelse (The new strategic brand management, 

2004, s.40). I starten av ett nytt varumärke är det viktigt att tänka på att om det inte tydligt 

uttrycker sina värden från första början är chansen liten att det lyckas bli ett ledande 

varumärke. Det är minst lika viktigt att bestämma vilka som skall vara varumärkets 

immateriella värden som att välja vilken nytta produkterna skall ha (The new strategic brand 

management, 2004, s.148). Om lanseringen skall vara lyckad krävs det att varumärket 

behandlas som ett riktigt varumärke från första början och inte bara som ett annonserat 

produktnamn. Det gäller att handla innan produktens namn blir en symbol för varumärket och 

får då en mycket större roll i varumärkets image än tänkt (The new strategic brand 

management, 2004, s.149). Det som varumärket signalerar vid lanseringen påverkar 

marknadens uppfattning av det under en lång tid. Detta är anledningen till att man alltid går 

tillbaka till grunden och tittar på varumärkets värden inför en nylansering (The new strategic 

brand management, 2004, s.38). Trots att företaget bakom ett varumärke kanske glömt hur det 

agerade vid start så finns den bilden sparad i konsumentens minne och blir svår att förändra. 

Ett varumärke kan alltså bara bringas fram genom att det är konsekvent under en längre tid 

och på så sätt får en tydlig identitet (The new strategic brand management, 2004, s.45). 

4.2.2 Namnval 

I stort sätt vilket namn som helst kan bli ett stort varumärke. Det viktiga är att hela tiden 

arbeta konsekvent för att ge namnet och varumärket en mening. Namnet måste dock väljas 

med tanke på varumärkets framtid och inte bara efter de produkter eller den marknad där det 

befinner sig vid start. Det är inte varumärkets uppgift att beskriva produkter, utan det skall 

särskilja produkter (The new strategic brand management, 2004, s.156). Många gånger 

avslöjar namnet varumärkets intentioner. Det är extra tydligt då varumärkets namn valts för 

att framhäva vissa av varumärkets objektiva och subjektiva kännetecken. Men det stämmer 

även i samband med andra namn som valts av subjektiva orsaker och inte av några uppenbara 

objektiva eller rationella orsaker även de har förmågan att markera vad varumärket står för 

(The new strategic brand management, 2004, s.117). Det är dock nödvändigt för varumärket 

att ha ett namn med makt att påverka köparen. Det handlar då inte om själva valet av namn. 
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Självklart hjälper det att ha ett bra namn som är lätt att uttala och frambringar goda 

associationer. Men det som verkligen gör ett namn till ett varumärke är de utmärkande 

skillnaderna, styrkorna och förtroendet som förknippas med de associationer som ligger i 

namnet (The new strategic brand management, 2004, s.11). 

Det är varumärkesnamnet som konsumenten lägger på minnet och tillför all kommunikation, 

referenser och anseenden om varumärket. Namnet kan vara ett budskap i sig självt, då namnet 

har i uppgift att ge företaget eller produkten en identitet är det viktigt att det utrycker de 

associationer som företaget vill ge (Varumärkesbygget, 2006, s.33). Vissa använder initialer 

eller namnet av en designer (Mastering Fashion Marketing, 2009, s.249-250). Namnet skall ge 

utryck för företagets eller produktens essens, det är inte till för att beskriva och definiera 

(Varumärkesbygget, 2006, s.33). Namnet är något som nästan alltid är konstant under 

varumärkes livstid och blir därför en stor tillgång för företaget. Logotypen är en visuell 

gestaltning av namnet (Mastering Fashion Marketing, 2009, s.249-250). 

Att välja ett bra namn kan dock vara en stor del av ett varumärkes framgång. Några av de 

önskvärda egenskaperna hos ett varunamn är: 

1. Det bör antyda något om produkternas fördelar och egenskaper. 

2. Det bör vara lätt att uttala, känna igen och komma ihåg. Korta namn är en fördel. 

3. Namnet bör vara karaktäristiskt. 

4. Det bör vara lätt och meningsfullt att översätta till andra språk. 

5. Det skall tillåtas att registreras och skyddas lagligt och bör alltså inte likna andra 

varumärkens namn. 

(Principles of marketing, 2005, s.559) 

4.2.3 Strategi och finansiering 

Strategi är planering av aktiviteter och resurser för att nå ett mål, att vara konkurrerande, men 

främst att hålla företaget vid liv och att skapa ekonomisk vinst. Detta är en långsiktig plan för 

företaget, och görs både inom organisationen för att säkerställa exempelvis resurser och 

personalstyrka. Det finns även olika strategier för de olika produktområden som varumärket 

arbetar med (Mastering Fashion Marketing, 2009, s. 290-291). 

Strategier behöver planeras för både framgångar och motgångar. Modebranschen är mycket 

föränderlig och en bransch där risktagande krävs, här spelar faktorer in som är svåra att 

påverka utifrån företagets vetskap. Men eftersom hela modebranschen bygger på förändring, 
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är detta oftast klart för de verksamma inom branschen. Dock ökar förändringsgraden i 

branschen och konsumenter kräver nyheter allt oftare (Mastering Fashion Marketing, 2009, s. 

291). 

Co-branding gör ofta att positioneringen ändras, och beskrivs som ett strategiskt samarbete 

mellan två varumärken för att skapa synergieffekter (Mastering Fashion Marketing, 2009, s. 

251). De stödjer varandras tjänster eller produkter och hjälper varandra att nå ut till nya 

marknader utan krav på stora investeringar. På det sättet kan de nå ut till en större massa 

eftersom varumärkena är kända på olika marknader. Det innebär också en risk för om det ena 

varumärket får dålig publicitet kan det drabba det andra också (Principles of marketing, 2005, 

s.560).  

4.2.4 Varumärkesutveckling 

Att bygga ett riktigt starkt varumärke tar tid. Varumärket kan antingen utgå ifrån produkten 

eller ifrån de immateriella värdena, men med tiden blir de båda varumärkesstyrningens kärna. 

Ett varumärke växer som sagt genom att vara konsekvent, åtminstone i vissa aspekter. 

Kontinuitet är väsentligt för varumärkets utformning och livslängd. Ett varumärke måste trots 

det förändras över tiden för att inte föråldras och förlora sin relevans (The new strategic brand 

management, 2004, s.218). Innovation är varumärkets syre och nyckeln till dess tillväxt och 

framtida existens (The new strategic brand management, 2004, s.176). 

Ett företag har fyra möjligheter gällande att utveckla sitt/sina varumärken.  

1. Line extension – Företaget introducerar nya varor inom en produktkategori och 

med samma varunamn. Det kan handla om nya smaker, färger, ingredienser eller 

storlek på förpackningen. 

2. Brand extension – Man använder ett framgångsrikt varumärke och lanserar nya 

eller modifierade produkter inom en ny kategori. 

3. Multibrands – Introduktion av nya varunamn inom samma produktkategori 

kategori som existerande varunamn. 

4. New brands – Nya varumärkesnamn i nya produktkategorier. 

(Principles of marketing, 2005, s.560) 

Brand extension är ett sätt för varumärken att öka sin försäljning. Genom att utveckla nya 

produkter ökar man sitt utbud, dock bör detta ske på ett relevant sätt. Vad som är relevant 
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sitter ofta i kundens tankar om varumärket. Man måste som varumärke ha trovärdighet för att 

kunna genomföra detta (Mastering Fashion Marketing, 2009, s.253-254). 

4.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är den styrningsprocess som innebär att identifiera, förutse och tillfredsställa 

konsumentens önskemål på ett lönsamt sätt (Fashion Marketing, 2009, s.218). 

Marknadsföring innefattar en rad metoder och aktiviteter, som marknadsundersökningar, 

annonsering, produktutveckling, branding, prissättning, reklam, försäljningsarbete, 

prognostisering och distribution (Fashion Marketing, 2009, s.6). Genom marknadsföring får 

företag den kunskap och skicklighet som behövs för att försäkra sig om att de kreativa 

beståndsdelarna används på det sätt som ger störst fördel och tillåter företaget att växa och nå 

framgång (Fashion Marketing, 2000, s.5). 

Med modemarknadsföring avses de aktiviteter och det tankesätt inom ett modeföretag, där det 

centrala är kunden och potentiella kunder för kläder och relaterade produkter, avsedda att 

möta organisationens långsiktiga mål. Modemarknadsföring uppfattas som annorlunda 

jämfört med annan marknadsföring. Det beror på att de stora förändringar som hela tiden sker 

på modemarknaden kräver att det läggs tonvikt på vissa av marknadsföringsaktiviteterna mer 

än andra. Aktiviteterna i marknadsföringscykeln utgår alltid ifrån konsumentens mest akuta 

behov och när dessa tillgodosetts genom produkter så uppstår åter nya behov (Fashion 

Marketing, 2009, s.169). Dagens konsumenter har fler val gällande hur de vill spendera sina 

pengar och det är viktigt att veta det när man jobbar med marknadsföring (Fashion Marketing, 

2009, s.33). Inom modeindustrin är antalet företag som misslyckas många och industrin är 

känd för att ofta ha prisnedsättningar på varor som inte sålts. Dessa misslyckanden kan ses 

som en återspegling på den stora risk som finns inom mode, men även som ett resultat av en 

bristfällig eller olämplig marknadsföringsprocess. Marknadsföring kan, när den används på 

rätt sätt, hjälpa till att minska osäkerheten inom modeindustrin och på så sätt minska antalet 

företagsmisslyckanden (Fashion Marketing, 2009, s.6-7). 

Oavsett om modeföretag medvetet designar en marknadsföringsmix eller inte så har de en och 

den används i varierande grad. Ett vanligt misstag företagen gör är att de satsar mycket på att 

göra reklam för en produkt men missar att samordna den med distributionen. Att annonsera 

om en ny kollektion i en tidning när den inte finns på lager ännu är meningslöst (Fashion 

Marketing, 2009, s.142).  
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Företag med en historia har en stor fördel i att kunna plocka fram bevis för att de har gjort rätt 

genom tiderna. Av nya företag krävs det mer för att sticka ut. För de som behöver skapa en 

högre mening åt sitt varumärke kan storytelling vara lämplig. Metoden är extra effektivt för 

företag som har högengagemangsprodukter, exempelvis vissa klädmärken 

(Varumärkesbygget, 2006, s.278). Storytelling är ett verktyg att bygga identitet genom och 

berättar en organisations sanna berättelser om sig själv (Varumärkesbygget, 2006, s.272). Det 

finns särskilt tre faktorer som kan förklara varför storytelling skapar mening åt varumärket: 

den första innebär att människor är intresserade av de värden som varumärket kommunicerar 

och vill själva kommunicera sin egen identitet med dessa. På så sätt uppnår de en högre 

mening, med sin konsumtion. Den andra är, att människor alltid har älskat en bra historia och 

den tredje att människor har behov av symboler och samlingsplatser (Varumärkesbygget, 

2006, s.274). Varumärken är vår tids symboler och samlingsplatser och till det krävs det en 

historia för att ge varumärket liv och skapa mening. Myten skapar symbolen och ett av 

företagets stora problem ligger just i att skapa en högre mening kring sitt varumärke. Det 

framgår tydligt i den diskussionen som nu pågår om etik och moral och om företagets sociala 

ansvar. Varumärken är bräckliga konstruktioner, som är beroende av positiva associationer 

(Varumärkesbygget, 2006, s.275). För att jobba med storytelling bör man kunna sin historia, 

veta vart man är på väg samt hitta folk och metoder för att bära ut historen. 

(Varumärkesbygget, 2006, s.279). 

4.4 Marknadskommunikation 

Kommunikation är varumärkets viktigaste vapen. Det är genom kommunikation som 

varumärket förmedlar de dolda skillnader som döljer sig bakom paketerade produkter, som 

för ögat kan se likadana ut. Genom att marknadsföra de immateriella värdena som ett 

varumärke innehar, kan kommunikationen av ett varumärke medföra att konsumenten fäster 

sig vid det (The new strategic brand management, 2004, s.194). Kunderna i dagens 

detaljhandels miljö vill bli underhållna och informerade om produkterna då dessa är 

likvärdiga. Marknadskommunikationens uppgift är att ge kunden en anledning att välja en 

viss produkt framför en annan och det görs genom att skapa ett starkt varumärke med en lika 

stark identitet. På modemarknaden är detta extra viktigt då det är hög konkurrens om 

kundernas uppmärksamhet och produkterna är snarlika (Fashion Marketing, 2009, s.220). Det 

är upp till varje varumärke att vara fokuserat och gå sin egen väg för att göra originella 

produkter. Det är orsaken till att kommunikation av dessa produkter är så viktig då de avslöjar 
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vad varumärket står för och vilket syfte det har (The new strategic brand management, 2004, 

s.44). 

