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ABSTRACT 
!
Svensk titel: Identitet, profil och image i modets ständigt föränderliga värld.  

Engelsk titel: Identity, profile and image in the changeable world of fashion.  

Författare: Ella Fälth och Mathilda Magnusson 

Färdigställd (år): 2012 

Handledare: Ulf Sternhufvud 

Background: It can be hard for the Swedish fashion companies to create a long and strong 
position on the swedish market in the changeble world of fashion, with new trends every season. 
Three companies, active on the swedish fashion market, have been researched about how they 
work with identity, profile and image. 

Problem: How do the choosen fashion companies work with identity, profile and image?  

Purpose: To create an understanding of how Swedish fashion companies can work with their 
identity, profile and image to keep their position on the market. 

Methodology: A qualitative research has been made troughout deep-going interviews with three 
fashion companies; Rodebjer, Brixtol and Uniforms for the dedicated. Also, secondary data have 
been used to create a more deeper understanding of the companies and a more objective view. 

Result: It is a constantly connection between identity, profile and image. Identety means who 
you are, profile who you wants to be and image how other looks at you. To create a long lasting 
and strong position on the Swedish fashion market, it is necessary to integrate the three concepts. 
Without a clear identity it is hard to communicate the companies profile and get a desirable 
image from the consumers. The key to a successful positioning is to have as much ”overlap” as 
possible of the identity, profile and image.  

Keywords: Identity, profile, image, market communication, hype. 
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SAMMANFATTNING 
!
Problembakgrund: I modets föränderliga värld, med nya trender varje säsong, kan det vara svårt 
för svenska modeföretag att skapa sig en långsiktig stark position på den svenska 
modemarknaden. Tre företag aktiva på den svenska modemarknaden har valts ut för att 
undersöka hur de arbetar med identitet, profil och image för att behålla sin position på 
marknaden. 

Problemformulering: Hur arbetar de utvalda svenska modeföretagen med identitet, profil och 
image? 

Syfte: Att bidra till förståelse om hur svenska modeföretag kan arbeta med sin identitet, profil 
och image för att hålla sig kvar på marknaden. 

Metod: En kvalitativ studie har genomförts genom djupintervjuer med de tre svenska 
modeföretagen Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated. Parallellt har sekundärdata 
analyserats för att bidra till en djupare förståelse och en objektivare syn på företagen. 

Resultat/Slutsats: Det är ett ständigt samspel mellan identitet, profil och image. Där identitet är 
vem du är, profil vem du vill vara och image hur du uppfattas. För att lyckas skapa sig en 
långsiktig stark position på den svenska modemarknaden krävs en integration mellan begreppen. 
Utan en tydlig identitet är det svårt att profilera sig samt kommunicera på ett sätt så att en 
önskvärd image av modeföretaget skapas hos konsumenterna. Nyckeln till en framgångsrik 
positionering är att skapa så mycket överlapp som möjligt mellan identitet, profil och image. 

Nyckelord: Identitet, profil, image, marknadskommunikation, modefluga. 
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1. INTRODUKTION 
!
Modebranschen är världens tredje största bransch och som designer och modeföretag måste man 
därför ständigt förnya sig för att överleva. I och med att konkurrensen är så pass hård kan en dålig 
säsong medföra drastiskt negativa konsekvenser för en global klädkedja. Det blir då lätt att förstå 
hur illa det kan gå för en ensam svensk designer som för en säsong inte uppfyller marknadens 
krav (Lewenhaupt, 2010). Vad är då mode? Enligt Breward (2003) är mode ett sätt att uttrycka 
sin sociala identitet, sina politiska idéer och konstsmak. Perna (1987) definierar istället mode som 
ett uttryck för tiden vi lever i och dess förändring. Mode används ofta som synonym till stil, 
klädsel och utsmyckning (Hines & Bruce, 2007). Modeflugan är ett känt begrepp som syftar på 
hur trender blommar upp lika snabbt som de sedan dalar och försvinner. Modevärlden är en 
ständigt föränderlig bransch med nya trender varje säsong som företagen måste anpassa sig efter, 
just för att inte bli den där flugen med en kort period i rampljuset (Clark, 2004). Ett exempel på 
detta fenomen är Foppa-tofflan som stora delar av Europa traskade runt i en sommar i mitten av 
00-talet. Idag är det få som skulle köpa denna sko. 

1.1 BAKGRUND 
Modebranschen tillhör precis som konst och litteratur vår kreativa värld men till skillnad från 
dessa är modet det som snabbast når ut till och påverkar konsumenterna. Mode och dess kreativa 
uttryck har alltid följt samhället och omvärldens skiftande synsätt, det syns tydligt i exempelvis 
krigstider. Även Palomo-Lovinski (2010) poängterar denna ständiga förändring, och mer 
specifikt hur modet reflekterar politikens, konstens och kulturens ständiga förändringar. För att 
navigera bland alla nya trender och influenser har många designers internationellt utvecklat en 
konsekvent stil och varumärkesidentitet, vilket har hjälpt dem att lyckas. 

I början på 2000-talet myntades begreppet ”Det svenska modeundret” i samband med att allt fler 
svenska designers gjorde succé på den internationella marknaden (Falk, 2011). Om det svenska 
modeundret existerar eller ej är en ständigt pågående debatt, men att begreppet överhuvudtaget 
finns innebär att konkurrensen på den svenska modemarknaden är hård och fylld av talanger 
(di.se, 2009-11-14). Därför räcker det inte med att lyckas i en säsong för att bli kvar på 
marknaden och en del av det svenska modeundret, utan som svensk designer måste du prestera på 
topp säsong efter säsong. Även om trender kommer och går måste varumärkets identitet bestå. 
Det kan vara problematiskt för ett företag att hänga med i de snabba trenderna och samtidigt 
lyckas förmedla sin profil till konsumenterna. Det är viktigt att man inte tappar bort sin identitet i 
bruset av de ständiga förändringarna på marknaden. 

För att förstå hur den svenska modemarknaden ser ut idag är det viktigt att känna till några av de 
största varumärkena, svenska designers som lyckas både nationellt och internationellt och som 
följaktligen är en del av det svenska modeundret. Således kommer kedjor som Hennes & Mauritz 
och Gina Tricot inte att behandlas i denna uppsats. De är en stor och betydande del av den 
svenska modemarknaden, men inte av det svenska modeundret (di.se, 2009-11-14). Uppsatsen 
behandlar istället enskilda entreprenörer och designers som finns på marknaden. Anledningen till 
detta val beror även på att det är designern som sätter säsongens trender medan kedjorna kopierar 
dessa. Ett bevis på det är skillnaden i ledtider. En designer ligger vanligtvis ett till ett och ett halvt 
år fram i tiden med arbetet med sin kollektion, medan till exempel Hennes & Mauritzs ledtid är 
max sex månader och ibland så liten som tre veckor från ritbord till butik (Ny teknik, 21-11-
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2007). 

Redan 1993 grundades Filippa K, som idag säljs i 20 länder och har över 600 återförsäljare runt 
om i världen1. Bara några år senare, 1996, etablerades Acne, Ambition To Create Novel 
Expressions, som var bland de första att uppmärksamma efterfrågan av denim. Idag har Acne 
utvecklat sitt koncept till att skapa fulla kollektioner2. 1999 etablerades ett märke med skrädderi, 
konst och musik som koncept på den svenska modemarknaden, nämligen Whyred. Varumärkets 
ambition är att skapa en balans mellan identitet och look3. Två år senare gör Nudie Jeans entré på 
marknaden med visionen att skapa ett miljömedvetet mode. Nudie har samarbetat med 
välgörenhetsorganisationen Amnesty som de tillsammans med har skapat T- shirts., idag är Nudie 
Svanenmärkt4. Även senare under 2000-talet har modeföretag lyckats växa och bli en del av det 
svenska modeundret, bland annat Velour, House of Dagmar och Mini Market. Något som alla 
dessa märken har gemensamt är att de har en stark filosofi, denna filosofi ser olika ut från märke 
till märke men har lett dem alla till framgång. 

Malem (2006) redovisar i sin forskning hur modedesigners överlever på den konkurrenskraftiga 
marknaden i London. Han efterfrågar emellertid fortsatt forskning inom ämnet fast inom andra 
kulturer. Detta stärker relevansen med uppsatsens frågeställning och visar på ett allmänintresse 
för uppsatsen. 

Uppsatsen kommer att fokusera på tre designer aktiva på den svenska modemarknaden. Rodebjer, 
Uniforms for the dedicater och Brixtol. De har alla snabbt blivit stora både nationellt och 
internationellt och där de två först nämnda vunnit flera prestigefyllda utmärkelser. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
!
För att företag skall kunna förmedla vad de står för, vad de producerar och vilka de vill nå krävs 
en noga planerad marknadskommunikation. Enkelt sett handlar marknadskommunikation om att 
ställa sig tre frågor: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga dem? och Hur skall vi säga det? (Dahlén & 
Lange, 2009). Det handlar om att hitta företagets målgrupp, budskap och kommunikationskanal. 
Inom ramen för modets marknadskommunikation finns det aspekter som är viktiga att behandla 
vid framtagandet och det ständigt pågående arbetet med företags varumärkesstrategier. Image, 
profil och identitet är exempel på sådana begrepp, men en djupare förklaring kan behövas då ett 
begrepps innebörd kan vara olika från person till person. Enligt Lagergren (2002) är identitet vem 
jag är, profil vem jag vill vara och image hur jag uppfattas. I resterande uppsats kommer således 
image att innebära hur ett modeföretag uppfattas utifrån och profil hur företaget vill uppfattas av 
marknaden. Företagets profil är ansiktet utåt, och sänder ut signaler om vad företaget står för och 
erbjuder. Identitet däremot är själen i ett varumärke och det som skapar både företagets profil och 
image. Identitet är resultatet av alla aktiviteter och värderingar i företaget. Identitet handlar även 
om hur företaget ser på sig självt. Rowden (2003) är av den kontroversiella uppfattningen att 
identiteten är bestående och således inte går att ändra på. Trots att företaget utvecklas över tiden 
kommer varumärkets associationer och värden förbli desamma, en uppfattning som inte delas av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!Filippa K. (2012). Hämtad 2012-03-01, från http://filippa-k.com/!
(!Acne Studios. (2012). Hämtad 2012-03-01, från http://shop.acnestudios.com/about/history!
"!Whyred. (2012). Hämtad 2012-03-01, från http://whyred.se/ !
#!Nudie Jeans. (2012). Hämtad 2012-03-01, från http://nudiejeans.com/!
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alla. Benämningen associationer behandlar begreppen profil, image och identitet tillsammans för 
att skapa önskvärda associationer hos konsumenterna. Således finns det två aspekter på 
associationer, de upplevda associationerna hos konsumenterna och de önskvärda associationerna 
från företaget. Det är viktigt för företaget att finna sin rätta positionering i förhållande till 
konkurrenterna på marknaden och behålla den. Här spelar de fyra P:na, pris, plats, produkt och 
påverkan, i teorin marknadsföringsmixen, in (Genzelius & Wildenstam, 2007). Ett annat sätt att 
positionera sig gentemot konkurrenterna är att addera värde till varumärket, i form av positiva 
associationer som till exempel kan skapas via företagets profil. Värdet hjälper till att omvandla en 
produkt från informativ till transformativ. En transformativ produkt bidrar till positiva 
associationer, dels till produkten, dels till varumärket (Dahén & Lange, 2009). Associationer är 
varumärkenas byggstenar och ligger till grund för ett varumärkes värde (ibid).!
!
Clark (2004) förklarar fenomenet hur en specifik trend ”hypas” och sedan försvinner, allt från 
hårlängd till byxornas svängning. I svenskt tal kallas det för en modefluga. Här bör poängteras att 
en modefluga inte är samma sak som en trend. En trend är snarare något som förändras på grund 
av årets olika säsonger och hur världen förändras (Lewenhaupt, 2010). Det är ofta attribut som 
gör att trender förändras, det kan bland annat handla om färger, material, tryck, passform, 
siluetter och detaljer. Om en designers kollektion till exempel skulle ha fel färg för en säsong blir 
konsekvenserna stora och lidande för företaget (Hines & Bruce, 2007). Lewenhaupt (2010) 
menar att klädmodet fungerar som en katalysator av omvärldens skiftande idéer och synsätt. 