Ett varumärkes image skapas av mottagaren (kunden) och dess identitet av avsändaren 

(företaget). Mottagaren tolkar samtliga signaler som avsändaren sänder ut genom produkten, 

service och kommunikation och det påverkar mottagarens bild av varumärket. Avsändaren 

måste genom kommunikation förmedla varumärkets mening, syfte och föreställning, det 

tolkas sedan av mottagaren och där skapas varumärkets image. Det är därför väldigt viktigt 

för varumärket att veta exakt vilken bild de vill förmedla och hur de vill förmedla den 

eftersom allt varumärket förmedlar tillsammans kommer skapa dess image. Imagen består av 

alla de budskap varumärket sänder ut genom namnet, bildliga symboler, produkter, 

annonsering, sponsring, och artiklar. Image är resultatet av att man tolkar meddelanden, 

framtvingar mening och tolkar tecken (The new strategic brand management, 2004, s.97). Det 

är viktigt att förstå att det är konsumenten som skapar det sammanlagda varumärkesuttrycket 

genom att lägga ihop alla intryck de får. Det innefattar även attityden i telefonväxeln, 

samordningen i företagets korrespondens med omvärlden, firmabilarnas framfart i trafiken 

och så vidare (Varumärkesbygget, 2006, s.28). Därför är det viktigt att som organisation ta 

kontroll över alla dessa kontaktytor som finns med marknaden och att tänka på att allt 

kommunicerar (Varumärkesbygget, 2006, s.250). 

Butiken har fått en allt viktigare roll i modebranschen. Butikerna är en viktig plats för 

företaget att kommunicera sitt varumärke till kunden. I butiken kan man promota hemsidan 

för att generera trafik till exempel en webshop eller erbjudanden. I butiken kan man erbjuda 

kunden inspiration i en bestämd sfär, där man, till en viss gräns, kan kontrollera 

kommunikationen och intrycken som kunden får.  Idag är butiksdesign, känsla och service 

livsviktiga för modevarumärken. Både plats och produkt är lika viktiga i detta fall. Att erbjuda 

kunden en upplevelse i butik blir allt mer viktigt, och vissa säger att butikerna ibland får lika 

mycket uppmärksamhet, planering och kreativitet som produkterna. Detta börjar nu även 

appliceras på varumärkenas hemsidor (Mastering Fashion Marketing, 2009, s.275). 

Reklam och annonsering har varit känt som det mest effektiva sättet att nå ut till konsumenter. 

Det är lätt att få ut sitt budskap till marknaden genom standardiserade kampanjer. Idag ökar 

de olika typerna av media som konsumenter använder sig av stadigt (Mastering Fashion 

Marketing, 2009, s.275). Det finns nu fler sätt att nå ut till sina kunder, fler typer av 

mediekanaler att använda sig av genom ny teknologi. Att surfa runt på olika hemsidor har 
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blivit en daglig aktivitet hos många konsumenter, samt att läsa bloggar och engagera sig i 

sociala media. Att visa sin närvaro på internet är idag mycket viktigt för modeföretag 

(Mastering Fashion Marketing, 2009s.276-277). 

Det är lika viktigt med visioner och affärsstrategier som med design, reklam och 

tidningsartiklar. Löften och rykten säger lika mycket om verksamheten som informationen på 

webb och intranät, till och med tystnaden kommunicerar. Allt detta påverkar tillsammans de 

signaler som verksamheten sänder ut och ger intressenter en uppfattning om varumärket 

(Varumärkesbygget, 2006, s.250). De egenskaper som varumärket består av är även de som 

det kommer utstråla utåt. 

4.4.1 PR 

Public Relations, förkortat PR, är en väldigt effektiv sorts marknadsföring och ett särskilt bra 

sätt att göra reklam för ett varumärke i modebranschen. Däremot är den här sortens 

kommunikation av ett varumärke inte alltid uppenbar för observatören. PR handlar om 

resultatet av vad du gör, vad du säger och om vad andra säger om dig och är i grund och 

botten ett sätt att styra företagets profil. Det kan handla om att få produkten presenterad för 

allmänheten eller att bemöta den negativa publicitet som företaget kan utsättas för. Varje 

företag bör därför ha en PR avdelning redo att hantera reaktioner från pressen eller 

allmänheten. Används PR på rätt sätt så fungerar det som en beskyddare av företagets 

anseende. Målet med PR är att placera produkten där allmänheten kan se den, kommunicera 

med inflytelserik media, höja eller bekräfta varumärkets profil samt framhäva andra delar av 

marknadsföringsmixen. Inom modemarknadsföring är det PR som har ansvaret att förse 

tidningsredaktionerna med produkter till fotograferingar, jämförbara erbjudanden och 

ledarartiklar. Genom att sedan uppskatta hur mycket samma produktexponering hade kostat i 

traditionell annonsering kan man mäta resultatet av PR (Fashion Marketing, 2009, s.226). Det 

finns dock en risk för ett varumärke att bli kritiserat för att ha det sämsta värdet per satsade 

pengar i jämförelse med andra konkurrerande varumärken. Det kan bero på att företag har 

väldigt lite kontroll över hur produkterna används i ett redaktionellt stycke. Men det är en risk 

företaget måste ta, så för att minska skador för varumärket jobbar PR byråer och tidningar 

nära varandra (Fashion Marketing, 2009, s.227). Media har en mycket stor effekt på 

modeindustrin. En negativ rapport i media efter en modevisning kan ha förödande 

konsekvenser. Det är ytterligare en anledning för designers att skapa nära relationer till 

moderedaktörer (Fashion Marketing, 2009, s.34). 
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Att använda sig av kändisar för att framhäva ett varumärke är en form av PR som blivit allt 

vanligare och mycket effektiv. Att sammankoppla ett varumärke med en känd person kan ge 

många fördelar. Även om vi förstår att en kändis får betald för att vara sponsrad av ett visst 

varumärke så blir effekten ändå att varumärket får trovärdighet, speciellt om det är en 

beundrad person. Produkten och varumärket blir då ihopkopplade med dennes attribut, goda 

smak och attraktivitet, vilket ger trovärdighet på ett sätt som annonsering inte kan. 

Varumärkets identitet kopplas samman med kändisens identitet vilket resulterar i att deras 

karaktärer blir lika. Skulle däremot personen som sammankopplas med varumärket vara 

inblandad i en skandal eller på annat sätt få negativ publicitet, så skulle även varumärket eller 

produkten lida av det (Fashion Marketing, 2009, s.227). Ibland kan det även hända att den 

kända personen är större än varumärket och att man minns kändisen men inte den produkt han 

eller hon sammankopplades med (Fashion Marketing, 2009, s.228). 

4.4.2 Annonsering 

Dagens konsumenter utsätts ständigt för olika former av visuella stimuli i form av annonser, 

loggor, skvallertidningar, mail, internet pop-ups med mera. De är även betydligt mer 

skarpsynta och kräsna när de gör sina val. Det gör att företagen måste jobba hårt med sin 

kommunikation för att sticka ut från mängden (Fashion Marketing, 2009, s.219). Annonsering 

är en utmaning för varumärket då det inte alltid går att mäta resultaten och då det är en 

kostsam kommunikationskanal. Det är lättast att mäta resultaten av annonsering vid 

lanseringen av ett nytt varumärke eftersom det då är lättare att se hur kundens och 

konsumentens efterfrågan för varumärket ändras (The new strategic brand management, 2004, 

s.161). Det finns många olika sätt att annonsera på. Annonsering i TV är den dyraste metoden 

eftersom det når flest människor. Det är däremot inte den mest effektiva metoden för 

återförsäljare av modevaror eftersom det inte är självklart att målgruppen ser reklamen. Men 

som ett sätt att skapa en varumärkes image är det mycket effektivt. Att annonsera utomhus är 

också förhållandevis kostsamt. Fördelen med den sortens annonsering är att den kan placeras i 

anslutning till butiker och därmed locka dit kunderna. Den mest effektiva metoden av 

annonsering är i tidningar då den med säkerhet når målgruppen (Fashion Marketing, 2009, 

s.224). 

Annonsering skriver ett varumärkes historia. Varumärken har fått förmågan att tala och är 

själva ansvariga för att informera konsumenten om sina produkter och tjänster. De måste 

därför hela tiden kommunicera och kan inte existera utan kommunikation. En 30 sekunders 

annons i visuell media säger lika mycket om varumärkets stil och om mottagaren som tar den 
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till sig, som om fördelarna med produkten som visas i annonsen (The new strategic brand 

management, 2004, s.121) Digitala medier är direktmedier och kommer att vara de mest 

kraftfulla under kommande 20 åren (Varumärkesbygget, 2006, s.264). I stort sett alla val 

konsumenten gör gällande varumärken baseras på minnet. Därför är varumärkenas mål att 

påverka konsumentens val, genom att maximera möjligheten att vinna den strid som 

omedvetet pågår i konsumenten huvud. För att uppnå detta måste varumärken skapa så många 

länkar som möjligt mellan konsumentens minne och varumärket genom alltmer vinnande och 

intressanta kommunikationsformer och mer innehållsrika media (Three laws of branding: 

Neuroscientific foundations of effective brand building, 2007). 

4. 5 Grafisk identitet och design 

Den som har ambitionen att bygga ett långsiktigt, starkt varumärke måste först anlägga en 

stadig, strategisk, juridisk och grafisk grund. Vad ska varumärket stå för? Vad ska varumärket 

heta? Hur skall dess visuella och grafiska identitet se ut? (Varumärkesbygget, 2006, s.20) Det 

sägs att vi tar upp 70 % av det vi ser jämfört med 30 % av det vi hör eller läser. Alltså är det 

rätt att anta att ett varumärkes visuella presentation måste vara ett mycket viktigt verktyg vad 

gäller kommunikation inom modemarknadsföring (Fashion Marketing, 2009, s.231). Har man 

en bra produkt, ett namn som skiljer sig i mängden och en juridiskt skyddad och tydlig 

symbol så har man de viktigaste faktorerna i byggandet av varumärket (Varumärkesbygget, 

2006, s.16). Genom de externa symboler som gör varumärket igenkänningsbart, måste 

varumärkets djupaste värden reflekteras och vara synliga direkt. Därför bör företaget vid val 

av symboler ha en klar bild av vad de ska stå för (The new strategic brand management, 2004, 

s.97). 

För att uttrycka sig använder sig modeföretag ofta av följande metoder; 

Färg – Kan skapa direkt igenkännande till ett varumärke, till exempel varuhuset Selfridges 

påsar som är starkt gula, och syns tydligt i konsumenters händer på shoppingstråket. 

Form – En produkts kan direkt associeras till ett varumärke, som till exempel Chanels 

parfymflaskor som ser likadana ut nu som för 60 år sedan. Det kan också vara en produkt som 

Diane von Furstenbergs omlottklänningar som fortfarande är kännetecknande för varumärket. 

Logotyp – Kan vara ett tydligt sätt att skapa igenkännande för varumärket, och använder ofta 

varumärkesfärgen för att ytterligare stärka det. 
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Typsnitt – Även ett typsnitt bör användas för att skapa ytterligare tydlighet och igenkännande 

(Mastering Fashion Marketing, 2009, s.248). 

Ett starkt varumärke med en tydlig symbol kommunicerar på bråkdelen av en sekund med 

betraktare. Därför är utformningen av logotyp och grafisk profil mycket viktigt för ett 

varumärke. Det gäller att finna en symbol som är lätt att känna igen och som kan återges på 

alla tänkbara material och i olika storlekar. Färger och mönster kan också bli tydliga 

identitetstecken, utan att varumärkets namn behöver nämnas (Varumärkesbygget, 2006, s.15).  