Ett problem som många företag stöter på är att deras image inte stämmer överens med deras 
identitet, de uppfattas av konsumenterna på ett annorlunda sätt än vad företaget internt ser sig 
själva som (Amnéus, 2010). När ett företags identitet och image inte är kompatibla tyder det på 
brister i marknadskommunikationen. Det företaget vill förmedla med sin kommunikation har 
således inte tolkats på ”rätt” sätt av mottagarna. Ett sätt att påverka sin image är att arbeta med 
företagets profil, eftersom dess identitet är bestående är profilen det som företaget har makt att 
förändra (Lagergren, 2002). 

Föreliggande studie kommer därför att syfta till att undersöka hur modeföretag arbetar för att 
hålla sig kvar på marknaden och inte bli en tillfällig trend. Studien är relevant ur den aspekten att 
upprätthållandet av ett varumärke inte är ett tillfälligt åtagande utan en ständigt pågående process 
och därför är en viktig del i ett företags arbete. I detta arbete ingår identitet, profil och image 
skapande, utan dessa beståndsdelar är det svårt att lyckas på modemarknaden där mycket handlar 
om att skapa en varumärkesidentitet och image. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Hur arbetar de utvalda svenska modeföretagen med identitet, profil och image? 

1.4 SYFTE 
Att bidra till förståelse om hur svenska modeföretag kan arbeta med sin identitet, profil och 
image för att hålla sig kvar på marknaden. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
I följande uppsats kommer fokus att ligga på den svenska modemarknaden och hur man som 
designer/modeföretag behåller sin position på denna. Studien är begränsad till tre företag 
verksamma på den svenska modemarknaden, närmare bestämt Rodebjer, Uniforms for the 
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dedicated och Brixtol. Tre framgångsrika företag i samma storleksklass som snabbt tagit en stark 
position på marknaden. 
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2. METOD 
2.1 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Uppsatsen syftade till att bidra till förståelse till hur svenska modeföretag kan arbeta med sin 
image, profil och identitet för att hålla sig kvar på marknaden. Det är en fråga av ontologisk 
karaktär. Det handlar om de sociala tingens natur, det vill säga vad som faktiskt finns men som 
inte går att ta på, exempelvis image. Ontologiska frågeställningar är uppdelade i objektivism samt 
konstruktionism, där objektivism syftar till att sociala företeelser i vår vardag är oberoende av 
sociala aktörer, det vill säga människornas handlingar. Konstruktionism däremot innebär att 
sociala företeelser befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring, inte bara genom ett socialt 
samspel. I detta perspektiv läggs tyngd på att människor är med och konstruerar verkligheten 
(Bryman, 2011). Det är med det sistnämnda synsättet som låg till grund för uppsatsen. Precis som 
mode förändras gör också verkligheten det. Det är det som låg till grund för val av 
förhållningssätt. 

2.2 ANSATS 
En undersöknings ansats bestämmer undersökningens tidsdimension (återkommande) samt 
undersökningens analytiska- eller rumsliga dimension (bredd). En ansats bestämmer med andra 
ord vilken typ av undersökning som kommer att genomföras och vilken typ av resultat man har 
möjlighet att få fram. I uppsatsens fall har en smal och djup undersökning genomförts, tre fall har 
studerats ingående. En sådan studie kallas för fallstudier eller kvalitativa studier och bidrar till att 
man går in på djupet för att skapa en bättre förståelse om ämnet (Christensen et.al 2010). En djup 
förståelse var avgörande för att kunna svara på uppsatsens problemformulering, samt krävde en 
intervjusituation där informanterna fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter och där 
intervjuarna fick möjlighet att ställa följdfrågor. Utan möjlighet till att kunna ställa följdfrågor 
hade risken funnits att intervjuerna inte hade bidragit med tillräckligt med information för att få 
en uppfattning om hur företagen verkligen arbetar med de tre begreppen identitet, profil samt 
image. En face-to-face situation kan i många fall skapa ett förtroende mellan informant och 
intervjuare som kan bidra till att informanten är villig att delge mer information. 

Förhållandet mellan teori och empiri inom samhällsvetenskapen varierar beroende på 
frågeställning. Antingen utgår man ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att man utgår ifrån en 
teori eller hypotes som undersökningens resultat senare bekräftar eller förkastar. Eller så utgår 
man ifrån en induktiv ansats, som denna uppsats gjort. Vilket innebär att teorin man kommit fram 
till är ett resultat av den forskning som har gjorts. Teorin växer alltså fram ur den insamlade 
empirin. En induktiv ansats används främst när man gör en kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

2.3 METODVAL 
Vid val av metod brukar man skilja på kvalitativ och kvantitativ metod. Där kvantitativ metod i 
första hand fokuserar på siffror och mätbara ting så som antal, storlek och förekomst. Man mäter 
och fastställer samband mellan olika variabler. Kvalitativ metod däremot handlar om att skapa en 
helhetsförståelse, och är mer inriktad på ord snarare än på siffror. Inom kvalitativ forskning är 
syftet att upptäcka och klarlägga samband. 

Med tanke på uppsatsens syfte gjordes en kvalitativ undersökning, för att kunna bidra till en 
djupare förståelse inom ämnet och få fram interna tankar om identitet, profil och image som inte 
hade varit möjligt att få fram genom en kvantitativ undersökning. Uppsatsens syfte var av 
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beskrivande karaktär, vilket innebär att det saknas en klar och tydlig bild om ett 
marknadsproblem man redan har god kännedom om. En beskrivande undersökning besvarar 
främst hur frågor, i uppsatsen fall Hur arbetar de utvalda svenska modeföretagen med image, 
profil och identitet? De flesta marknadsundersökningar har ett beskrivande syfte även om det är 
explorativa i praktiken, alltså syftar till att skapa en övergripande bild om ett specifikt ämne. Ett 
explorativt syfte ger sällan ett exakt svar utan ligger oftast till grund för att ringa in ett problem. 
(Christensen et.al, 2010) 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
Insamlingen av primärdata skedde via intervjuer. Det finns flertalet olika typer av intervjuer, men 
den som passade studiens syfte bäst var semistrukturerade djupgående intervjuer. Mer specifikt 
innebär en semistrukturerad intervju att man utgår ifrån en intervjuguide med temafrågor som kan 
besvaras i en obestämd ordning och där respondenten har stor frihet att tala fritt. I det stora hela 
innebär en semistrukturerad intervju en flexibel intervjuprocess. Anledningen till att 
semistrukturerade intervjuer är ett passande tillvägagångssätt är att respondenterna skall få 
möjlighet att dela med sig av så mycket information som möjligt, och där intervjuarna istället styr 
intervjuns riktning med följdfrågor. Inför intervjuerna lades klara och tydliga mål upp för vad 
intervjuerna skulle bidra till samtidigt som noggrannhet lades vid att inte låta personliga åsikter 
samt tolkningar styra och påverka intervjuerna (Bryman 2011). 

För att få till intervjuer kontaktades ett 30 tal svenska designers, både via telefon och mail. Det 
var en svår process då de flesta företag befann sig i en stressig period. Slutligt bestämdes intervju 
med tre företag, Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated. För att få fram väsentlig intern 
information kunde inte intervjuer med vem som helst på företagen göras, utan en högre uppsatt 
position krävdes. Personerna som intervjuades var; Linn Persson, PR och 
marknadsföringsansvarig på Rodebjer. Persson har arbetet på Rodebjer i fyra års tid. Hon började 
som butikschef men efter enbart ett år fick hon den position hon har idag, mycket för att 
ledningen såg att hon förstod vad det var företaget vill förmedla. Persson säger att hon har 
världens roligaste jobb eftersom det finns så mycket att bygga på, men samtidigt också världens 
svåraste jobb för att det är så otydligt och det inte går att trycka ner i klassiska 
marknadsföringsformer. Från Brixtol intervjuades Emil Holmström, en av de två grundarna och 
ägare av Brixtol, idag företagets enda anställda. Slutligen intervjuades Lars-Johan Hedberg, en av 
fyra grundare och ägare av Uniforms for the dedicated. Har tidigare arbetat mycket med 
företagets identitet och vision men har nyligen övergått till att fokusera mer på de ekonomiska 
bitarna. 

De tre genomförda intervjuerna var av likartad karaktär, dock med en viss anpassning till 
företaget i fråga. För att under intervjutillfället kunna fokusera på och skapa kontakt med 
respondenten spelades samtliga intervjuer in. Dessa transkriberades sedan vid ett senare skede. 
Det bidrog till att inte missa viktig information och för att kunna gå tillbaka och återuppleva 
intervju tillfällena. 

Innan arbetet med intervjuerna påbörjades krävdes en förkunskap om respektive företag och dess 
utveckling. Denna kunskap intogs genom studier av företagens historia, tidigare kampanjer, 
hemsidor, pressreleaser och tillväxt. Utan en sådan kunskap var det näst intill omöjligt att 
formulera bra och relevanta frågor för att kunna genomföra en så intressant och givande intervju 
som möjligt. Denna information är så kallad sekundärdata, det innebär att det är data som samlats 
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in av andra i ett tidigare skede och med ett annat syfte. Sekundärdata är en lämplig 
insamlingsmetod vid ett tidigt skede av undersökningen för att skapa en förståelse för problemet, 
samt för att påvisa äkthet i det resultat som framställs (Christensen et.al, 2010). Genom att 
använda sig av flera olika typer av datakällor och olika typer av data samt olika 
insamlingstekniker samtidigt når man med all sannolikhet bäst resultat. Detta brukar kallas för 
triangulering (ibid). 

2.5 URVAL 
Vid val av urvalsform finns det två huvudalternativ att välja mellan, ett sannolikhetsurval 
respektive ett icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att samtliga inom 
målpopulationen, i detta fall alla modeföretag på den svenska marknaden, har en lika känd chans 
att komma med i urvalet. Vid ett icke-sannolikhetsurval däremot har alla i målpopulationen inte 
en känd chans att komma med i urvalet (Bryman 2011). Christensen et.al (2010) säger att icke-
sannolikhetsurval följer en annan logik än sannolikhetsurvalen. De syftar nämligen inte till 
statistisk representativet utan till att identifiera undersöknings enheter eller respondenter som kan 
ge ett bidrag till generaliseringen av poängrika och insiktsfulla resultat. Målet var att få minst tre 
intervjuer med olika företag, för insamlingen av empirin. Med ett större antal intervjuer hade 
uppsatsen tenderat att bli för stor och med ett färre antal intervjuer hade den blivit för tunn. Ett 30 
tal företag kontaktades i hopp om att några av dessa skulle vara intresserade av att ställa upp på 
en intervju. Det innebär att ett icke- sannolikhetsurval gjordes, eftersom alla svenska modeföretag 
inte hade en känd chans att komma med i urvalet. Mer specifikt så gjordes ett målinriktat urval av 
de mest relevanta företagen på den svenska modemarknaden och som bäst kan svara på hur de 
arbetar med identitet, profil och image. På så sätt gjordes även ett bekvämlighetsurval då de 
företag som hade möjlighet att ställa upp intervjuades, Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the 
dedicated. Det är med andra ord graden av tillgänglighet som bestämde vilka som fick ingå i 
urvalet (ibid). 

2.6 KÄLLKRITIK  
Uppsatsens empiri har inhämtats från både primära- och sekundära källor. De primära i form av 
intervjuer och de sekundära i form av hemsidor, vetenskapliga artiklar, böcker både inom ämnet 
mode och marknadskommunikation, pressreleaser samt årsredovisningar. Vid val av källor 
brukar främst tre kriterier bedömas, dess validitet, relevans samt reliabilitet. I denna uppsats har 
kriteriet relevans vägt tyngst. I vetenskapliga artiklar har tid, det vill säga årtal, och plats, vart den 
är skriven, vägts in i bedömningen. Ämnesbeskrivningarna har även varit kritiskt granskade för 
att validiteten i källan skall stämma. Vid val av böcker har författare med en auktoritet inom 
ämnet valts och även aktualiteten i böckerna har bedömts. Anledningen till att många källor valts 
är för att undvika att budskapet vinklas till en och samma författares åsikt. Angående de 
elektroniska källorna så har de i författarnas ögon inte bedömts som lika trovärdiga som de 
tryckta källorna. I de primära källorna, intervjuerna, var kravet högt på val av informanter. Det 
hade inte räckt med att intervjua till exempel en butiksmedarbetare utan alla informanter hade en 
hög position, antingen som grundare samt ägare eller marknadsansvarig för företaget. Det innebär 
att de alla har en hög kunskapsnivå inom ämnet och är insatta i företagets interna arbete. En risk 
med att intervjua högt uppsatta personer inom ett företag kan vara att de väljer att framställa 
företaget bättre än vad det egentligen är. Intervjuerna med Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the 
dedicated var inte av det slaget då alla vågade dela med sig av sina nederlag samt svagare sidor. 
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2.7 UNDERSÖKNINGENS VALIDITET OCH RELIABILITET 
Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier att ta hänsyn till när forskning görs. I en kvalitativ 
undersökning som denna väger validiteten tyngre än reliabiliteten. Validitet delas upp i intern- 
respektive extern validitet, där intern validitet betyder att det skall finnas en god 
överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. 
Extern validitet å andra sidan rör i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra 
sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Den externa validiteten i uppsatsens forskning 
kan ha tenderat att vara relativt låg, då urvalet, tre svenska modeföretag, inte går att generalisera 
till hela målpopulationen som är hela den svenska modemarknaden. Dock var målet inte att 
undersöka hela målpopulationen utan att ta fram ett bidrag till förståelse om hur de svenska 
modeföretag som undersöktes arbetar med identitet, profil och image. När man väljer att 
genomföra en undersökning på djupet kan man sällan dra slutsatser som är statistiskt säkerställda 
om en specifik målpopulation. Däremot kan en så kallad analytisk generalisering genomföras, 
vilket innebär att man tittar på överensstämmelsen med den del av verkligheten som undersökts. I 
de fall då den teori som vuxit fram i ett fall liknar andra fall ökar trovärdigheten, validiteten 
(Christensen et.al, 2010). Vad intern validitet angår stämmer de bidrag som forskarna kommit 
fram till väl överens med de studier som gjorts. Anledning till det är att alla de tre studerade 
företagen arbetade med och var medvetna om vikten av begreppens betydelse, på så sätt bidrog 
de med relevant information 

Likt validitet mäts reliabilitet ur två olika perspektiv, extern reliabilitet samt intern reliabilitet. 
Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och intern 
reliabilitet behandlar hur medlemmar i ett forskarlag kommer överens om hur de skall tolka det 
som de ser och hör. Det innebär att de båda författarna av denna uppsats har tolkat den insamlade 
informationen från intervjuerna samt dokumenten på ett likartat sätt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
!
Eftersom det är det övergripande problemet som styr valet av metod krävs det att man tydliggör 
problemets teoretiska innehåll. Praktik och teori reflekterar samma verklighet, även om 
marknadsföringsproblemet inte upplevs ha något med teori att göra är det alltid sammankopplat 
med en form av teoretisk referensram. Ett antal grundläggande modeller och teoretiska begrepp 
beskriver och förklarar alltid ditt marknadsföringsproblem (Christensen et.al, 2010). Det är valet 
av teorier som sätter gränserna för analysens möjligheter, den teoretiska referensramen är den 
”kunskapsmässiga” begränsningen i vilken undersökningen genomförs. I uppsatsens fall ligger 
marknadskommunikation som grund till den teoretiska referensramen. När författarna tittar på 
uppsatsens empiri gör de det genom marknadskommunikationen glasögon. Verktyget som 
används för att tolka, analysera och förstå den empiri som samlats in till undersökningen är den 
teoretiska referensramen och måste därför återspegla problemet. Det är via 
marknadskommunikation som företag kommunicerar ut sin profil, bygger upp sin image och 
visar upp sin identitet (Ibid). 

3.1 MARKNADSKOMMUNIKATION 
Marknadskommunikation handlar om hur ett företag kommunicerar med marknaden, där 
kommunikationen avser ett utbyte av erfarenheter, idéer och kunskaper som skapar samförstånd. 
Kommunikation är närvaro och engagemang, alltså inte bara ett tvåvägs utbyte av information. 
Det viktiga inom kommunikation är att lyssna och lära sig att förstå andra människor, därefter 
kan man kommunicera med dem vad man har att säga. Det är även viktigt att skapa en empati och 
tänka sig in i andra människors situationer för att kunna utgå ifrån deras kunskaper och attityder 
när man kommunicerar med dem. Kommunikation kan ses som en början på en process som går 
ut på att upprätta ett förhållande mellan minst två parter för att söka det gemensamma 
(Lagergren, 2002). Kravet på information är högt inom ett företag, samt mellan olika företag. Det 
är viktigt att nå rätt person i rätt tid. Denna information bearbetas och skapar avsedd effektivitet 
och aktivitet, det vill säga informationen omvandlas till kommunikation. Gemensamma 
aktiviteter blir omöjliga och alla målformuleringar värdelösa utan en fungerande kommunikation 
(Ibid). Lagergren (2002) jämför ett företags interna kommunikation med ett fartygs besättning, 
han menar att det inte räcker med att enbart kaptenen känner till fartygets destination. Alla i 
besättningen måste känna till resans mål och få ständig information om den aktuella positionen, 
att hela tiden veta var man befinner sig, för att känna motivation och bra samarbets anda. Alla 
inom företaget måste informeras och få en förståelse för företagets affärsidé, ha samma 
uppfattning om vem kunden är och hela tiden vara uppdaterad på det senaste. Detta sker via 
kommunikation. 

”Marknadskommunikation är således utan tvekan den främsta resurs marknadsförare har i 
kampen om kunderna” (Dahlén & Lange, 2009, s.11). Vad citatet står för är att reklam är en 
hjälpande hand för ett varumärke att skapa sig en unik image. Marknadskommunikationen kan 
även vara ett verktyg för företaget att få kunder att ändra sin attityd gentemot ett varumärke 
(ibid). Kommunikationens huvudsyfte är att skapa specifika associationer kopplade till 
varumärket, om associationerna upplevs unika av konsumenterna särskiljs företaget gentemot 
sina konkurrenter. Företaget har vunnit en kund. Eftersom utbudet av en viss typ av produkt kan 
vara stort på marknaden handlar det om att kommunicera bättre med kunden än vad 
konkurrenterna gör för att på så sätt skapa sig en starkare position på marknaden och bli det 
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självklara valet för konsumenten. 

För att ett varumärke överhuvudtaget skall existera i konsumenternas ögon så måste de utsättas 
för dess marknadskommunikation. Därför påstår Dahlén & Lange (2009) att 
varumärkesbyggnaden är beroende av marknadskommunikation. Syftet med 
marknadskommunikation är att förbättra företagets position på marknaden. Inom ramen för 
marknadskommunikation finns det tre huvudfrågor som man arbetar utefter. De är Vilka vill vi 
nå? Vad vill vi säga dem? Och Hur skall vi säga det? Dessa frågor representerar i sin tur 
målgrupp, budskap och kanal (ibid). Kunden identifieras genom en klar affärsidé och 
positionering, man lär sig hur kunden tänker och vem denne är. När man har det klart för sig blir 
nästa steg att skapa kontakt med målgruppen, i rätt situation och med rätt kanal. Denna strategi 
som sträcker sig flera år framåt är ett instrument som bestämmer var man vill synas och hur 
(Lagergren, 2002). Clark (2004) hävdar att det är viktigt att inte bara fokusera på att sända ut sitt 
budskap snabbt och till så många som möjligt, risken finns då att man blir en ”hype”. Istället bör 
man enligt Clark (2004) tänka mer långsiktigt för att förebygga att tiden i rampljuset blir kort. 