 

4.6 Produktens betydelse 

Under 30 år har det sagts att produkten inte har någon betydelse, utan att det bara handlar om 

varumärket. Men på grund av den transparens vi har idag och det faktum att människorna är 

mer omvärldsmedvetna, söker vi i allt större utsträckning bra produkter till bra priser från bra 

företag (Varumärkesbygget, 2006, s.227). Å ena sidan sägs det att ett varumärke inte är 

någonting utan en bra produkt. Men å andra sidan är det bevisat att marknadsledare oftast inte 

har de bästa produkterna (The new strategic brand management, 2004, s.42). I dagens 

konkurrerande klimat räcker det inte med att ha en utomordentlig produkt, därmed inte sagt 

att man bör glömma den funktion som produkten har (The new strategic brand management, 

2004, s.62). 

Om man tittar närmare på förhållandet mellan varumärke och produkt förstår man att ett 

varumärke bara kan generera kassaflöde om det representeras av en produkt eller tjänst. Utan 

en produkt kan inte varumärket och dess mentala associationer förvandlas till ett kassaflöde 

(The new strategic brand management, 2004, s.42). Produkter i sig är innehållslösa, det är 

varumärket som ger dem mening och berättar hur de skall uppfattas. Varumärken fungerar 

som förstoringsglas genom vilka vi ser produkternas attribut. Det är varumärket som ger oss 

en föreställning om en produkt, som i sin tur skickar oss information om hur vi bör uppfatta 

varumärket (The new strategic brand management, 2004, s.45). 

Ett varumärke måste hela tiden kunna visa sin egen relevans i förhållande till förändringar och 

behov för att det skall överleva i längden. Det görs genom nya produkter och 

marknadsföringen av dem, eller förändring av produkten om varumärket bara betstår av en 

(The new strategic brand management, 2004, s.177). Det är en hård kamp om konsumenternas 

intressen och produktutveckling är därför en viktig del i varumärkesarbetet för de flesta 

företag (Varumärkesbygget, 2006, s100). Särskilt inom modeindustrin har den stor betydelse 
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då hela industrin drivs av att nya produkter skapas då konsumenterna hela tiden efterfrågar 

nya idéer (Fashion Marketing, 2009, s.145-146). Det gör att designerna har stor betydelse för 

modevarumärkens framgång. Deras uppgift ligger i att se det som är aktuellt i samhället och 

sedan tolka det i användbara och attraktiva plagg (Fashion Marketing, 2009, s.157). 

De flesta varumärken har specifika produkter som representerar dem extra bra, som är typiska 

för just dem. Det är i dessa produkter som man kan se varumärkts anda som tydligast, de är 

varumärkets prototyper. Det är viktigt att varje produktlinje innehåller dessa produkter då de 

står för varumärkets värden, mening och syfte (The new strategic brand management, 2004, 

s.44). Det är sällan ett varumärke nöjer sig med att bara vara ett namn eller en grafisk symbol 

tryckt på en produkt. Istället injekterar varumärket sina värden i produkten, från produktions- 

och distributionsprocessen ända till det ögonblick då produkten säljs. Därför måste dessa 

värden finnas inbäddade i de produkter som symboliserar varumärket som mest (The new 

strategic brand management, 2004, s.114).  

För många konsumenter är kvalitet och lyxegenskaper en stor anledning till konsumtion, 

speciellt då detta särskiljer dem från massproduktion. Detta kan korreleras till var produkten 

producerats, till exempel att ett plagg har stämpeln ”Made in Italy” som understryker 

integritet, kulturarv och kvalitet. Detta är speciellt viktigt för företag som verkar inom denna 

region, som till exempel Gucci och Valentino. Kreativitet, innovation och ”know-how” är 

viktiga faktorer för framgång. Kopior av kända märken har gjort att detta blir allt viktigare. På 

grund av detta har allt fler lyxvarumärken slutat med franchising och licensiering, då de hellre 

säljer de egna produkterna i sina egna butiker (Mastering Fashion Marketing, 2009, s.270). 
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5 Empiri 

I följande kapitel presenterar vi den empiri vi samlat in med hjälp av personliga intervjuer. Vi 

har valt att presentera den utifrån intervjuobjekt. 

 

5.1 Odd Molly 

Odd Molly grundades 25:e mars 2002 av Per Holtknekt och Karin Jimfelt-Ghatan. De möttes 

för att diskutera ett designprojekt för en reklambyrå men fick direkt ett sådant starkt 

samförstånd (http://oddmolly.com, 2010-01-06). Det uppstod kreativa gnistor mellan en 

designer som saknade varumärke och en varumärkesstrateg som saknade designer.1 Så de sköt 

åtsidan det ursprungliga projektet och startade istället ett modevarumärke ihop. 30 minuter 

efter mötets första kaffe var företaget Odd Molly startat (http://oddmolly.com, 2010-01-06) 

Karin är märkets designer och Per är den som ser till att känslan finns kvar, han har ansvaret 

för att skapa, bygga och kommunicera varumärket. Företagets VD heter Christina Tillman. 

På frågan om varför det blev just namnet Odd Molly svarar Per att det var formspråket som 

skapade namnet. De hittade först sin idealkund och beskrivningen av kläderna. De ville ha ett 

varumärke som gav mer än bara det kvantitativa och ett namn som märks och stannar, som 

ställer en fråga. Odd Molly skapar mystik, en undran kring huruvida Molly finns på riktigt.2 

Sju år efter starten har klädmärket blivit en internationell modesensation. Företagets grundidé 

var att låta ohämmad designintuition leda vägen och förmedla ett positivt budskap till kvinnor 

att inte bara se fina ut, utan också må bra (http://oddmolly.com, 2010-01-06). 

I juni 2007 introducerades Odd Mollys aktier på First North (http://oddmolly.com, 2010-01-

06). Aktien blev en kursraket och hade inom de fem första månaderna stigit till över det 

dubbla av introduktionsvärdet (http://www.e24.se/business/konsumentvaror/rusning-i-odd-

molly_27145.e24, 2010-01-06). Kläderna säljs idag i över 1500 butiker i 38 länder, från 

Barneys i Tokyo till Fred Segal i Santa Monica. Odd Molly har vunnit flera internationella 

priser i olika kategorier, exempelvis International Prêt-a-portèr Award, Export Company of 

the Year, Shoting Star of the Year, Guldknappen 2008 och Retail Brand of the Year 

                                                

!"Per Holtknekt, Odd Molly, Stockholm, 2009-08-04"

2 Per Holtknekt, Odd Molly, Stockholm, 2009-08-04 
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(http://oddmolly.com, 2010-01-06). Den typiska kunden skiljer sig idag åt beroende på var i 

världen man tittar. I Sverige är det en livsbejakande kvinna som är oberoende och inte låter 

sig styras av bloggar, hon lever gott och tar livet på större allvar än sig själv.3 Odd Molly 

älskas av kvinnor över generationerna, ända från greklands minsta byar till kända 

skådespelare i Hollywood (http://oddmolly.com, 2010-01-06). 

Per tror att anledningen till att Odd Molly lyckats så bra är för att de designmässigt vågade 

satsa på något okonventionellt. De talar om kvinnan som en större människa än bara en 

fashionista och är lyhörda för vad kvinnan vill ha. Många kvinnor älskar kläder men är 

nödvändigtvis inte modemänniskor för det. Odd Molly vill framhäva saker som förenar 

kvinnor, de små ögonblicken i livet, behovet av närhet, kärlek och uppmärksamhet. Många 

kvinnor tävlar med andra om att vara vackra, Odd Molly vill tala om det gemensamma, förena 

snarare än att dra isär. Det finns även andra aspekter på en mer professionell nivå som gett 

förutsättningar för att lyckas. Det är ett starkt bolag som vill skapa stora förväntningar, men 

ser också till att leva upp till dem. Det har säkrat ekonomin genom att bland annat inte bygga 

varulager. De törs tjäna pengar även om det anses fult.4 

Enligt Per symboliseras ett starkt varumärke av att vara något du noterar, något som ställer en 

fråga. Odd Molly jobbar aktivt med att stärka varumärket genom att vara lyhörda för 

reaktioner de får. De börjar få en stark historia och tydliga associationer. Att de använde sig 

av supermodellen Helena Christensen i en kampanj gav exempelvis en stämpel av högre 

modegrad åt märket. De vill vara dynamiska, rörliga och lekfulla. När någon är dem i hälarna 

ska de springa runt knuten, som Per utrycker det. Om han skulle ge något tips till ett nystartat 

företag så skulle det vara att söka plats på marknaden där det fattas något, att positionera sig 

på den marknad som andra glömt. Det är viktigt att hitta sin egen kompetens och att leva nära 

sitt första fotavtryck, att inse att arbete kommer innan belöning. Han tycker att man skall söka 

partners som har kompetens och inte bara kapital, även om starka varumärken byggs av en 

stark ekonomi. Att nätverka och satsa på en försäljningsorganisation är andra viktiga delar. 

Per tycker också att det lönar sig att använda sig av en bra PR byrå. De ser till så varumärket 

placeras i miljöer som stärker det, att det exempelvis syns i bra tidningar. Syftet är att vara 
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synliga, att skapa top of mind. Själva använder sig Odd Molly av Scandinavian Pressroom 

som PR byrå.5  

En annan viktig del av varumärket, anser Per, är varumärkets märke eller symbol Det är 

viktigt att den signalerar en tydlig signal om vem man är, bättre att göra lite fel än att göra 

samma som andra. Odd Molly har blivit nominerade till pris för sitt grafiska arbete, men Per 

säger att vid det tillfället visste han inte ens vad en grafisk profil innebar, han gick bara på 

känsla. Inom företaget använder de sig ofta av talesättet du får göra fel, du får ångra dig, och 

det gäller även här.6 

I höstas lanserade Odd Molly även en serie hudvårdprodukter och till våren lanserar de en 

glasögonkollektion (http://oddmolly.com, 2010-01-06). Flera andra projekt är även på gång 

inför framtiden och nästa höst beräknas lanseringen av en herrkollektion ske, där Ylva 

Liljefors anställts som designer tillsammans med Per (http://www.cisionwire.se/odd-

molly/ylva-liljefors-ny-designer-for-odd-mollys-herrsatsning, 2010-01-06). Enligt Per 

kommer herrlinjen förmedla samma känsla som damlinjen, men plaggmässigt kommer de inte 

ses exakt lika. I framtiden tror Per att företaget kommer gå från att vara ett klädmärke till ett 

varumärke. Inom företaget pratar man mycket om att tillfredställa en kvinnas lust och fägring 

stor, och det innebär mer än bara kläder. Han ser möjligheten att göra allt från tapeter och te 

till resebyråer. Han tänker inte kompromissa, kläderna kommer alltid finnas med. På frågan 

om vad som skulle hända om Karin lämnade Odd Molly svarar han att det definitivt skulle 

innebära ett rejält hack i skivan. Men i dagsläget har de många kompetenta designers och 

assistenter som förstår den unika designen och kan axla rollen väl. Han tror att trots att Karin 

är en stor del av varumärket så är huvudsaken att designen kvarstår för det är den som talar 

utåt.7 

5.2 Filippa K 

Filippa K grundades 1993 av Filippa Knutsson och Patrik Kihlborg utifrån Filippas idé att 

skapa kläder som hon ansåg saknades på marknaden (http://www.filippa-k.com, 2010-01-06). 

De hade aldrig ambitionen att bli ännu ett häftigt märke utan de ville göra vardagsvänliga, 
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basenkla kläder i god kvalitet som hängde med trenderna men inte var kortsiktigt trendiga. 

Tanken var att göra distinkt mode för moderna storstadsmänniskor med personlig integritet 

och ett öga för bra design (bilden av modet, 2009, s.221). Filippa utbildade sig inom 

modedesign i London och jobbade sedan i familjeföretaget Gul&Blå innan hon startade 

Filippa K. Karin Segerblom, designer och kollega från Gul&Blå, anslöt sig också till företaget 

i ett tidigt skede. Det första året drev de företaget hemifrån och tack vare deras 

entreprenörsanda växte företaget snabbt (http://www.filippa-k.com, 2010-01-06). För att få ut 

produkterna packade de bilen full och åkte landet runt och försökte sälja in kollektionen. De 

beställde små kollektioner från fabrik för att kunna finnas tillgängliga för kunden från dag 

ett.8 Idag säljer Filippa K i 20 länder, har 40 egna butiker i Europa och USA samt säljs hos 

fler än 750 utvalda återförsäljare världen runt. Huvudkontoret ligger i Stockholm 

(http://www.filippa-k.com, 2010-01-06). 

Filippa har idag rollen som Creative Director och ansvarar för produkt och design. Hon 

ansvarar därmed för att det övergripande uttrycket överensstämmer med hennes vision. Hon 

är också involverad i marknadsföringen, hur de som företag uttrycker sig och vad de säger 

utåt. Produkten har alltid varit det viktigaste. När Filippa K startades använde de sig inte av 

marknadsföring utan lade all fokus på produkten och lät den sprida sig själv. Kvalitén ligger i 

produkten, där finns unikheten som är Filippa K. För lite mer än ett år sedan var Filippa 

utmattad och lämnade företaget i ett halvår. Men nu har hon bestämt sig för att ändå jobba 

vidare med sitt livsprojekt och har gått tillbaka till grunden och styrkorna som finns i 

varumärket. För största gången har företaget anställt en VD med en specifik profil. Han har 

hjälpt dem se på företaget utifrån och visat hur viktigt det är att inte gå ifrån grundidén utan 

stå kvar vid den.9 

På frågan om hur viktig Filippa själv tror att hon är för varumärket svarar hon att hon nog är 

väldigt viktig, eftersom det är hon som besitter själen. Hon ser sig själv som en 

varumärkesmässig vägledare och hon lyssnar till sig själv för att hitta rätt väg. Samtidigt anser 

hon inte att företaget får falla om hon inte skulle vara närvarande, men hon tror det finns en 

fördel i att ha en levande person bakom ett varumärkesnamn och hon visste direkt att hon ville 

kliva in på det sättet, med hela sin person, då det kändes äkta. Redan från början hade Filippa, 
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Patrik och Karin olika ansvar i företaget, Filippa var aldrig haft administrativt ansvar, hon 

påpekar att det är viktigt att man har olika funktioner för att det ska fungera.10 

Filippa K använder sig inte av någon varumärkesbyrå utan de vill själva ha hand om den 

biten. Filippa tror att det att det är viktigt att beskriva vad man vill och ställa sig frågor som; 

varför finns vi? vad står vi för? Köper kunden bara ett plagg eller köper han eller hon en 

känsla, ett självförtroende? Filippa K skall erbjuda något till kunden, kunden skall få hjälp 

med att hitta sin stil. De strävar efter att vara en referens för kunden, en livsstil. I framtiden 

vill de jobba ännu mer med att erbjuda lösningar för moderna kvinnor och män som inte har 

så mycket tid, genom ett välgenomtänkt sortiment och personlig service. Livsstilen har alltid 

funnits, dock inte så tydlig för kunden.  Det är viktigt att våga stå för något, att ta ställning 

istället för att vara jämn-safe.11 

Enligt Filippa är det grafiska uttrycket också väldigt viktigt. Från första året har Filippa K 

bara haft en etikett i nacken, men loggan har gjorts om sedan dess, av Joel Berg. Företaget 

jobbar sedan många år tillbaka med reklambyrån TBWA, men på ett okonventionellt sätt 

genom att bara jobba med vissa individer på byrån och inte byrån som en paketlösning. 

Filippa Ks reklamkampanjer har blivit omtalade i världen då de använt sig av emotionella 

bilder. Filippa säger att de har tappat lite av detta idag och försöker hitta tillbaka till det där 

första uttrycket som de hade i början, när de gjorde precis som de tyckte. Bilderna ska 

förmedla en känsla av företaget och visa så mycket mer än bara kläderna. Men det konkreta 

behövs också, det är viktigt att kombinera det rätt. De senaste åren har Filippa inte känt att 

produkten varit tillräckligt tydlig och i enlighet med varumärkets grundvärden. Hon förklarar 

att det är en väldigt personlig känsla som kunderna nödvändigtvis inte märkt. Hon tror att 

kunden alltid upplevt en konsekvens men att de kanske haft svårare att verkligen hitta plagg 

när de ska handla. Men företaget har nu jobbat mycket på att gå tillbaka till grunden och 

förnya grundvärdena. De måste sedan kommuniceras till kunden och en sådan re-launch tar 

runt två år.12 För att nå ut till pressen använder sig Filippa K i Sverige av pressbyrån Ibeyo. 

Anledningen till detta är att det är lättare att höra av sig till en byrå som sedan har kontakten 
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med press. Det är också bra att finnas bland andra märken som också drar press. Byrån är 

spindeln i nätet och hör vad som händer. Anna Eriksson, PR ansvarig på Filippa K, har ett 

mycket nära samarbete med Ibeyo och kontakt i stort sett dagligen. Hon har även nära kontakt 

med alla de andra presskontor de använder sig av runt om i världen. Det är viktigt att med 

lokala PR byråer eftersom dessa känner sin marknad. Filippa K skickar ut nyhetsbrev till 

samtliga varje vecka för att hålla dem uppdaterade om vad som händer inom företaget.13 I 

Sverige vet de flesta vilka Filippa K är och har en relation till, eller uppfattning om företaget. 

Filippa har själv haft kontroll över vad ho säger sedan starten, men det är inte lika lätt att ha 

den kontrollen internationellt. För att försöka förmedla samma uttryck utomlands 

experimenterar företaget med olika former av kommunikation, exempelvis film, för att lära 

upp kunden, modepressen eller slutkonsumenten. 

Filippa tror att företagets framgångar beror på att hon från dag ett skapat klassiska, moderna 

kläder som saknades på den svenska marknaden, kläder som hon själv och många andra 

saknade. När Filippa K startade fanns det många billigare kedjor och dyra märken, men inte 

mycket däremellan.  Hon har en genuin äkthet i skapandet och värnar om det stilrena, enkla 

som är lätt för många att bära. Hon skapar inte för att självuppfylla sin design utan har hela 

tiden en tanke om att nå ut. Filippa K startades precis rätt i tiden och var självförsörjande hela 

vägen. Företaget har byggts upp steg för steg efter egen intuition. Det är basplaggen som är 

grunden, den första kärleken som Filippa själv uttrycker det., och de ska alltid finnas med. 

Den utgångspunkten håller än idag men kollektionen har utvecklats till att även innehålla mer 

mode, och den riktar sig till olika livssituationer som arbete, att klä upp sig på kvällen samt att 

slappna av och byta om när an kommer hem. Dessa är behov som företaget jobbar mycket 

utifrån. Det finns även plagg i alla prislägen och plagg som alltid finns med. Företaget jobbar 

nu närmare med fabrikerna som producerar basplaggen för att få bättre kvalitéer. Filippa K 

vill erbjuda värde för pengarna. Plaggen skall hålla och stilmässigt fungera i många år. De vill 

ha en smart konsumtion med en medveten kund som uppskattar ett smart alternativ till väldigt 

dyra lyxmärken.14 

Filippas råd till andra är att du måste veta vad som är unikt med det du erbjuder, vilken plats 

du fyller på marknaden. Vilka vill du nå? Vilka är kunderna? Kompetens är viktigt, det är bra 
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att vara flera så att ni kompletterar och sporrar varandra. Det är också viktigt med klara roller 

så ni blir ett klart team. Det är en affärsverksamhet så du måste genuint gilla affärer, du kan 

inte bara vara kreatör. Samtidigt måste du älska det du skapar och sikta på att få skapa din idé 

snarare än att tjäna pengar. Filippa har själv lärt sig av sina misstag. När företaget startades 

gick det mesta av sig självt, men sen har det gått igenom svårare tider då de ägarna fått 

rannsaka sig själva. Filippa tror att det är bra med sådana faser också, det är de starka som 

överlever.  Hon säger också att företaget går bättre i svårare tider eftersom varumärket står för 

något tryggt och kunden då vill ha det klassiska, som han eller hon kan lita på.15  

Filippa K ser sina största konkurrenter som Acne och J.Lindeberg då de anser dem vara 

proffsigast och störst. Tidigare var stilarna mellan svenska märken väldigt olika men nu börjar 

alla flyta ihop. Acne är starka med sin marknadsföring och har varit nära sin grej hela tiden. 

Filippa K har på senaste varit otydliga med vad de står för.  Men Acne är just nu i en hype fas 

och utmaningen kommer efter. Men Filippa tycker ändå att det är bra med fler som är duktiga 

för det sporrar vilket är en fördel internationellt, och är Filippa K sig själva till 100% så är det 

ingen fara för då står märkena för helt olika saker. Men det är då viktigt att Filippas energi 

lyser igenom hela ledet ända ut till kunden. Felet den senaste tiden har varit att hon varit 

osäker i sin roll och uttrycket har blivit splittrat.16 

5.3 Acne 

Acne är ett kreativt kollektiv med målet att utveckla ett livsstilsvarumärke genom åtråvärda 

produkter, men även att hjälpa andra att bygga sina varumärken. De vill sammanföra konst 

och industri. Företaget startades år1996 av 4 kreativa individer med idén att bygga starka 

varumärken, deras eget likväl som andras, inom områdena mode, nöje och teknologi. Ett år 

efter starten producerade de 100 par jeans till vänner och bekanta. 1998 släppte de sin första 

kollektion och har sedan dess öppnat ett 10-tal butiker i världen och vunnit ett flertal 

designpriser. Klädernas uttryck ses av Johnny Johansson, Creative Director, som coola och 

personliga, som tagna ur någons garderob. 

“Fashion is the best form of self-expression. We like to design pieces that together form the 

coolest wardrobe, but is ultimately wearable. It becomes one way of thinking as individual 
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pieces, but together creates a strong, modern and considered statement.” förklarar Jonny 

Johansson, Acne’s Creative Director (http://acnestudios.com, 2010-01-06). 

Ulrika Wilde arbetar sedan oktober 2008 som Managing Director på Acne Art Department 

som är en av Acnes olika discipliner, där film, mode och reklam även ingår. Acne Art 

Department sysslar med visuell kommunikation och grafisk formgivning med kunder som 

Acne Jeans, svenska parfymföretaget Byredo, Alcro, Brio och designern Sandra Backlund.  

Ulrika Wilde berättar att varje uppdrag som Acne Art Department får är unikt beroende. De 

analyserar marknaden, konkurrenter och gör research. Företaget vill vara nära konsumentens 

tankar och arbetar olika med en grafisk profil eller en förpackning. Vissa varor finns inte på 

hyllan utan i katalog och på nätet, då är det annorlunda. Det finns en process, men den ser 

annorlunda ut beroende på uppdraget. 

 

När Acne Art Department börjar arbeta med en ny kund finns det många frågor som behöver 

besvaras. Vad driver dess konsument? Vart kommer produkten sälja? Strategiskt arbete krävs 

för att göra en grafisk profil eller en förpackningsdesign. Man tittar på emotionella värden, 

vilka referenser konsumenten har sedan tidigare.  Att jobba nära uppdragsgivarna är en 

förutsättning för att lyckas med uppdraget. Det är viktigt att kunden är med på banan och har 

varit delaktig i hela beslutsprocessen alla delar. Det fysiska uttrycket också viktigt, hur 

pappret ser ut, struktur med uppgående text, bra fotografier etc. 

 

Acne Art Department arbetar även med Acne Paper, ett modemagasin som Acne Jeans ger ut 

4 ggr om året.  Idén utvecklades tillsammans med Jonny och Thomas Persson som kontaktade 

sina idoler och inspirationskällor (fotografer, skribenter, konstnärer, musiker) från andra 

världar än mode. Tidningen har blivit en egen produkt som är lika känt som klädmärket 

internationellt. I de första numren använde man Acnes egna plagg i de redaktionella jobben i 

tidningen idag kanske det är 2 plagg.  Formatet på tidningen skiljer sig från alla andra 

modemagasin. Detta upplevs av de flesta i tidningsbranschen som en risk. Ulrika ifrågasätter 

den bedömningen och undrar istället om det inte är en större risk att göra något som alla andra 

gör och ändå tro att man ska sälja?” 