Marknadskommunikation är helt enkelt sättet ett företag kommunicerar med sin marknad och 
förbättrar det nuvarande tillståndet för varumärket. Malem (2006) påstår att en av nycklarna till 
att lyckas inom modebranschen är att ha en effektiv kommunikation med den utvalda marknaden. 
Med tanke på den ständigt föränderliga modebranschen är det viktigt att kommunikationen både 
är innovativ och kreativ.  

3.1.1 VILKA VILL VI NÅ? 
Den här frågan syftar till att ta reda på företagets målgrupp. När man har det klart för sig gäller 
det att lära känna denna målgrupp för att kunna kommunicera med den på deras villkor. När man 
talar om att lära känna sin målgrupp handlar det om att förstå hur dessa människor påverkas, tar 
del av och utvärderar olika media. Det handlar även om att ha kunskap om sin målgrupp för att 
kunna bestämma vilka associationer man skall ladda varumärket med för att imagen skall stämma 
överens med företagets önskvärda profil. Marknadskommunikationen är helt meningslös om man 
inte kommunicerar med den valda målgruppen på rätt sätt (Dahlén & Lange, 2009). 

3.1.2 VAD VILL VI SÄGA DEM?  
Här behandlas det budskap som man vill förmedla till sin utvalda målgrupp. Det är inte alltid som 
den faktiska och den kommunicerade produkten stämmer överens med varandra. Därför är 
budskapet väldigt viktigt eftersom det är i budskapet man skapar ett innehåll (Dahlén & Lange, 
2009). Om faktisk och kommunicerad produkt inte stämmer överens kan det bidra till att 
konsumenten känner sig lurad när produkten inte lever upp till det budskap som kommunicerats. 
Detta kan leda till negativa konsekvenser för varumärket, såsom dålig word-of-mouth, förlorad 
trovärdighet och minskad chans till återköp. Det gäller därför att i alla lägen tala sanning och inte 
påstå sig vara någonting som man inte är (ibid). Hogan, Almquist & Glynn (2005) diskuterar hur 
stark påverkan word-of-mouth faktiskt har. Ett dåligt ord om ett företag av en person du litar på 
bidrar till en försämrad egen uppfattning om företaget i fråga, utan att du i den sakens skull 
behöver ha några egna negativa erfarenheter av det. Författarna fortsätter att säga att en missnöjd 
kund gärna berättar det för många, medans en nöjd kund ofta håller det för sig själv.  

3.1.3 HUR SKALL VI SÄGA DET?  
I det tredje och sista steget bearbetas val av kanal, alltså genom vilket media man skall 
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kommunicera med sin målgrupp. I ett sådant arbete ingår flera olika delmoment, 
schemaplanering, medieval och promotion. I schemaplaneringen skall man bestämma sig för var, 
när och till vilket pris budskapet skall förmedlas. Det gäller att budskapet uppmärksammas och 
fastnar i målgruppens huvuden för att få största möjliga effekt, samtidigt som denna process skall 
vara så kostnadseffektiv som möjligt. Det är sedan val av media som skall uppfylla 
schemaplaneringen. Det handlar om att hitta så kreativa lösningar som möjligt för att mediet skall 
stärka budskapet, samtidigt som detta val skall stämma överens med målgrupp och budskap. 
Utöver medievalet kan man använda sig av promotion i sin marknadskommunikation. Det pågår 
parallellt med den ordinarie marknadsföringen och handlar om konkreta åtgärder för att skapa en 
starkare målgruppsrespons, det kan till exempel handla om olika typer av evenemang, PR-
aktiviteter eller nyhetsbrev (Dahlén & Lange, 2009) ”Jag vet att jag slänger hälften av mina 
reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft” (ibid, s.3). Är ett klassiskt citat som man ofta 
stöter på i marknadsföringssammanhang. Citaten står för att man aldrig kan veta hur effektiv en 
medieplan är eller om en viss reklam är bättre än någon annan eftersom det ständigt är så många 
olika saker som spelar in och är avgörande. Allt från andra butikers reor, det egna företagets 
prissänkningar eller promotions åtgärder. 

En annan aspekt på marknadskommunikation är integrerad marknadskommunikation vilket 
innebär att varje del i kommunikationsaktiviteten till syfte, innehåll och form måste vara 
sammanlänkat med övriga delar. Det innebär att integrationen förenar syften, sändarprofil, 
budskapskaraktär, formspråk, och dess relation till identitet och image samt val av tidpunkt och 
varaktighet. Alla dessa aspekter måste kombineras och värderas med hänsyn till mottagarens 
tolkningsförutsättningar (Holm, 2004). Holm listar fördelarna med att använda sig av integrerad 
marknadskommunikation på följande sätt: 1. Ett enhetligt och entydigt budskap kan antas ha 
större genomslag och effekt än ett splittrat och mångtydigt. 2. Möjligheten ökar att tillämpa 
samma slags budskap i fler kanaler och medier. 3. Integrationen ger en förbättrad 
samordningsmöjlighet i tid. 4. Integrationen ger budskapen mer konsistens och ökad trovärdighet. 
5. Integrerad marknadskommunikation ger förutsättning för produktionseffektivitet och därmed 
bättre ekonomi. 6. Integrationsprocessen initierar en mer omsorgsfull prövning av 
budskapskvalitét, målformulering, målgruppsval, kreativstrategi, medieval, gestaltning och 
tidsplanering. Den mest väsentliga punkten ovan är den sist nämnda, men det är även det mest 
krävande punkten. Den är nämligen grunden till problem för genomförande av företagets 
marknadskommunikation (ibid). 

En vanlig missuppfattning är att marknadsföring och marknadskommunikation är samma sak. 
Kottler (2000) beskriver marknadsföring på följande sätt: En samhällelig process varigenom 
individer, grupper, företag/organisationer söker uppnå vad de behöver, önskar sig och/eller 
efterfrågar genom att skapa, utveckla, erbjuda, tillhandahålla, varor, tjänster, kunskaper, idéer, 
relationer och andra värden genom ett fritt och ömsesidigt utbyte. Marknadskommunikation är en 
del av denna marknadsföringsprocess, som syftar till att kommunicera ett företags budskap 
(Holm, 2004). 

3.2 VARUMÄRKE 
Varumärke heter på engelska brand, ett begrepp som härstammar från det fornnordiska ”brandr” 
som betyder brännmärka. Förr brännmärkte man nämligen sina djur för att visa vem de tillhörde, 
och ännu tidigare förekom varumärken i form av inristningar i skålar och andra föremål för att 
visa vem som tillverkat dem (Lagergren 2002). Begreppet varumärke handlar alltså i grunden om 
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att visa vem som är grundaren, ägaren eller tillverkaren av något. 

Lagergren (2002) definierar ett varumärke på följande sätt: En kvalitetsgaranti för en kedja av 
händelser som skall upprepas varje dag, en symbol för det mervärde som skapar arbetsglädje och 
ekonomisk vinst, varumärket underlättar igenkänning genom hela distributionskedjan, ett resultat 
man åstadkommer gemensamt samt varumärkets styrka beror på den totala organisationen bakom 
varumärket. Lagergren (2002) fortsätter sin förklaring genom att redogöra för ett varumärkes 
byggstenar, nämligen: En väldefinierad affärsidé, en väldefinierad målgrupp, ett klart budskap, 
uthållighet och effektiv intern kommunikation. Rowden (2003) tänker i liknande banor gällande 
ett varumärkes klara budskap. Han menar att ett varumärke ska kommunicera sig självt och att 
mottagarna ska välja det på grund av acceptans och igenkänning av varumärket. Rowdens idé 
bekräftas av Kay (2006) som hävdar att reklam och annonsering i för stor dos inte alltid styrker 
ett varumärke, utan varumärket ska istället kommunicera sig själv. Ett varumärke som lyckas 
med detta är ett starkt varumärke. 

Ju starkare ett varumärke är desto högre pris kan man ta ut gentemot en konkurrerande märkeslös 
produkt. Lagergren (2002) förklarar denna företeelse i ett exempel med välkända författare som 
Jan Guillou, man vet vad man förväntas få för pengarna vid köp av hans böcker. Om boken inte 
lever upp till ens förväntningar blir man besviken och chansen för återköp minskar. Det är därför 
viktigt för varumärken att leva upp till sin image. Vi köper inte längre produkter, vi köper 
varumärken. 

Varumärken är marknadskommunikationens nav. Det är genom de associationer som 
konsumenten knyter till varumärket som de kan särskilja olika alternativ på marknaden (Dahlén 
& Lange, 2009). Förutsättningarna för marknadskommunikation är olika för ett starkt och ett 
svagt varumärke. En identisk kampanj utvärderas olika av konsumenterna beroende på 
varumärkets image (Ibid). Vad som tidigare är känt om ett varumärke spelar in och påverkar ens 
uppfattningar om reklamen, ett gillande av ett varumärke medför en större uppmärksamhet till 
dess marknadskommunikation medan marknadskommunikationen av ett svagt varumärke 
tenderar att försvinna i bruset. Varumärkets position på marknaden är därför central i detta 
påstående. En skandal kan förstöra ett starkt varumärkes position på marknaden för all framtid. 
Ett exempel på ett sådant fall är ”Skandia-affären” (dn.se 2012). 

3.3 IDENTITET 
Begreppet identitet har sin härkomst i det latinska idem, som betyder densamme. Densamme ger 
uttryck åt en tillhörighetsrelation, det innebär att om man har en viss identitet är man i något 
avseende ”likadan som” någon eller några. Man tillhör samma kategori. Identitet är en säkerhet i 
vem man är, var man hör hemma, vart man är på väg och var man har varit. Det är känslan av att 
kunna placera sig själv i ett sammanhang (Lagergren, 2002). Precis som hos en individ handlar 
det även hos ett företag om att i något avseende ha en identitet, alltså att veta vem man är och vad 
som är unikt med företaget. Axelsson & Agndal (2009) påstår att identiteten är de värden 
företagets medarbetare uppfattar att företaget står för. 

Identitet bygger på en social respons eftersom man bara har en identitet i relation till andra. Ett 
företags identitet skapas från det ögonblick det skapas och positioneras på marknaden. Utan 
denna respons har man ingen identitet. Rowden (2003) hävdar att all identitet är en lögn, han 
menar att det är en mask vi väljer att bära och en mask som andra väljer att se. Däremot menar 
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han inte att identitet är oviktigt utan tvärt om, att ha en identitet hjälper dig att bli sedd och ännu 
bättre hjälper dig bli sedd som annorlunda. Det är först när du blir sedd som annorlunda som du 
sticker ut ur mängden. 