När man är nytt varumärke måste man våga ta risker, hur skulle det annars fungera? Det blir 

otroligt viktigt att kommunicera på ett intressant vis för att attrahera sin målgrupp. Att göra 
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analyser på kommunikationen, för att se hur konsumenten mottagit budskapet, är oerhört 

viktigt. Det ger oss dessutom information om hur vi bäst går vidare.  

Det grafiska uttrycket är jätteviktigt för ett varumärke, anser Wilde Det grafiska elementen 

hjälper konsumenten att välja produkten. Konsumenten har inte tid att testa alla produkter så 

uttrycket hjälper kunden att välja produkt. Hur väljer man annars? Det handlar om 

emotionella och rationella val som slåss. Det man känner till jämfört med det man tycker ser 

snyggt ut etc. Med mycket pengar och över tid kan du nöta in ett VM i konsumentens 

medvetande. En tydlig symbol eller en förpackning kan också fungera att snabbare (och 

billigare) åstadkomma samma effekt. Du tjänar på tydlighet vare sig det är i 

kommunikationen eller i produkten.  

 

I mode kommunikation vågar man ofta ha mer mod i utförandet. Som modevarumärke är det 

viktigt att vara unik för att kunna konkurrera. Samtidigt ser mycket likadant ut. Detta beror på 

att de stora framgångsrika VM sätter tonen och att många tar det säkra för det osäkra och 

"kopierar" istället för att våga vara unik. Vissa är modigare och bryter mot normen. 

 Modevärlden är dock något ängslig. Man håller sig till koden och vill vara rätt.  

När man nått en viss nivå med varumärkesuppbyggandet så är allt runt omkring viktigare än 

produkten. Man måste förnya uttrycket runtomkring hela tiden. Däremot kan inte produkten 

vara helt ointressant. Om all kommunikation runt omkring ständigt förnyas så behöver inte 

produkten förändras lika mycket. En dålig produkt kan komma undan med stark 

kommunikation. Varumärket Acne Jeans uppfattas mestadels av svenska konsumenter, som 

ett rockigt jeansmärke där Johnny Johansson, Creative Director, är ansiktet utåt. Acnes andra 

discipliner, som inte har slutkonsumenten som kund, har utvecklats över tid. Wilde anser att 

personen bakom varumärket, som till exempel Johnny Johansson eller Filippa Kihlbom, blir 

allt viktigare.17 

 

5.4 Damernas Värld 

Damernas Värld är Sveriges ledande modemagasin, det moderna mode- och 

livsstilsmagasinet för kvinnor som vill hålla sig uppdaterade såväl inom mode, skönhet, 

inredning och kultur. Tidningen grundades 1940 och ägs av Bonnier Tidsskrifter 
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(http://www.bonnier.se, 2010-01-06). Damernas Värld var Sveriges första riktiga modetidning 

som till en början utkom varje vecka (bilden av modet, 2009, s.119-200). Chefredaktör är idag 

Mona Johansson och modechef är Martina Bonnier, de ansvarar även för DV Mode och DV 

Man som kommer ut en gång per säsong (http://www.damernasvarld.se/damernas, 2010-01-

06). 

Det är många som kontaktar Damernas Värld för att få synas i tidningen. De fungerar som en 

första bedömningscentral av nya kreatörer. Det kan vara inbjudningar till visningar av ett nytt 

märke, eller att en ny smyckedesigner kommer till redaktionen och visar upp sin kollektion. 

Då kan redaktionen följa märket under en tid och se hur det utvecklas. Det är många som hör 

av sig och vill visa det de gör, vi tittar mycket på prisbilden och placerar märken i olika 

kategorier. Om man vill få positiv uppmärksamhet av media är det viktigt att man inte tar 

kontakt för tidigt. Ett vanligt misstag är att man tar sig vatten över huvudet och inte kan leva 

upp till efterfrågan. Om man inte kan leverera så tappar man kunder. Kläderna måste också 

kunna levereras till butiker och finnas att få tag i för att kunna visas i modereportage. För att 

lyckas måste man tro på sin idé och det man gör och ha en klar vision om framtiden. Det är 

också viktigt att vara tydlig i sitt uttryck och vad man står för, det finns många spelare på 

marknaden som slåss om kundernas uppmärksamhet. Inget företag går bra direkt, man jobbar 

sig fram och tror på det man gör. Timing spelar också in, att finnas på rätt plats vid rätt tid.18  

Enligt Martina symboliseras ett starkt varumärke av att man ser en tydlig bild framför sig av 

vad det är. Det kan vara ett plagg, ett mönster eller något annat som direkt visar att det är från 

just det märket. För att nå dit är det viktigt att man har en klar vision av vad man vill vara och 

att man håller kvar vid det, att man håller fast vid sin själ. Det kan vara kläder eller en 

gemenskap eller både och som företaget vill identifiera sig med . Det behöver alltså inte vara 

kläderna det hänger på, olika märken arbetar på olika sätt. Vissa är framåt med effektiv 

reklam och marknadsföring medans andra jobbar genom gerillamarknadsföring och träffar 

folk i umgängeskretsa som sedan sprider ringar på vattnet. Det beror på vad som passar in 

med just det företagets stil.19 

I varje nummer av Damernas Värld har Martina en egen sida som heter ”Martina väljer” där 
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hon handplockar de plagg, accessoarer eller prylar som hon tycker förtjänar extra 

uppmärksamhet just den månaden. För att få inspiration till att välja besöker hon 

modeföretag, går på visningar och söker väldigt mycket information på egen hand. Hennes 

jobb innebär att hela tiden leta information och ligga steget före i vad som kommer hända 

härnäst. Hon får också tips från runt om i världen om vad som är på gång.20 

5.5 House of Dagmar  

Dagmar lanserades 2005 av de tre svenska systrarna Kristina Tjäder, Karin Söderlind och 

Sofia Malm. Kristina är utbildad designer på ESMOD École Superieur de la Mode i Paris och 

hon har jobbat för bland andra Christian Lacroix och H&M. Karin har jobbat med inköp och 

produktutveckling för H&M och även som PR-konsult i många år, hon är nu Dagmars 

marknadschef. Sofia, som är utbildad textilekonom, har många års erfarenhet inom 

detaljhandeln och är ansvarig för sales i företaget (http://www.houseofdagmar.se, 2010-01-

06). De ser själva en stor fördel i att vara tre i företaget, och att de är familjen, de kan lita på 

varandra.21 Namnet Dagmar har det tagit efter sin mormor och när märket lanserades innehöll 

kollektionen bara 10 stickade plagg. Märket fick en rivstart och inom sex månader hade de tre 

systrarna sagt upp sig från sina jobb för att driva företaget på heltid. Nu säls Dagmar i ca 150 

butiker i 16 länder (Drapers, November 21, 2009, s.28). 

Dagmars design kan beskrivas som konstnärligt chic. Plaggen står ut genom dess unika 

kombination av att vara trendiga och sensuella. Kollektionerna kombinerar glamour och 

skrädderi med de finaste materialen. Känslan, färgerna och mönstren kan man hitta främst i 

Art deco perioden under 20- och 30-talet. Den största inspirationskällan är deras avlidne 

mormor som var skräddare och den som inspirerade systrarna till att utveckla ett intresse för 

material och design redan i tidig ålder (http://www.houseofdagmar.se, 2010-01-06). Från start 

skrevs det mycket om historien bakom märket, just att det är tre systrar som står bakom och 

historien om mormodern. Den historien är en viktig del av varumärket, men samtidigt får det 

inte ta över säger Karin. Hon tackar konstant nej till intervjuer angående hur det är att starta 

företag som tre systrar. 
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Intresset för Dagmar växer och fler ser mer av kollektionerna i takt med att Dagmar säljer till 

fler butiker och att de hittat sin stil. Varumärket står för exakt samma sak som det gjorde när 

det startade, men det har förtydligats för systrarna själva och för andra.22 Dagmar har blivit 

vida uppmärksammat av modeindustrin och pressen i Europa, USA och Asien och har fått 

mottaga ett flertal prestigefulla priser, bland andra Årets Rookie 2005 och Årets nykomling av 

Elle 2007 (http://www.houseofdagmar.se, 2010-01-06). Karin tror att framgångarna beror på 

att de vågat göra något eget, valt en egen stil och en egen väg. De har inte tänkt att nu ska vi 

bygga ett varumärke, utan de följer sin själ och vad som känns viktigt att förmedla just nu och 

så försöker de fokusera på ett fåtal budskap. Att jobba med att stärka sitt varumärke kan ske 

på många olika sätt, det är en process i alla led. Karin tror att produkten, kläderna, är viktiga 

för att varumärket ska bli starkt. Det är också viktigt att skapar en själ för, vad som är unikt 

för just det märket. Det grafiska uttrycket måste också kännas igen och vara enhälligt. 

Dagmar har valt att själva sköta all utlåning till press istället för att anlita en PR-byrå. 

Anledningen till det är att de själva har kunskapen och anser det vara för dyrt att lägga ut det. 

De tror inte det är något jätteproblem i fråga om ifall de förlorar press på det viset eftersom de 

själva har alla kontakter och känner mycket folk.23 

5.6 Presskontakterna 

Presskontakterna är en PR-byrå som är inriktad på mode. Den startades för 20 år sedan av 

Lotta De Champs. Lotta jobbade innan på NK och såg att det saknades PR-byråer som 

fokuserade på just mode.24 Presskontakterna innebär en fysisk plats för varumärken att 

exponeras . Dessa är bland andra Zadig & Voltaire, Twilfit, Hugo Boss, Säby, Lacoste och 

Georg Jensen. Showroomet är 400 kvm stort och ligger på Östermalm i Stockholm. Här 

presenteras kollektionerna och synliggörs tydligt och smakfullt för journalister och stylister 

som lätt får en överblick och kan plocka prover till aktuella moderepotage. Vid början av 

varje säsong tillgodoser Presskontakterna press och media med den senaste informationen 

från varumärkena. De förmedlar lookbooks, bildmaterial och presstexter till moderedaktioner, 

journalister och stylister. För att kunna hålla sina kunder uppdaterade om reportage och dylikt 

där deras varumärken exponeras går Presskontakterna dagligen igenom samtliga relevanta 
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tidningar, nättidningar och bloggar som finns representerade i Sverige idag. De anordnar 

också allt från stora modevisningar till öppet hus och pressvisningar i showroomet och även 

butiks event (http://www.presskontakterna.se, 2010-01-06). 

Presskontakterna finns även i Norge och är på väg att starta i Danmark. När de får nya kunder 

försöker de alltid jobba med dem både på kontoret i Sverige och på det i Norge. De vill 

försöka täcka hela Skandinavien eftersom det väger tyngre och ger större chans för företaget 

att bli valda i hela området av en kund. Vad gäller kunderna, det vill säga varumärkena, 

strävar presskontakterna efter att ha den perfekta mixen. En journalist skall kunna komma till 

showroomet och hitta precis allt han eller hon söker. Att varumärkena är bra på vad de gör är 

en förutsättning för att Presskontakterna skall ta emot dem. De måste själva tro på idén och 

tackar nej till kunder de inte tycker passar in. Det har hänt att de haft märken som varit för 

svaga som de tvingats säga upp. Det gäller att märket är intressant och att priset matchar 

kvalitén.25 

I dagsläget har Presskontakterna, förutom Lotta, 4 anställda projektledare och 3 assistenter. 