Ett företags kärnvärden är viktiga ord som tillsammans bildar ett företags värdegrund och ger ett 
varumärke sin unika position. Kärnvärdena framställer företagets syn på människan, rollen i 
samhället och moralfrågor samt hur företaget driver sin verksamhet. Inte bara hur företaget 
önskar att det skall vara utan hur företaget faktiskt är (Lagergren, 2002). Alltså skildrar 
kärnvärdena företagets identitet. 

Allt från varumärkets namn, logotyp och placering är aspekter som påverkar vilken identitet ett 
företag har. Varumärkesnamnet är en grundläggande beståndsdel i all marknadskommunikation 
och kan vid en första anblick avgöra om konsumenterna får positiva eller negativa associationer 
till varumärket (Dahlén & Lange 2009). Rowden (2003) påstår att det centrala i identiteten är 
namnet. Namnet kan signalera vem du är, egenskaper du innehar och vad du står för. Ett känt 
namn uppfattar konsumenter snabbt, men de uppfattar en logotyp ännu snabbare. Uttrycket en 
bild säger mer än tusen ord är därför väldigt sant i sammanhanget. Målet med en logotyp är att 
skapa igenkänning, därför bör logotypen utformas så att den fastnar i konsumentens minne och 
skapar kopplingar till varumärket (Dahlén & Lange). Moore (1995) stärker detta resonemang 
genom att hävda att grunden till ett lyckat mode varumärke ligger i att ha rätt namn och logga.  
Han påstår även att allt runt varumärket spelar in i identiteten, både vad det gäller personal och 
hur märket framställs i till exempel media. Vad placering avser är det A och O att varumärket 
syns i sammanhang som går i linje med deras identitet (Dahlén & Lange). Om till exempel 
miljöpartiet skulle stödja byggnationer av ett nytt kärnkraftverk skulle det förstöra partiets 
miljövänliga identitet.  

I resterande uppsats kommer begreppet identitet gå i linje med Lagergrens (2002) definition där 
identitet innebär vem du är.  

3.4 PROFIL 
Lagergren (2002) definierar begreppet profil som de egenskaper man väljer att lyfta fram för att 
profilera organisationen, de kärnvärden som man vill att varumärket skall bli känt för. Ett 
exempel på det från modevärlden är Filippa K som profilerar sig med de tre kärnvärdena stil, 
enkelhet och kvalitet5. Profilering är det redskap som företaget aktivt kan använda för att påverka 
andras uppfattning om det (Axelsson & Agndal, 2009). Det finns olika sätt att arbeta med 
profilering, men det sker nästan alltid via marknadskommunikation. Det som ett företag vill 
kommunicera måste stämma överens med kontexten, det handlar om att synas och höras i rätt 
sammanhang för att skapa de rätta associationerna. Det är viktigt att välja kanaler med hänsyn till 
budskapet samtidigt som det skall förmedlas med en passande frekvens. Att utsätta mottagarna av 
för mycket kommunikation kan ge motsatt effekt samtidigt som för låg frekvens inte ger någon 
påverkan (Dahlén & Lange 2009). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Filippa K. (2012). Hämtad 2012-03-26, från http://filippa-k.com/ 
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3.5 IMAGE 
Det värsta öde som kan drabba ett företag eller en organisation, t.ex ett politiskt parti, 
är att inte ha någon image alls. Då är man antingen helt okänd eller också helt 
ointressant. Man finns, men man finns inte. (Varumärkets inre värld, Lagergren. H, 
2002, s. 279) 

Alla företag och varumärken eftersträvar med andra ord att utveckla en image. Image handlar om 
hur andra uppfattar ett företag och vilka egenskaper de tillskrivs (Axelsson & Agndal, 2009). En 
dålig image kan således påverka varumärket negativt, det uppfattas inte av konsumenterna på 
samma sätt som företaget internt ser på sig själva. Det bidrar till missförstånd och är man inte 
medveten om detta ”glapp” i kommunikationen är det svårt att kommunicera med sin målgrupp 
på rätt sätt. En strategi för att påverka sin image är att arbeta med sin profil i kommunikationen 
med konsumenterna (Lagergren, 2002). För att ta reda på om ett företags image stämmer överens 
med dess identitet och profil är att helt enkelt fråga konsumenterna hur de uppfattar samt vad de 
anser om företaget i fråga, en så kallad marknadsundersökning (Axelsson & Agndal, 2009) 

3.6 RELATIONEN MELLAN IDENTITET, PROFIL & IMAGE 
 

 

 

 

 

Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder av Holm 2004, s. 74.  

Holm (2004) förklarar ett antal olika relationer mellan de tre begreppen identitet, profil och 
image. Relationerna klarlägger hur bra begreppen överensstämmer, det vill säga hur bra företaget 
lyckats med sin kommunikation. Om identitet, profil och image stämmer överens med varandra 
kommer cirklarna i figuren ovan lägga sig ovanpå varandra och bilda en gemensam cirkel. Till 
exempel så tyder bilden ovan på ett företag som inte lyckats förmedla det som de vill eftersom 
det endast har en liten gemensam bit tillsammans. Det bör tilläggas att det är praktiskt omöjligt 
för ett företag att skapa en identitet, profil och image som är 100 procent överensstämmande. 
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Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder av Holm 2004, s. 74.  

I bilden där de tre cirklarna nästan är helt integrerade har företagets mål nåtts, och den bild som 
företaget önskat upprätta har förmedlas så att konsumenterna uppfattar företaget på önskvärt sätt. 
Identitet, profil och image stämmer överens. En sådan situation kan reflektera en enhetlig 
verksamhet. Holm (2004) påstår att det även kan innebära att förtaget nått ett tillstånd av 
stagnation, där målen för företaget har uppnåtts utan att nya mål har satts. 

När gapet mellan profil och identitet blir allt för stort förändras imagen, konsumenternas 
förtroende till företaget försvagas (Holm, 2004). Det innebär att företaget försöker förmedla 
någonting som de inte är, vilket i sin tur gör företaget opålitligt. Ett exempel på när en sådan här 
situation kan uppstå är vid varumärkesutvidgning, det vill säga när varumärket expandera. 
Utvidgningen måste kännas naturligt för att konsumenterna skall ta det till sig, det måste finnas 
en koppling till ursprungskategorin (Dahlén & Lange 2009). När Colgate utvidgade sitt sortiment 
från att enbart ha producerat tandkräm till att även skapa tandborstar var det ett naturligt steg som 
accepterades av konsumenterna. Om Colgate istället hade börjat tillverka acneborttagningsmedel 
skulle fel associationer kunna uppstå hos konsumenterna som inte går i linje med varumärkets 
identitet. Imagen förändras, oftast till det sämre. 
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4. EMPIRI 
!
I empirin nedan presenteras i första stycket under varje företag sekundärdata om respektive 
företag och därefter framställs intervjuerna där informanternas egna ord och uttryck används för 
att förmedla en äkta känsla av företaget. 

4.1 RODEBJER 
Carin Rodebjer är kvinnan bakom ett av Sveriges mest framgångsrika modevarumärken, 
Rodebjer. Det var under hennes studier på Fashion Institute of Technology i New York som 
framgångssagan började men redan som liten fanns ett stort intresse för mode. Hon 
experimenterade gärna med kläder för att skapa sig en identitet att gömma sig bakom (GP, två 
dagar, 24-03-2012). År 1999 blev Carin stoppad på en av New Yorks gator av en butiksägare. 
Han undrade var hennes kläder kom från och det visade sig att hon hade skapat dem själv. Det 
var så det kom sig att hennes kläder började säljas i mannens butik. Två år senare, 2001, skapades 
märket Rodebjer som vi känner det idag6 . Sedan starten i New York för 12 år sen har det gått 
mycket fort och i dagsläget säljs Rodebjers kläder i 15 olika länder. Att märket är stort 
internationellt märks bland annat av att skådespelerskan Meryl Streep oftast ses iförd Rodebjers 
design. De senaste nykomlingarna i Rodebjers styrelse är tunga namn som Maria Veerasamy, Vd 
på svenska Tenn, Patrik Kihlborg, en av grundarna till Filippa K samt reklamaren Micke 
Storåkers (GP, två dagar, 24-03-2012). Idag har Rodebjer sju anställda och en omsättning på 
15.128.000 kr år 20117. 

Under åren som märket Rodebjer existerat har flertalet priser kammats hem. Det första priset 
mottogs redan år 2003 för årets designer av svenska Elle8 och efter det har framgångarna bara 
fortsatt. År 2005 tilldelades hon de två viktigaste priserna inom svenska modevärlden, nämligen 
Guldknappen av Damernas värld och återigen årets designer av svenska Elle. Samma år vann hon 
även det internationella priset Fresh Faces of Fashion award av Gen Art i New York. Förra året, 
2011, blev hon den första designern som någonsin vunnit Elles pris som årets designer tre 
gånger9. 

Rodebjer är ett varumärke som enbart lanserar damkollektioner som syftar till att erbjuda 
eleganta och sensuella plagg som kan bäras vid alla tillfällen. Grundfilosofin är klassiska plagg 
med en touch av trendighet för att skapa en tidlös men samtidigt trendig stil. Fokus ligger hela 
tiden på den nutida kvinnan som är framåt och sofistikerad och på att med hjälp av sin design låta 
henne leva utan hämningar. Designmässigt inriktar Rodebjer sig på tydliga siluetter samt känslan 
och draperingen hos ett material10. Kläderna ska vara behagliga att bära samtidigt som de ska 
vara eleganta, en obrydd elegans som fokuserar mer på inspiration än på trend (DN.se, 2011). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Rodebjer (2012) Hämtad 2012-04-09, från http://www.rodebjer.com/about/ 
7 Alla Bolag (2012) Hämtad 2012-04-26, från http://www.allabolag.se/5566057252/ Rodebjer_Form_AB 
8 Rodebjer (2012) Hämtad 2012-04-23, från http://www.rodebjer.com/about/  
9 Rodebjer (2012) Hämtad 2012-04-09, från http://www.rodebjer.com/about/!
10 Wakakuu (2012) Hämtad 2012-04-23 från www.wakakuu.com/designers/rodebjer.html 
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Framställning av intervjun med Linn Persson, Rodebjer: 

AFFÄRSIDÉ 

Rodebjer vill erbjuda effortless elegance for all occations. Med andra ord ledig elegans för alla 
tillfällen. 

KÄRNVÄRDEN /BUDSKAP  

De kärnvärden som Rodebjer arbetar efter är främst passion och lust men även kontraster är 
viktigt. De arbetar efter visionen om att förvalta det tidlösa i kombination med det progressiva. 
De vill tidsförvalta arvet samtidigt som de vill driva saker framåt, Rodebjer ser det inte som en 
motsättning utan som en förutsättning för att företaget skall existera. Rodebjer vill, förutom att 
väcka känslorna lust och passion, skapa driv och mod och allt vad det kan innebära hos 
konsumenten. Företaget vill få bärarna av deras plagg att känna sig sensuella, värdiga och redo 
för livet vid alla tillfällen utan att behöva bära sexiga plagg med slitsar. 

MÅLGRUPP 

Rodebjer har svårt att definiera en målgrupp i de klassiska termerna eftersom ”Rodebjer- 
kvinnan” är en kvinna som man kan hitta överallt geografiskt och åldersmässigt, de brukar istället 
säga att hon är en modern universell kvinna som inte är definierad av gränser. Det som 
sammanlänkar Rodebjers kunder är deras ”state of mind” när det kommer till plaggens funktion i 
vardagen. Det bidrar till att deras kunder är kvinnor allt från 17 till 85 år, vilket de själva säger är 
helt magiskt. Rodebjer vill följa sina kunder genom hela livet och vill inte att de skall känna sig 
för gamla efter 35 och börja söka efter ett nytt varumärke. Många blir irriterade på företaget för 
att de inte har en mer fixerad målgrupp, för andra är det kanske helt rätt men för Rodebjer är det 
inte det. De måste få vara så där bångstyriga eftersom de anser att det bor så mycket vildhet i 
deras varumärke som de verkligen vill förvalta. 

MARKNADSKOMMUNIKATION 

På Rodebjer arbetar de inte alls med annonsering utan de fokuserar främst på PR. Det handlar om 
att ta de tillfällena som man får i modecirkusen så som modevisningar och kollektionsläpp. 
Dessutom händer det alltid mycket runt omkring så som mindre event, kampanjer, tävlingar och 
butiksöppningar. Samt att det är A och O att synas på rätt ställen i rätt media. 

POSITION 

Rodebjers position anses vara mycket stark. De anser att de har en position på marknaden där de 
inte behöver följa trender utan själva skapar trenderna, någonting som de är väldigt tacksamma 
över. Denna position bekräftas till exempel genom alla fina priser som Carin Rodebjer vunnit 
genom åren. För att relatera sin position till andra modedesigners så anser Rodebjer sig likna 
Dries van Noten visionärt och Stella McCartney i hur de tänker när de bygger sina kollektioner. 
McCartney är likt Rodebjer ett av de få varumärken som bygger sina kollektioner på hela livets 
skeende och inte enbart på till exempel festkläder. För Rodebjer är det viktigt att deras kläder kan 
bäras dygnet runt, därför kallar de sina kostymer för pyjamaskostymer. Kläderna får helt enkelt 
lov att vara skrynkliga och leva sitt eget liv. Därför har Rodebjer en del av sin kollektion som 
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kallas essential, som är just plagg som man kan kombinera ihop och snabbt vara klar. Helt enkelt 
för att skapa utrymme för det man skall hinna med i livet och inte ägna för mycket tid åt att tänka 
ut vad man skall ha på sig. Rodebjer gillar det generösa i plaggen och vill aldrig att de skall vara 
snygga på galgen på människans bekostnad. Utan det är viktigare att personen kommer fram, 
företaget lämnar alltid utrymme för individen i sina kläder. 

IDENTITET 

Rodebjer menar att deras identitet är deras kärnvärden, lust, passion, driv, mod och kontraster. 
Persson berättar att Rodebjer i recensioner och i undersökningar ofta beskrivs med just de ord 
som de använder internt men som de inte gått ut med externt. Rodebjer har lyckats kommunicera 
de ord de vill förmedla utan att kommunicera själva orden, vilket är en otrolig styrka hos 
företaget. Historiskt sett har Rodebjer varit väldigt sammankopplat med Carin Rodebjer, men det 
är inte lika sammankopplat längre utan Rodebjer är snarare ett enskilt case. Det för att 
varumärket inte skall förminskas till en person, det är något mycket större och måste därför 
frikopplas från Carin Rodebjer. Rodebjer tror väldigt mycket på inre och yttre stil. De är inte så 
intresserade av yttre stil om det inte finns inre stil och de tror knappt att yttre stil existerar utan 
inre stil. Helt enkelt för att Rodebjer enligt Persson är lite lätt besatta av människor och 
människoöden. 

PROFIL  

I dagsläget stämmer inte riktigt profil och identitet överens, det är någonting som de jobbar med. 
I nuläget arbetar Rodebjer med att förändra sin grafiska profil för att profil och identitet skall 
stämma överens bättre än tidigare. Persson säger att det grafiska påverkar väldigt mycket från 
grund och botten då det ger synergier från alla håll. Persson fortsätter förklara hur en grafisk bas 
kan fungera som ett ramverk. Eftersom varumärket är fullt med mycket inre kraft, passion, lust 
och drivkraft så är det viktigt för Rodebjer att ha ett strikt ramverk som man kan vara spontan 
inom. 

IMAGE  

Rodebjer är inte intresserade av att skapa en image som inte är ärlig, de vill inte skapa något 
annat än just visionen om vad Rodebjer faktiskt är. De är inte den typen av varumärke som 
förpackar sig själv på det sättet som väldigt många andra varumärken gör. Persson säger att den 
imagen Rodebjer har är de kärnvärdena de lever efter. I undersökningar de har gjort framgår att 
de ledord de internt arbetar efter återkommer väldigt frekvent. 

MODEFLUGA  

Rodebjer gör aldrig något som inte känns rätt, således bygger de inte sina kollektioner på trender 
utan snarare på kvinnan som skall bära dem. Företaget är intresserade av det progressiva, för dem 
är trender någonting som redan ligger i nuet. De intresserar sig istället för det klassiska och det 
framtida. Nuet är inte så intressant. Rodebjer ser sig själva som ett ärligt varumärke som grundar 
sig i deras designfilosofi. Det innebär att märket kanske inte alltid kommer att vara så populärt 
och trendigt utifrån sett, men Persson anser att det är okej eftersom det inte är syftet med 
varumärket. En fördel med det är att det är ganska spännande att få jobba i lugn och ro i en aktiv 
bransch. Åter igen relaterar Persson Rodebjer med Dries van Noten som alltid valt att gå lite fel 
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vägar och inte valt de traditionellt marknadsförings mässiga. Han vågar göra sin egen grej utan 
att vara sin filosofi otrogen. Rodebjer tror att det är just det som man vinner på i slutändan och 
som skapar ett långsiktigt starkt varumärke. Persson har väldigt svårt att se hur ett modemärke 
idag speciellt med tanke på hur fort det går, kan driva en hållbar business på enbart trender om 
man inte är ett större företag med korta ledtider, som till exempel Hennes & Mauritz. För många 
har trender blivit synonymt med mode, men för Rodebjer är mode någonting djupt, spännande 
och konstnärligt. Trender däremot är en total reflektion av nuet. 

4.2 BRIXTOL 
Brixtol grundades år 2011 av Emil Holmström och Gustav Kjellander, ägare till klädagenturen 
Sunday Seven som var agenter till fem olika märken varav det mest framgångsrika var 
Havaianas, största tillverkaren av flipflops. Holmström och Kjellander ville ta reda på vad som 
låg bakom framgångarna hos Havaianas och kom fram till att det är en klassisk produkt som är 
den samma år efter år. Ett annat exempel på ett sådant varumärke är Converse som har en ständig 
kontinuitet i sitt varumärke. Denna kontinuitet innebär att företagen inte behöver lägga så mycket 
pengar på utveckling av nya produkter utan kan istället göra sitt varumärke starkare och tjäna mer 
pengar. Efter att ha dragit dessa slutsatser ville killarna själva skapa framgång och såg sig då om 
på marknaden efter vilka behov som fanns. Med tanke på den rådande outdoortrenden och 
möjligheten att tjäna pengar på de höga marginalerna i jackbranschen kom de på idén om att 
skapa en vaxjacka. En klassisk men samtidigt modern produkt med möjlighet till att skapa 
kontinuitet. Jackorna började produceras av ett familjeföretag i Wales men snart blev 
produktionen för stor för det lilla familjeföretaget och i dag produceras Brixtols jackor på 
Barbours fabriker. Första säsongen som jackorna kom ut i butik såldes de av 55 återförsäljare och 
i dag finns deras jackor i 62 svenska butiker och företaget har distributörer i sex olika länder. 

Framställning av intervjun med Emil Holmström, Brixtol: 

AFFÄRSIDÉ  

Att skapa en klassisk vaxjacka med en hög kontinuitet som inte går ur modet. Samt sälja 
produkten med höga marginaler till butik och lågt pris till konsument. 

KÄRNVÄRDEN/BUDSKAP  

Företagets tre kärnvärden är 1. Made in England, 2. British workwear, 3. Inspirerat av 60- talets 
mods. Adderat till dessa kärnvärden använder sig företaget av ord så som urbant, sotigt, smutsigt 
samt klassiskt för att lyckas skapa sin look. 

MÅLGRUPP  

Till en början var målgruppen killar och tjejer mellan 15-35 år med modeintresse. I dag riktar sig 
märket även till en mer klassisk målgrupp, som äldre, högavlönade och friluftsintresserade 
människor. Trots expansionen är fortfarande huvudmålgruppen den urbana modebilden. 

MARKNADSKOMMUNIKATION 

I första hand arbetar Brixtol med produktplacering när det kommer till att marknadsföra sig. De 
ger till exempel bort gratisjackor till nyckelpersoner som fungerar som trendsetters och till 
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heltidsanställda i butiker där jackan säljs. Holmström och Kjellander anser att annonsering är för 
dyrt i förhållande till vad det genererar, därför satsar de mer på PR. Till exempel så listar 
herrmodetidningen KING årets tio bästa produkter. Innan denna lista publicerades i höstas 
arbetade Brixtol mycket med att visa upp sin produkt för KING vilket resulterade i en andra plats 
på listan. Denna typ av publicitet är mycket mer värt för företaget än en annons. Förutom 
produktplacering och PR använder sig företaget av sociala medier som en marknadsföringskanal. 
Med dessa huvudkanaler vill Brixtol väcka känslan av original british workwear samt känslan av 
att det passar den urbana modeintresserade ungdomen. Dessa känslor förmedlar varumärket 
genom att i butikerna hänga information om material och tillverkning tillsammans med 
produkterna. Den hjälp av denna information vill man väcka tankegångar hos konsumenterna om 
hur produkten kan vara så billig till en sådan fin kvalitet. 