Anna Johansson heter en av projektledarna och hon har en bakgrund som börjar på 

Tillskärarakademin, vidare som modeassistent på Damernas Värld och som PR assistent på 

Zadig & Voltaire. Hennes roll inom Presskontakterna är som kundansvarig för 9 märken. Hon 

arbetar olika med samtliga och anpassar arbetet efter kundens behov. Vissa märken går av sig 

själva medans andra behöver mer tid och engagemang. Vissa har till och med egna 

säljargenturer. Annas uppgift är att få varumärkena så synliga som möjligt i pressen inom rätt 

sammanhang utan att behöva annonsera. Det kan vara produktplacering, artikelplacering, 

events eller att klä kända TV profiler. Hon tror att press och exponering i press är väldigt 

viktigt . Ett plagg stylat i ett modereportage drar mer än en annons eftersom plagget visas mer 

i sin rätta miljö bland andra plagg. Det är stora skillnader mellan att jobba för 

Presskontakterna i jämförelse med hur hon jobbade för Zadig & Voltaire som då gjorde all PR 

inhouse. Det gynnar varumärket att befinna sig bland andra och skillnaden i antal utlån kan 

vara så mycket som 10 utlån per dag vs. 3 utlån per vecka inhouse. Pressen för Zadig & 

Voltaire har också ökat från att ha varit 3-5 pressklipp per vecka till att vara ca 30 nu. En 

journalist kanske kommer till showroomet för ett annat märke och får upp ögonen för något 

nytt. Det gynnar speciellt de mindre märkena eftersom de större drar mycket press. Det är 
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även billigare för varumärket att ligga på en byrå än att göra det inhouse.26 

Som påpekades tidigare så tar sig inte Presskontakterna an varumärken de inte kan stå för. De 

försöker aldrig ändra ett varumärkes image, snarare plockar de fram egenskaper de ser och 

förstärker dessa. De bygger historier och arbetar hela tiden med nya idéer för event och 

artiklar. Det är viktigt med en historia bakom ett varumärke, det blir mer spännande, speciellt 

för mindre märken. Det är också bra PR att visa upp en person bakom märket som folk kan 

koppla det med. Själva imagen byggs upp genom att varumärket syns mycket i press och 

moderepotage. Om Presskontakterna tror att en viss tidning kan påverka varumärkets image 

negativt säger de nej till denna. De kan då istället försöka erbjuda ett annat varumärke som de 

tycker passar bättre. Små varumärken kan gynnas säljmässigt av att synas mycket i all slags 

press. Ett varumärke som har lyckats med sin kommunikation är det om vilket allmänheten 

har en tydlig bild av vad de erbjuder. De vet var de står, kör sin grej, och är stolta över det. 

Exempel på sådana är Twilfit och Lexington.27 

5.7 Grow 

Grow är en holistisk varumärkesutvecklingsbyrå som startades 2004 av Andreas Rosenlew, 

Jan Ullako, Joakim Uebel och Ulf Sandberg. Kontoret ligger i Stockholm och arbetar med 

varumärkesstrategier, design och kommunikation med främst globala kunder så som som 

Helly Hansen, Bentley Motors, Norska posten/Bring, Fiskars Group, och Elektrolux 

(http://www.grow.eu/html, 2010-01-06). 

Niklas Engsäll jobbar som creative director på Grow. Han är utbildad på Parsons i Paris och 

New York och har jobbat med reklam på Donna Karan och som AD på tidningen Café. På 

Grow är han ytters ansvarig för det kreativa arbetet och att leda den kreativa processen för 

hälften av kunderna. Då Grow är en strategisk byrå ligger det även ansvar i det, samt i att dra 

in nya kunder. Genom att vara CD för fler än ett varumärke så höjer man blicken och det blir 

lättare att se den större bilden. Genom att ha fler utmaningar samtidigt utvecklas man mer 

själv. Om man fastnar i sitt eget uttryck finns risken att man börjar kopiera sig själv och ett 

sådant mönster kan vara svårt att bryta. Att just kunna höja blicken och se helhetsbilden och 

samtidigt vara detaljorienterad och förstå vikten av att vara det är förutsättningar för att bli en 
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framgångsrik CD. Men det är en balansgång. Går man in för mycket på detaljerna så förlorar 

man helhetsgreppet. Man bör vara multikonstnär och kunna hantera många saker samtidigt, 

där finns en fördel i att ha en bakgrund på en tidning.28 

Det är ingen större skillnad i hur de lägger upp uppdragen beroende på om det är ett 

modevarumärke de jobbar med. Den stora skillnaden ligger i kundens medvetenhet. 

Livsstilföretag är mer hemma i miljön än vad exempelvis B2B företag är, dessa får man lära 

upp mer. Företaget bör inte behandlas olika, men lite annorlunda blir det mellan fallen, exakt 

samma sätt fungerar inte med alla. Men helheten är det ingen större skillnad på. Något som 

däremot är en stor skillnad inom mode i jämförelse med exempelvis bilbranschen är att mode 

rör sig väldigt fort och företag som jobbar med mode måste ständigt anpassa sig. Att du är rätt 

nu betyder inte att du kommer vara det om ett år utan du måste ständigt rannsaka dig själv. 

Det krävs också mycket pengar för att bli en världsspelare eftersom man måste ligga ut med 

mycket pengar under en lång tid mellan kollektionerna. Investeringarna är långsiktiga och 

konkurrensen är stenhård från många håll. Däremot är mode en bransch som inte kräver den 

senaste tekniken utan materialen är samma som de alltid varit. De senaste åren har 

utvecklingen inom funktionsmaterial tagit fart, men det påverkar inte modevärlden betydligt 

då kunderna fortfarande köper modevaror främst för att vara fina. Det är få branscher som 

påverkar människor så mycket som mode, det är svårt att ignorera, alla måste klä sig.29 

Det absolut viktigaste för ett nystartat modevarumärke är att ha en plan, en vision om 

vad man vill. Som designer kan man inte bara utgå ifrån sig själv hela tiden, då märks det 

och varumärket blir splittrat och otydligt. Det gäller att hålla sig till idén om vad man vill 

säga, vilken stil man vill ha, och följa den hela vägen. Det kreativa är självklart viktigt, men 

det är även viktigt att lägga ner tid på planeringen och varumärkesplattformen. Några som 

lyckats bra med sin varumärkeskommunikation är Acne. De är konsekventa och fortsätter 

vara nytänkande. Många varumärken har entreprenörer och kreatörer men saknar affärsmän. 

Det behövs sådana i företaget som inte lägger sig i själva klädskapandet. I början kan det 

fungera att gå på magkänslan, men sen är det viktigt att fortsätta med fokus och att vara 

business minded. Att ha en frontfigur kan också påverka enormt mycket. Vissa, som Chanel, 

Marc Jacobs och Stella McCartney, har blivit större än själva varumärket. Men det kan också 
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vara på gott och ont. Om frontpersonen försvinner kan märket också falla och om varumärket 

har frontpersonens namn så kan varumärket rasa om frontpersonen missköter sig.30  

Det är också viktigt med det grafiska, men produkten måste matcha, produkten måste göra 

jobbet.  I vissa fall, som exempelvis med American Apparel, lyfter storyn och den 

provokativa reklamen kläderna som kan räknas som väldigt bas.31  
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6 Analys 

I analysen jämför vi insamlad empiri med befintlig teori. För att underlätta för läsaren och 

för tydlighetens skull, kommer vi att utgå ifrån de olika bitarna i teorin och diskutera dessa 

med hjälp av empirin. 

6.1 Varumärke 

Ett varumärke innehåller värden som ska genomsyra ett företag och särskilja dem från andra 

företag. Det innebär associationer som konsumenten har till ett företag, som bör vara positiva, 

starka och unika. Varumärket ses som företagets starkaste tillgång och det ger konsumenten 

ett extra värde vid köp av en viss produkt.  

Varumärket Odd Molly föddes utifrån ett möte mellan två människor med liknande visioner 

medans Filippa K föddes utifrån Filippas egna tankar kring vad som saknades på marknaden. 

Acne startades av reklamare som tillverkade 100 par jeans. Dagmar startades av tre systrar, 

och baserar sitt varumärke på historien om deras mormor. Det finns många olika sätt att starta 

ett varumärke. Men det krävs att man har en anledning och en grund att stå på som man 

ständigt återvänder till.  

Filippa K återvänder ständigt till det enkla, rena formspråket, där basplaggen är en stor del av 

kollektionen. Företaget vill stå för enkla kläder för storstadsmänniskor med personlig 

integritet med öga för design. Odd Molly har däremot valt att skapa en helt annorlunda 

varumärkes profil, som inte alls liknar Filippa Ks. Men båda varumärkena är framgångsrika i 

sitt varumärkesskapande, även om de skiljer sig totalt men ändå kan attraherar samma kund. 

Intervjuobjekten har alla väldigt olika varumärken, men säljer alla en liknande produkt; 

kläder. Genom varumärket bygger man associationer till det man står för.  

Något som våra intervjuobjekt är överens om är att ett starkt varumärke symboliseras av att 

konsumenten har en tydlig bild framför sig av vad det står för och är. Det kan vara ett plagg, 

ett mönster eller något annat som direkt signalerar att det är från just det varumärket. För att 

nå dit är det viktigt att man har en klar vision av vad man vill vara och att man håller fast vid 

sin själ.  

6.2 Branding 

Företagen har en utmaning i att utveckla djupa meningar och associationer som kan underlätta 

för konsumenten att lätt associera till varumärket. För att vara konkurrenskraftig krävs det 
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enligt Niclas Engsäll att man är nytänkande och inte bara utgår från sig själv, utan ser efter 

var det kan finns en plats i den konkurrenskraftiga modebranschen. Genom att ständigt arbeta 

med branding påverkar man sitt varumärke och konsumentens uppfattningar och associationer 

till företaget. Genom branding påverkar man kunden att öka köpbenägenheten för ett visst 

varumärke. Dock är branding processen inte något som man verkar göra medvetet i 

exempelföretagen, men det bör alltid finnas med i det dagliga arbetet. 

  

6.2.1 Positionering 

Det är viktigt för företag att de positionerar varumärket rätt från början. Det som varumärket 

signalerar vid lanseringen påverkar hur konsumenten kommer uppfatta det under en lång tid. 

Varumärket måste vara konsekvent i sitt uttryck för att inte förvirra konsumenten. Detta är 

anledningen till att varumärken som Filippa K, som funnits ett tag på marknaden, måste gå 

tillbaka till grunden och rannsaka sig själva för att inte förlora sitt värde.  

Odd Molly är ett företag som har lyckats bra med positionering. De har positionerat sig 

genom att skapa en egen kategori där de är ensamma och på så sätt marknadsledare. Filippa K 

gjorde samma sak när de startade genom att ta en position som då saknades på marknaden att 

sälja trendiga baskläder i bra material. Filippa säger själv att hon ser Acne som en stor 

konkurrent eftersom de är starka i sin marknadsföring och håller sig nära sin grund. 

6.2.2 Namnval 

Genom att titta på exempelföretagens varumärkesnamn kan vi konstatera att i stort sätt vilket 

namn som helst kan väljas. Ett mycket bra exempel på det är Acne, som i ordets rätta 

bemärkelse innebär en hudsjukdom och ger negativa associationer för folk i allmänhet. 

Namnet har ingenting att göra med varken företagets bransch, dess produkter eller 

produkternas fördelar. Det är däremot ett kort namn som är lätt att minnas. Acne har lyckats 

med att associera namnet med något positivt och en ledande svensk design tack vare att de 

arbetat konsekvent för att ge det en annan mening än det från början hade. Här är det 

uppenbart att framgången inte har med namnet att göra utan enbart med associationerna 

förknippade med namnet. 

Man kan också, som Odd Molly gjort, utgå från kläderna och sin kund när man skapar 

namnet. Risken då är om produkterna skulle förändras och namnet inte längre skulle känns 

relevant. Detta har hänt inom många andra branscher där företag beslutat sig för att byta 
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namn. Det är en mycket kostsam och besvärlig process om man vill flytta över alla positiva 

egenskaper och associationer som konsumenten har skapat, från det gamla namnet till det nya.  

Utav exempelföretagen är det bara ett som utgått ifrån designerns namn när de gett 

varumärket ett namn, det är Filippa K. Jämför man det med exempelvis Acne så ser man att 

Filippa Kihlbom fått betydligt mer uppmärksamhet än Johnny Johansson, som är ansiktet 

bakom Acne. Enligt Niklas Engsäll finns det en risk i att sätta designerns namn på 

varumärket, eftersom varumärket kan påverkas om något händer designern. Men för Filippa 

var de självklart att sätta sitt namn på varumärket och hon tror att det dessutom ligger en 

fördel i det då hon anser att det känns mer äkta. Hon tror inte företaget skulle falla om hon 

försvann, men hon ser en fördel i att hon är kvar eftersom hon besitter företagets själ på ett 

sätt.  