POSITION  

I Sverige anser sig Brixtol ha en stark position med tanke på att det är ganska ensamma om den 
typen av jackor som de producerar. Det vaxjacksmärke som de flesta svenskar känner till är det 
brittiska Barbour, men deras jackor skiljer sig från Brixtols i det avseende att de är mer 
jaktinspirerade och har en mer aristokratiskt image. Till exempel har Barbours jackor runda 
fickor anpassade till patroner. Medan Brixtols fickor är fyrkantiga och inger en känsla av 
urbanitet och workwear. I England däremot finns det näst intill 200 märken som liknar Brixtol. 

IDENTITET  

Brixtol är det svenska varumärket som, om man ska vara ärlig, är mer intresserade av de 
kommersiella värdena än på att satsa helhjärtat på att följa sin filosofi om att vara smutsiga och 
modsiga. Ett exempel på det är att Brixtol valt att fästa en brittisk flagga på jackans arm av 
anledning att det säljer bättre, trots att flaggan inte är särskilt smutsig och urban. Flaggan förstör 
lite av deras värden, men som Holmström säger så är det en balansgång, man måste ju tjäna 
pengar. Namnet Brixtol anser Holmström bidrar till en positiv påverkan på deras identitet, 
eftersom det slår ett hårt slag för british workwear och Made in England. 

PROFIL  

Brixtol vill profilera sig som ett urbant, smutsigt och modsigt brittiskt workwear varumärke. När 
varumärket startade gick de ut med informationen om att de var ett brittiskt varumärke som 
grundats år 1962 och att Holmström och Kjellander endast var med och gjorde en nylansering. 
De märkte relativt snart efter uppstart att intresset för jackan ökade så fort de nämnde att det var 
de själva som egentligen låg bakom märket, framförallt ökade intresset på den svenska 
marknaden. Så de beslutade att sluta profilera sig som ett brittiskt varumärke och gå ut med 
sanningen. Holmström hävdar att deras historia aldrig var en lögn, utan allt handlar om hur man 
tvistar sanningen. 

IMAGE  

Den image som varumärket har i dag är att det är ett ungt brittiskt varumärke och uppfattas som 
en nykomling på den brittiska vaxjacksmarknaden. De tror sig även kunna uppfattas som lite 
”mossigt” och inte alls så nyskapande som de själva tycker att de är. Den första produkten som 
kom ut i butik hade lite sämre kvalitet än den som idag säljs, Holmström tror att det på verkat 
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varumärket negativt. De jobbar på att skapa en image som är det svenska varumärket som är 
urbant, sotigt, smutsigt samt modsinspirerat brittiskt workwear och komma ifrån uppfattningen 
om att de är ett brittiskt varumärke.   

MODEFLUGA  

Genom Holmströms och Kjellanders klädargentur Sunday Seven har de jobbat med en hel del 
varumärken som blivit modeflugor, det vill säga haft en snabb uppgång men med en lika snabb 
nergång. Efter denna erfarenhet har de tagit till sig tre saker som motverkar att detta 
sker; 1.Tänka distribution. Det innebär dels att inte sälja sina produkter på för många ställen, dels 
sälja sina produkter på rätt ställen och inte överallt bara för att man kan. Brixtol säger själva nej 
till flertalet butiker som vill ta in deras jackor av just denna anledning. 2.Undvik trendkänsliga 
produkter. Trendkänsliga produkter tappar status så fort trenden vänder, en sådan produkt är svår 
att rädda. 3.Håll dig borta från loggor. Risken finns att man förknippar loggan med varumärket. 
När loggan inte längre är efterfrågad av konsumenterna och företaget tar bort den från plaggen 
förlorar plagget de som tidigare gjorde det unikt och efterfrågat. Varumärket har inte längre något 
exklusivt att erbjuda konsumenterna, varumärket förlorar sitt värde. För att själva undvika att bli 
en modefluga arbetar Brixtol hela tiden utefter sina grundvärden. Det handlar om att i allt man 
gör hitta en anknytning till dessa värden, det kan göras genom detaljer som relateras till 
workwear. 

Det är tack vare outdoor- trenden som varumärket Brixtol skapades, de åkte snålskjuts på denna 
trend vid etablering av varumärket. Det skulle därför vara att ljuga att säga att de inte bryr sig om 
trender. Tvärtom är företaget väldigt trendlystet och har till kommande säsong tagit fram en 
duffel som ligger väldigt rätt i tiden, men som samtidigt utstrålar brittisk workwear. Samtidigt 
som de vill vara trendiga vill de inte vara så trendiga att de lämnar sina tre grundvärden. 

4.3 UNIFORMS FOR THE DEDICATED 
De fyra killarna som ligger bakom Uniforms for the dedicated härstammar alla från surf, skate 
och snowboard kulturen. De hade en delad vision om att få leva sin dröm och kallade sig därför 
Team Manwhore. En metafor för de vardagliga uppoffringarna man gör för att få leva sin dröm. 
Till att börja med anordnade killarna fester samt snowboardtävlingar och snart började de även 
trycka upp T-shirts. Utan någon egentlig ansträngning började deras T-shirts att säljas i ett 15-20 
tal skatebutiker. Så här såg upplägget ut i ca två år tills de kom till ett vägskäl där det stod i valet 
och kvalet om de skulle fortsätta och göra det ordentligt eller lägga ner. De valde att fortsätta och 
Team Manwhore utvecklades till Uniforms for the dedicated år 2007, ett kreativt verktyg att 
samlas kring. Således bottnar inte företaget i ett modeintresse utan det var ett uttryck för 
kreativitet. Ingen av grundarna hade någon erfarenhet av textilbranschen, men de såg framförallt 
två anledningar till att starta företaget, 1. De ville fortsätta att kreera runt något, och mode kändes 
som ett roligt verktyg. 2. Den affärsmässiga anledningen, att det saknades ett livsstilsmärke för 
folk över 25 år med ett intresse för skate och surf. De såg helt enkelt ett glapp i marknaden. Man 
skall inte behöva ändra sin identitet bara för att man blir äldre. Även om Uniforms for the 
dedicated inte hade någon kunskap i hur man skapar kläder, ritar skisser eller trär en symaskin så 
hade de en vision som tilltalade många i branschen och flertalet ville köpa in sig i deras ambition. 
Företaget startade som ett kreativt kollektiv och började skapa kläder genom learning by doing. 
Idag har företaget vuxit och är ett miljömedvetet företag med 150 återförsäljare runt om i världen, 
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med fem anställda och en omsättning på 9.036.000 kr år 201111 och skapar herrkollektioner med 
fokus på miljön. De använder sig av miljövänliga material så som hampa, återvunnet material och 
ekologisk bomull. Uniforms for the dedicated har utvecklats till modeföretaget som levererar mer 
än bara kläder12. De säger själva att de syr in musik i sina kläder och ger emellanåt bort musik vid 
köp av deras kläder som ett mervärde till konsumenterna. Det är även ett sätt för företaget att visa 
att de står för någonting mer, en livsstil (Nöjesguiden, 2010-08-26). 

Framställning av intervjun med Lars- Johan Hedberg, Uniforms for the dedicated: 

AFFÄRSIDÉ  

Att leverera ett livsstils varumärke som kan följa en individ i åldrandet, samt pumpa ut 
kreativitet. Det skall finnas en ursäkt till att producera samt leverera något, man skall inte 
producera något och hoppas att det finns en efterfrågan på marknaden. Om något skall 
kommuniceras så skall det göras med ett värde. Det handlar om ett långsiktigt tänk, både vad det 
gäller miljö och ekonomi. Uniforms for the dedicated vill lämna ett arv efter sig. 

KÄRNVÄRDEN/BUDSKAP  

Uniforms for the dedicated har förutom kreativitet ett antal kärnvärden som de arbetar efter, 
gemenskap, lekfullhet/nyfikenhet, respekt – inte bara för varandra utan även för miljön, man skall 
inte slösa på andras tid och jordens resurser, medvetenhet och action. Tillsammans skall dessa 
ledord kokas ihop till långsiktighet, som blir resultatet av deras arbete. Förutom kärnvärdena vill 
företaget förmedla budskapet att våga göra drömmar till verklighet. Det var ju trots allt därför 
som Uniforms for the dedicated grundades. De vill även påvisa att man kan göra något 
ekonomiskt möjligt, vinstbringade, genom att tänka långsiktigt och miljövänligt. 

MÅLGRUPP  

Hedberg tror att varumärket attraherar en bred grupp människor just för att märket är så spretigt. 
Men i första hand människor med ett kreativt intresse, folk som inte vill växa upp vid 25 års 
ålder. De riktar sig till män mellan 20 och 50 år som vill klä sig ”dressat” men vågar ta ut 
svängarna och addera en touch av lekfullhet. 

MARKNADSKOMMUNIKATION  

Uniforms for the dedicated gömmer på sätt och vis sin kommunikation genom att trycka in den i 
sina produktioner. De trycker in den i allt från musikproduktioner, filmproduktioner och 
konstprojekt som i mångt och mycket lever sitt eget liv. Utöver detta så har företaget en PR- byrå 
som hjälper dem till viss del. Dessutom fungerar deras showrooms som en stark kanal. Vid 
uppstarten av företaget värde de upp och ner på hela marknadskommunikationspyramiden och 
började diskutera sin vision med olika distributörer och sen på slutet nämnde de själva produkten. 
Det bidrog till att distributörerna ville köpa in sig i Uniforms for the dedicadeds ambition. Vilket 
i sin tur ledde till att märket fick en stor spridning relativt fort. Även idag är word of mouth deras 
primära marknadsföringskanal. Word of mouth aktiveras till exempel via olika konceptrelaterade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 121 (2012). Hämtad 2012-04-26, från http://www.121.nu/onetoone/foretag/team- manwhore-ab 
12 Uniforms for the dedicated (2012) Hämtad 2012-04-09, från http:// uniformsforthededicated.com/about/!
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projekt kopplat till varje säsong. Ett sådant projekt var när de byggde ett brädspel som gick ut på 
att man skulle böja spelreglerna för att segra, det handlade om att man skall forma sitt liv och 
leva ut sina drömmar. Företaget lägger ner mer pengar på produktion än vad de gör på 
distribution, därför arbetar det mycket webbaserat i sin kommunikation, det här är den enda 
kommunikationskanalen som de faktiskt mäter. Däremot säger Hedberg att när de får en lite 
större budget kommer mer pengar att läggas på olika kommunikations kanaler. I dagsläget 
försöker de inte att kommunicera sina produkter så mycket utan istället förmedla sitt budskap. 
Det görs bland annat genom filmproduktioner och att istället för att trycka ut bilder på en byxa 
trycka ut saker om vad varumärket handlar om. Uniforms for the dedicated ingår en hel del 
samarbeten, nu senaste inför ss 12 med Tree Hotel. De båda företagen delar en vision om en 
hållbar utveckling av både design och arbetsprocesser samt hur man kombinerar en oförstörd 
natur och samtida design. De ingår samarbeten som dessa för att de ligger i linje med deras vision 
och på så sätt stärker varumärket utåt. 