En annan risk skulle kunna vara att personen får mer uppmärksamhet än själva varumärket, 

att personens historia tar över. Systrarna i Dagmar, som tagit namnet efter sin bortgångna 

mormor, fick vid start mycket uppmärksamhet tack vare detta samt att de är just tre systrar 

bakom varumärket. Men en sådan uppmärksamhet kan i längden vara tröttsam om den tar 

ljuset ifrån själva varumärket och produkterna. De säger i intervjun att de idag tackar nej till 

alla intervjuer som handlar om just de tre systrarna i Dagmar. Samtidigt ger det varumärket en 

spännande historia och det är inte omöjligt att det hjälpt Dagmar att komma dit de är idag på 

grund av den skjuts de fick vid start tack vare detta.  

6.2.3 Strategi och Finansiering 

Som tidigare sagts så är det endast 30 procent av alla nystartade modeföretag som överlever. 

Därför är det väldigt viktigt för ett företag att skapa strategier och planera långsiktigt för 

varumärket. Som Niklas påpekar är det inte säkert att du kommer ha framgång imorgon bara 

för att du har det idag. Modebranschen bygger på förändringar och det gäller för varumärket 

att hänga med. Filippa menar att det lätt att ha framgång när man är i en hype, det jobbiga 

arbetet kommer efteråt när man ska hålla sig kvar på den positionen. 

Ett sätt att öka intresset för ett varumärke är att inleda Co-branding med ett annat. Utav våra 

exempelföretag är det framförallt Acne som använt sig av Co-branding. Acne har bland annat 

samarbetat med parfymföretaget Byredo där Acne Art Department tagit fram en grafisk profil 

samt nya förpackningar för parfymer och doftljus. De har även gjort ett doftljus ihop som har 

namnet Lilla Nygatan som är adressen för Acnes huvudkontor. På det sättet fick Acne gå in 

med sitt varumärke på en marknad som tidigare varit okänd för företaget och Byredo fick 
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genom samarbetet tillgång till Acnes varumärke på sina produkter och därmed nå ut till en 

bredare massa. På det sättet kan ett mindre känt varumärke dra nytta av ett samarbete med ett 

mer välkänt. 

6.2.4 Varumärkesutveckling 

När ett varumärke skapas utgår företag antingen ifrån produkten eller ifrån de immateriella 

värdena. Vår uppfattning är att utav de företag vi intervjuat så är Filippa K och Odd Molly de 

mest produktbaserade varumärkena. Filippa K säger själv att hon startade märket eftersom 

hon såg att det saknades bra baskläder på marknaden och det hon verkligen slog igenom med 

var stretchjeansen. Odd Molly gör produkter som inte liknar något annat, allt från enkla 

stickade tröjor med text, till de mest detaljrika, folkloreinspirerade klänningarna. Det har 

medfört att de fått en väldigt bred målgrupp. Acne är väldigt skickliga på att skapa innovativa 

produkter, men de är ännu bättre på att skapa ett varumärke. Anledningen till att de kan sälja 

koftor 4 gånger dyrare än andra, trots att plaggen är i stort sätt likadana, ligger i varumärkets 

värde. Detta tar vi upp mer under avsnittet om produktens betydelse i slutet av analysen. 

Det är mycket vanligt att modevarumärken utvecklas genom att utöka sina produktgrupper, 

från att exempelvis bara ha kläder i sortimentet till att även börja med skor och accessoarer. 

Odd Molly har exempelvis börjat med en serie hudvårdsprodukter som exempelvis fot- och 

handkräm, badsalt och kroppslotion. Det är ett mycket smart sätt att agera på eftersom dessa 

är produkter som de flesta konsumenterna måste köpa och då med stor sannolikhet väljer att 

köpa dem i samband med sina klädköp. Att öka sitt sortiment är ett sätt att ta marknadsandelar 

från konkurrenter med bredare produktutbud.  

6.3 Marknadsföring 

Marknadsföringsprocessen är särskilt viktig för modeföretag, då branschen ständigt förändras 

och drabbas hårt på grund de snabba svängningarna som resulterar i osålda varor. Med en 

effektiv marknadsföring kan företag minska osäkerheten och misslyckandena. Alla använder 

sig av marknadsföring i någon grad, även om det inte är medvetet.  

Ett marknadsföringsverktyg som kan höja intresset för ett varumärke är storytelling. Odd 

Molly är det företaget av våra exempelföretag som anammat storytelling på bästa sätt. Ingen 

vet om Molly verkligen finns och sanningen bakom namnet är det bara Per som vet om.  På 

detta sätt ställer namnet en fråga som konsumenten vill få svar på och hon dras till mystiken 

kring varumärket. Namnet klingar också så väl med designidén att man riktigt kan se Molly 
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framför sig i folklorekläder, springandes på en äng, och man vill veta vem hon är, lära känna 

hennes historia. På detta sätt har företaget lyckats mycket bra med att sätta ihop en image som 

fångar konsumentens intresse. 

6.4 Marknadskommunikation 

Genom kommunikation förmedlar varumärket de dolda skillnader som döljer sig bakom 

produkter. Det är genom kommunikation som exempelvis Acne kan övertyga kunden att köpa 

produkter av dem istället för av, inte bara andra likvärdiga märken, utan även av dem som 

säljer samma produkt till en fjärdedel av priset. Eftersom många modeprodukter är snarlika är 

denna kommunikation ytterst viktig. Odd Mollys produkter sticker däremot ut ur mängden av 

sig själva då de är så olika allt annat på marknaden. De jobbar istället mycket med att 

kommunicera en känsla som omger hela företaget och en mystik kring namnet.  

Odd Molly har en stor fördel i att ha Per i företaget som är varumärkesstrateg. Vi tror det är 

väldigt vanligt att den kompetensen saknas hos företag som startar ett varumärke. Allt för 

många tror att produkten skall tala för sig själv och saknar kunskapen kring hur ett varumärke 

jobbas fram. Din produkt kan vara hur bra som helst, men saknar du tillräcklig kunskap i att 

kommunicera med din marknad så spelar det ingen roll. Många företag försvinner lika snabbt 

från marknaden som de kom just på grund av detta. Acne är ett annat exempel på där all 

kompetens finns inom företagets väggar. Allt från design av kläderna till utseendet på påsarna 

görs på platsen och känslan är mycket konsekvent. Bara genom att titta på en papperspåse 

från Acne kan man minnas känslan av att vara i butiken, så pass samspelt är 

kommunikationen. 

6.4.1 PR 

Tittar vi på våra exempelföretag så ser vi att Odd Molly och Filippa K valt att använda sig av 

PR-byråer medans Dagmar valt att sköta PR inhouse. Enligt Karin på Dagmar så är det för 

kostsamt att lägga över det på en PR-byrå, men enligt Anna Johansson, som jobbat med PR 

både inhouse och nu hos Presskontakterna, så sparar företaget pengar på att anlita en PR byrå 

eftersom det ökar antalet exponeringar av produkterna avsevärt. Det är en betydligt mer 

lönsam typ av marknadskommunikation om produkterna visas i en modetidnings 

modereportage, i jämförelse med att betala för en annons i samma tidning . Ett PR-kontor kan 

dessutom lägga ner betydligt mer tid och energi på att promota varumärket än vad 

varumärkets egen PR ansvarige kan, eftersom det är många som jobbar på en byrå och 

varumärkena kan gynnas av varandras intressenter. Varumärket kan få uppmärksamhet på ett 
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helt annat sätt i och med att de som kommer till PR-byrån för att låna produkter från ett 

specifikt varumärke kanske även lånar med sig produkter av de andra varumärkena som finns 

representerade. På så sätt kan varumärken nå media de annars kanske inte hade nått. Oftast är 

också PR-kontor snabbare med att tillhandahålla media med önskade låneplagg då de budar ut 

dessa flera gånger dagligen. Dock kan det även vara positivt att sköta PR inhouse. Acne har 

sitt eget PR kontor i byggnaden på Lilla Nygatan, och kan själva kontrollera hur de 

presenterar varumärket för stylister och moderedaktörer. Detta gör att varumärket är 

konsekvent, även i denna kommunikation. Dock kan detta endast göras om man har dessa 

resurser i företaget. 

Ett annat sätt att jobba med PR är att använda sig av kända personer i sin annonskampanj och 

på så sätt förknippa dem med varumärket. Odd Molly har använt sig av modellen Helena 

Christensen i sina kampanjer med stor framgång då det enligt Per genererade i framgångsrik 

PR och gav högre modegrad åt märket. Hon har nu även designat en kollektion sängkläder åt 

varumärket, vilket gör att bilden av henne i Odd Mollys kläder blir ännu mer trovärdig. 

6.4.2 Annonsering 

När man använder sig av annonsering som marknadskommunikationskanal är målet att nå ut 

till kunden med sitt budskap. Idag blir det allt svårare för modeföretag att endast använda sig 

av denna kanal. Det är kostsamt och det är svårt att mäta effekten av en kampanj hos 

konsumenten. Men det är samtidigt ett sätt att synas. Idag finns det mer kanaler att använda 

sig av som digitala medier. Alla intervjuföretagen använder sig sparsamt av annonsering, och 

många tycker att det finns andra sätt att nå ut till sina konsumenter. Acne använder sig 

exempelvis aldrig av tidningsannonser, utan experimenterar hellre med annan form av 

marknadsföring. Internet ger även möjligheter till mer effektiva annonseringsmöjligheter 

genom exempelvis Facebook eller via modebloggar. 

6.5 Grafisk identitet och design 

Ett varumärke bör skapa en stark och tydligt varumärkesidentitet. Logotypen, typsnittet, 

färger och formen man tillför varumärket ger direkta associationer till historien bakom 

varumärket samt var man befinner sig och vad man vill uttrycka för värderingar. Odd Molly 

startades av en varumärkesstrateg och en designer, och har en mycket tydlig grafisk profil. 

Varumärket föddes med formspråket, och företaget har fått pris för sitt grafiska arbete.  
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Filippa K’s logotyp har förändrats på ett väldigt subtilt sätt under dess livstid, vilket gör den 

grafiska profilen konsekvent. Filippa Knutsson säger att man försöker hitta tillbaka till sitt 

ursprung i det grafiska uttrycket, speciellt när det gäller den fotografiska stilen. Hon menar att 

uttrycket i de bilderna förmedlar företagets känsla, och visar mer om företaget än bara 

produkten. Det grafiska uttrycket kan dock återspeglas i produkterna. Martina Bonnier menar 

att en produkt eller ett mönster kan bli en del av varumärket.  

På Acne Art Department arbetar de med visuell kommunikation, för Acne men även för andra 

företag. Ulrika Wilde berättar om processen att skapa en grafisk profil, att de tittar på 

processer inom företaget, hur de arbetar, vad de drivs av, att skapa något grafiskt av det 

företaget står för. Wilde anser att det grafiska uttrycket hjälper kunden att välja produkt i den 

enorma massan. I intervjun understryker hon vikten av att vara tydlig, genom detta sparar man 

både tid och pengar för att nöta in varumärket i konsumentens medvetande.  

6.6 Produktens betydelse 

Produktens betydelse för varumärket har diskuterats mycket i tidigare teori. Det man med 

säkerhet kan säga är att för att generera kassaflöde behöver företaget en produkt eller tjänst, 

men den behöver inte vara den bästa produkten på marknaden. Konsumenten har inte tid att 

undersöka kvalitén på samtliga produkter som finns utan kommer välja det varumärke som de 

omedvetet skapat sig en positiv bild av. I våra intervjuer är samtliga eniga om att produkten 

spelar roll, däremot spelar den olika stor roll för olika varumärken. Odd Molly exempelvis, 

som bygger hela sin image på produkten, hade fått det svårt att hålla fast den om produkten 

förändrades. Per säger själv att han tror att anyckeln till varumärkets framgång ligger i att de 

designmässigt vågat satsa på något okonventionellt. Han säger även att företaget formar sina 

designers att tänka och skapa med samma känsla som Karin för att hela kollektionen skall 

vara sammanhängande, så pass viktig är produkten. Odd Molly har medvetet skapat ett 

väldigt tydligt varumärke där allt från loggan till hemsidan går på samma linje och har samma 

känsla som produkten. Odd Mollys mål är att vara ett varumärke som har allt ifrån kläder och 

hudvård till resebyrå och tapeter. För att komma dit tror vi att varumärket måste bli lika starkt 

som produkterna är idag.    

Även Filippa K startades med produkten som utgångspunkt. Hon såg en lucka på marknaden 

och fyllde den. Det problem som företaget sedan har mött, enligt Filippa själv, är ett resultat 

av att de tappat sig själva på vägen. Den röda tråd som var så tydlig i början är inte det längre. 

Filippa berättar att hon gått igenom en tuff period och eftersom hon är själen i företaget är det 
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då inte så konstigt att det svajat lite. Vi anser att Filippa K i början var väldigt duktiga på det 

de gjorde, det vill säga trendiga baskläder. Men de har de senaste åren försökt vara något de 

inte är och göra något de inte är bra på, vilket resulterat i att de kläder konsumenten sökt inte 

funnits medans de kläder som gjorts saknat konsument. Att företaget nu genomgår en process 

där de försöker hitta tillbaka till sina grundvärden anser vi visar hur viktigt det är att stå fast 

vid dessa och inte tappa sin företagssjäl. Innovation och produktutveckling är också viktiga 

ingredienser som behövs för att ett företag skall kännas relevant. Men det måste passa in med 

företagets anda och stämma med grundidén. 

Varumärken jobbar på olika sätt och produkten har olika betydelse beroende på vem man 

frågar. Martina Bonnier påpekar att det inte behöver hänga på kläderna när ett starkt 

varumärke skapas, utan att det kan ha att göra med många andra faktorer. Det viktiga är dock, 

som vi tidigare påpekat, att företaget har en klar vision av vad det vill vara och håller fast vid 

den. 
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7 Slutsatser 

Här presenterar vi våra slutsatser med utgångspunkt från problemformuleringen. 

 

Att bygga ett starkt varumärke inom modebranschen kräver att man är konsekvent i uttryck 

och produktdesign. Relevans är en stor faktor som spelar in. Gör företaget det som är relevant 

för just det företaget, eller gör man bara saker för görandets skull? Det är viktigt att både 

produkterna och varumärkesidentiteten samspelar och utvecklas tillsammans. Bara för att 

modet svänger ska inte varumärkeskommunikationen göra det. Varumärket ska vara så pass 

starkt och förankrat i konsumentens medvetande att det klarar dessa svängningar.  

Ett starkt varumärke ska skapa en känsla hos konsumenten som gör att denne ständigt 

inspireras och återkommer till varumärket. Det gäller att modeföretag sticker ut, men är 

tydliga i allt de gör. Att göra en tidning kan vara rätt för vissa företag, men absolut inte för 

alla. Det gäller att man kommer med något nytt, vare sig det är en ny kollektion eller byte av 

typsnitt, allting måste kännas befogat, relevant, och i linje med var man har sina rötter och sin 

historia.  

Modebranschen handlar mycket om risktaganden och är en dynamisk sfär. Men det gäller att 

man tar risker som är relevanta, där man har befogenhet och trovärdighet, man måste ha 

konsumenternas uppbackning för att kunna ta dessa risker.  

Genom att ständigt påverka och utveckla sitt varumärke är man medveten om att detta är en 

tillgång. Att ha en tydlig varumärkesidentitet gör det lättare för konsumenten att minnas 

varumärket. Om man är konsekvent med färger, typsnitt, logotypplacering, och andra grafiska 

element skapar man ytterligare ett sätt för kunden att känna igen företaget, och känna dess 

utstrålning.  

I sin marknadskommunikation finns det många sätt att påverka sina kunder. Genom att välja 

rätt PR byrå kan man skapa synergieffekter med andra märken. Genom att placeras på 

”Martina väljer” kan man få uppmärksamhet, utan att ens be om det. Annonsering är idag en 

mindre viktig del i varumärkesarbetet, och nya möjligheter som internet och den allt mer 

betydelsefulla butiken är nya sätt för modeföretag att exponera sitt varumärke och bjuda in 

kunden i sin värld.  
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Att skapa ett framgångsrikt modeföretag kräver mer än fina kläder. Det kräver ekonomiskt 

och strategiskt tänkande för att driva dessa företag framåt. Ett modeföretag kräver en kreativ 

själ, men måste backas upp av en organisation med affärsmässigt tänkande. Detta är nog en 

anledning till varför mindre modeföretag inte överlever.  

För att bli ett framgångsrikt modevarumärke, krävs det att företaget håller fast vid det man 

står för, vågar ta risker som passar företagets strategi, tänker på mer än bara produkterna, och 

är konsekvent.  
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8 Avslutande ord 

I den här uppsatsen har vi valt att endast titta på ämnet från varumärkets sida och all empiri 

kommer från aktörer inom modebranschen. Något som skulle kunna vara intressant att titta på 

i vidare forskning är hur konsumenterna ställer sig till problemformuleringen och vad de 

själva tror och anser driver dem att välja ett visst varumärke.
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10 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med Ulrika Wilde, Acne Art Department* 

1. Vad är din roll i företaget? 
2. Hur jobbar ni med Bhyredo? 
3. Hur jobbar ni med Acne paper? 
4. Hur tror du Acne uppfattas? 
5. Är individen bakom varumärket viktig? 
6. Är det viktigt att ta risker med varumärken i modebranschen? 
7. Hur viktigt är det grafiska uttrycket? 
8. Vad skulle du ge för råd till ett nytt svenskt modevarumärke? 
9. Hur börjar ni jobba när ni få en ny kund? 
10. Hur viktig är en läsbar logga? 
11. Vad tror du skiljer hur man bygger modevarumärken och jämfört med andra 

varumärken? 
12. Hur viktiga är kläderna (produkten) för varumärket? 

 

 

*Sedan 2010 är Acne Art Department en del av Acne Advertising, Stockholm, 2009-06-09
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Bilaga 2 

Intervju med Filippa Kihlbom, grundare av Filippa K 

1. Vad är din roll i företaget idag? 
2. Hur viktig är du som person för varumärket? 
3. Hur jobbar Filippa K nu? 
4. Vilka framgångsfaktorer har ni? 
5. Vilka är era största konkurrenter? 
6. Vad tycker du om den ökade konsumtionen idag? 
7. Vad skulle du säga till ett nytt svenskt modevarumärke? 
8. Hur viktigt är det grafiska uttrycket? 
9. Hur och varför jobbar ni med PR-byrån Ibeyo? 
10. Varför använder ni er av en PR byrå istället för att sköta det själva? 
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Bilaga 3 

Intervju med Per Holtknekt, grundare av Odd Molly. 

1. Vilken roll har du i företaget? 
2. När och hur startades Odd Molly? 
3. Varför just namnet Odd Molly? 
4. Hur ser den typiska kunden ut? 
5. Vad symboliserar, enligt dig, ett starkt varumärke?  
6. Hur jobbar ni för att stärka ert varumärke? 
7. Varför har Odd Molly lyckats? 
8. Ni använder er av en PR byrå. Vilken och varför? 
9. Hur hjälper PR byrån er att stärka varumärket? 
10. Hur viktigt tror du det grafiska uttrycket är och hur jobbar ni med det? (logga, 

fotografisk stil mm.)  
11. Designen är väldigt unik. Hur stor del tror ni kläder har i för att ett varumärke sk bli 

starkt? 
12. Vad händer om Karin Jimfelt-Ghatan skulle försvinna från märket? 
13. Vilka är era största konkurrenter? Vilka anser ni ha ett starkt varumärke på den 

svenska modemarknaden och varför? 
14. Hur tror ni att ert varumärke kommer att utvecklas i framtiden? Hur ser ni företaget 

om 10, 20 år? 
15. Hur blir det med herrkläder? 
16. Vad skulle ni ge för tips och råd till ett nytt svenskt varumärke som ligger i 

startgroparna? 
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Bilaga 4 

Intervju med Anna Johansson, projektledare på PR-byrån Presskontakterna i Stockholm. 

1. Vilken bakgrund har presskontakternas? 
2. Hur jobbar ni? 
3. Vilken är din roll? 
4. Vad har du för bakgrund? 
5. Vilka är skillnaderna mellan att jobba med inhouse (Zadig & Voltaire) och PR- byrå 
6. Vilken är din drömkund? 
7. Vilket svenskt varumärke tycker du har lyckats med sin kommunikation? 
8. Vad tycker du om att man lyfter fram designen bakom varumärket? 
9. Arbetar ni med image? 
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Bilaga 5 

Intervju med Karin Söderlind, grundare av House of Dagmar. 

1. Vad är era individuella roller i företaget? 
2. Vad upplever ni som positivt respektive negativt med att vara tre i jämförelse med att 

vara ensam när man startar ett företag? 
3. När ni startade fick ni mycket uppmärksamhet på grund av historien bakom namnet 

Dagmar. Hur viktigt uppfattar ni att detta var för att ert varumärke skulle bli känt? 
4. Kände ni att det var en tillfällig hype kring namnet eller har intresset hållit i sig? 
5. Hur påverkar denna historia varumärket idag? Är det något ni försöker stärka, eller är 

det inte längre en lika stor del av varumärket? 
6. Vad står varumärket Dagmar för idag? 
7. Är varumärkesbyggande viktigt för er? 
8. Vilka är era framgångsfaktorer? 
9. Vilka är era största konkurrenter? 
10. Vad skulle ni ge för tips och råd till ett nytt svenskt varumärke som ligger i 

startgroparna? 
!!V S>"4@&"W@)*"@**"EXM)W@"4@"4@,/"(5"O*)Y,>,Q"*>))"?&%EE">E*M))%*"PN&"@**"@,WM,/@"%&"@W"

%,"$Z"B1&YV L@/"M&"4OWO/(&E@+%,"*>))"/%**@["
12. \&(&",>"@**",>"+@,"PN&)(&@"?OB)>3>*%*"?Y"@**">,*%"P>,,@E"4(E"%,"$Z"B1&Y["$Y"W>)+%*"

EM**">"EY"P@))[ 
13. 'O&"W>+*>Q*"*&(&",>"/%*"Q&@P>E+@"O**&13+%*"M&"(34"4O&"X(BB@&",>"5%/"/%*["])(QQ@-"

P(*(Q&@P>E+"E*>)"55V) 
14. 'O&"E*(&"/%)"*&(&",>"+)M/%&,@"4@&"PN&"@**"B)>"%**"E*@&+*"W@&O5M&+%[ 
15. 'O&"X(BB@&",>"PN&"@**"E*M&+@"%&*"W@&O5M&+%[ 
16. 'O&"*&(&",>"@**"%&*"W@&O5M&+%"+(55%&"@**"O*W%3+)@E">"P&@5*>/%,["'O&"E%&",>"

PN&%*@Q"(5"!7-"67"Y&[ 



 65 

Bilaga 6 

Intervju med Martina Bonnier, modechef på Damernas Värld. 

1. L@/"E15B()>E%&@&-"%,)>Q*"/>Q-"%**"E*@&+*"W@&O5M&+%[" 
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Bilaga 7 

Intervju med Niklas Engsäll, Creative Director på varumärkesbyrån Grow i Stockholm. 

!V Vad har du för bakgrund? 
6V Varför valde du Grow? 
#V Vad gör du idag som CD? 
;V Hur skiljer det sig att vara CD för fler varumärken jämfört med ett? 
<V Vilka är förutsättningarna för att bli framgångsrik som CD? 
FV Är det skillnad i hur ni jobbar med ett modeföretag jämfört andra varumärken?  
GV Vilken inställning har du till svenska modeföretag? 
:V Är det något varumärke du tycker har lyckats extra bra med 

varumärkeskommunikation? 
8V Vad har de i så fall gjort rätt? 
!7V Är det något varumärke du skulle vilja ruska om? 
!!V Vad är skillnaderna att jobba på en tidning vs en byrå? 
!6V Vilka råd har du till ett nytt modevarumärke? 
!#V Vilken är din drömkund? 
!;V Påverkar frontfigurer varumärket? 
!<V Hur viktig är den grafiska biten? 

"

  