POSITION  

Hedberg säger att Uniforms for the dedicated inte har någon bestämd position eftersom det är ett 
så pass spretigt varumärke som lockar så många olika människor, allt från en man i 30-40 års 
åldern som handlar på Boomerang och jobbar på Ericsson till en kille i 20-25 års åldern med ett 
skateintresse. När varumärket kom ut på marknaden öppnade de väldigt många dörrar genom att 
de hade en så pass billig kollektion, 10 000 kr, vilket innebar att tröskeln till att köpa in märket 
inte var särskilt hög. Historiskt sett tycker Hedberg att de liknar Acne, som från början ju var en 
reklambyrå och idag sysslar med allt från mode till filmproduktion. På produktnivå liknar 
varumärket mer Our Legacy än Acne. Ett sätt att försöka skaffa sig en bättre position än 
konkurrenterna är att försöka klå dem när det kommer till hållbarhet och passform, ett plagg skall 
inte behöva kastas bort för att passformen försvinner. Företagets produkter skall vara fysiskt 
hållbara. 

IDENTITET  

Uniforms for the dedicated är ett livsfilosofiskt varumärke vars identitet bottnar i att det alltid 
skall finnas en anledning till att någonting görs. Företaget gör aldrig något som inte känns rätt 
bara för att uppnå ett resultat. För Uniforms for the dedicated handlar det till största del om det 
lekfulla, gemenskap och att faktiskt göra någonting - ta action. Uniforms for the dedicaded är ett 
företag som syftar till att skapa kreativitet med mode, film, musik och konst som verktyg. 

PROFIL  

Uniforms for the dedicateds profil speglas av några av deras kärnvärden nämligen lekfullhet, 
respekt, medvetenhet och långsiktighet. De vill att miljömedvetenheten skall lysa igenom 
samtidigt som de inte tappar sin lekfullhet. I nuläget är deras profil ganska vag men det är ett 
arbete som snart kommer att sätta igång, de vill vara försiktiga med att uttala sig om saker innan 
det har riktig koll på alla bitar. 

IMAGE  

Uniforms for the dedicated har inte gjort några undersökningar i frågan om imagen, men de tror 
att de uppfattas som glada, ärliga och hoppfulla. Ett företag som tror på sin sak och som gör saker 
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och ting av en djupare anledning än bara mode. Hedberg misstänker att vissa tror att de är ett 
företag som endast sysslar med musik medan andra tror att de endast är ett modeföretag. På grund 
av företagets multikreativitet uppfattas det nog ofta som större än vad det är. Däremot så 
uppfattas Uniforms for the dedicated mer seriöst idag än vad de gjorde tidigare då de höll på med 
mycket knasiga upptåg. 

MODEFLUGA  

Uniforms for the dedicated anpassar sig inte efter trender utan med contemporary mode, det vill 
säga samtida mode. Tillskillnad från kedjor så som Hennes & Mauritz så har företaget långa 
ledtider, de arbetar alltid ett och ett halvt år framåt i tiden. Så egentligen är det de som sätter 
trenderna och modekjedjorna som kopierar dessa. Att bli en tillfällig hype finns inte i Uniforms 
for the dedicateds DNA eftersom de ständigt arbetar utefter sina värdeord där långsiktigheten 
väger tyngst. De vill inte uppmuntra konsumenterna till att känna att ett plagg är gammalt eller 
omodernt efter bara sex månader, utan de skall kunna konsumera samma plagg under fem års tid. 
Varumärkets göms på insidan av kläderna och Uniforms for the dedicated har aldrig arbetat med 
logotyper, vilket Hedberg tror är en fördel om man inte vill bli en modefluga. 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! "+!

5. ANALYS  
!

5.1 RODEBJER 
!
Rodebjer är ett företag med många tankar kring begreppen identitet, profil och image och förstår 
vikten av att arbeta med dem. För att på något sätt lyckas behålla sin identitet i ett varumärke som 
är så fullt av kraft, passion, lust och driv som Rodebjer är har företaget skapat ett ramverk som 
går i linje med deras identitet. Inom detta ramverk finns utrymme för att vara kreativ och spontan 
utan att man ifrån går sin identitet. Ramverket bidrar till att Rodebjer alltid tänker en extra gång 
innan de handlar, just för att de alltid vill vara ärliga i allt som de tar sig för och kommunicerar. 
Detta tänk kan vara en av anledningarna till att Rodebjers identitet och image stämmer väl 
överens och är starkt sammanlänkande. Det visar sig genom att de utan att kommunicera sina 
interna kärnvärden är det just de orden som företaget beskrivs med i artiklar, recensioner och 
kundundersökningar. Enligt Lagergren (2002) är ett varumärke uppbyggt av fyra byggstenar, en 
väldefinierad affärsidé, en väldefinierad målgrupp, ett klart budskap och en effektiv 
kommunikation, det är just uppfyllandet av dessa som bidragit till Rodebjers starka position. 
Rowden (2003) påstår att ett varumärke ska kommunicera sig själv genom klara budskap, det är 
precis vad Rodebjer gör. De erbjuder effortless elegance for all occations och utifrån denna 
affärsidé i allt de skapar, från kommunikation till kollektioner. Ett sådant arbetssätt stöds av 
Holms (2004) idé om intrigerad marknadskommunikation, där han lyfter fram att integration ger 
budskapet mer konsistens. I Rodebejers fall kan det vara just detta som bidragit till att varumärket 
kommunicerar sig självt och att deras kärnvärden inte behöver förmedlas med ord utan uppfattas 
av konsumenterna ändå. Rodebjers profil däremot släpar efter identiteten och imagen, det kan 
bero på flera anledningar men som företaget själva ser det så beror det på att deras grafiska profil 
inte stämt överens med deras identitet. Det kan anses konstigt att identitet, vad de är, och image, 
hur de uppfattas, stämmer överens medan profil, hur de vill uppfattas, inte stämmer överens med 
de övriga två. Det skulle i så fall innebära att varken Rodebjers identitet eller image stämmer 
överens med hur de egentligen vill vara. Att det är fallet är inte särskilt troligt eftersom deras 
image och identitet är deras kärnvärden. Därför är det mer troligt att profilen stämmer relativt väl 
överens med de två övriga begreppen men att den inte hunnit med i utvecklingen i samma takt 
som identiteten och imagen har gjort. En anledning till det kan vara att de kanske tagit profilen 
lite för givet, att den automatiskt hänger med i svängarna? 

5.2 BRIXTOL 
!
Brixtol är ett väldigt ungt varumärke, endast ett år gammalt. Under detta år har resan med 
begreppen identitet, profil och image varit stormig. Motgångarna har varit många och de har 
under resans gång hela tiden varit tvungna att korrigera begreppens innebörd för företaget. Det 
kan bottna sig i att Brixtol från början hade en väldigt klar och tydlig affärsidé, men en inte lika 
tydlig identitet. Enligt Lagergren (2002) är det svårt för ett företag att fungera om de inte har en 
tydlig identitet. Problemet med Brixtols identitet kan vara att de istället för att följa sin filosofi till 
fullo, satsar mer på de kommersiella värdena. Det bidrar till att företaget tappar sin grund och 
sina värden, och har man ingen grund att stå på så blir det väldigt svajigt. Däremot så arbetar de 
ganska strikt efter sina tre kärnvärden 1. Made in England, 2. British workwear, 3. Inspirerat av 
60-talets mods för att upprätthålla en identitet. Vilket Lagergren (2002) anser är viktigt då 
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kärnvärdena skildrar företagets identitet. Vad gäller företagets profil har den gjort en 
helomvändning från start till idag. Från att ha profilerat sig som ett brittiskt varumärke från 
början till att idag utge sig för att vara svenskt. Detta borde ha påverkat konsumenternas 
uppfattning om varumärkets image negativt och bidragit till att ge det en image som ett opålitligt 
varumärke. Så är inte fallet, snarare har företagets image blivit till det bättre efter profiländringen. 
I vanliga fall brukar ett enhetligt och entydigt budskap ha större genomslagskraft än ett splittrat 
varumärke (Holm, 2004) men i fallet Brixtol som ännu inte tagit någon vidare stark position på 
marknaden blev konsekvensen av deras splittrade budskap positivt. Hade företaget varit större 
hade antagligen konsekvenserna blivit negativa och i fortsättningen borde Brixtol satsa på en 
integrerad marknadskommunikation för att lyckas behålla sin image.  För att skapa ett mervärde 
trycker Brixtol på märkets kvalitet och delar med sig av plaggens tillverkning och historia. Det 
ger en positiv image för att de levererar en så pass god kvalitet till en billig peng. 

5.3 UNIFORMS FOR THE DEDICATED 
!
Uniforms for the dedicateds identitet grundar sig i ett av deras ledord action. Samtidigt måste det 
alltid finnas en anledning till action, alltså en anledning till allt man gör. Företaget har en 
livsfilosofisk syn som handlar om att man skall leva ut sina drömmar. Utan action blir inga 
drömmar verkliga. Uniforms for the dedicated vill förmedla en livsstil snarare än enbart ett 
klädmärke, det är av denna anledning som de väver in så många andra projekt i varumärket som 
film, musik och konst. Det är en av anledningarna till att varumärket kan uppfattas som en aning 
spretigt. Deras image kan därför vara väldigt olika från konsument till konsument, vissa tror att 
de enbart sysslar med musik andra med mode medan en del har uppfattat hela deras koncept. 
Enligt Lagergren (2002) kan ett sådant ”glapp” i kommunikationen bidra till svårigheter för 
konsumenterna att skapa rätt associationer till företaget. Holms (2004) tankar går i linje med 
Lagergrens (2002) när han pratar om integrerad marknadskommunikation och hur man bör 
förmedla ett budskap som är enhetligt för att få en större effekt, ett splitrat varumärke som 
Uniforms for the dedicated motverkar detta. Så för att företaget skall få en image som stämmer 
överrens med företaget bör de förmedla ett mer homogent budskap. Uniforms for the dedicated är 
å andra sidan inget homogent företag utan affärsiden är att förmedla en livsstil genom olika 
verktyg. Ett sätt för företaget att bli mer sammanlänkat i konsumenternas ögon är att visa på 
kopplingen mellan företagets olika delar, det kan bland annat göras genom att sända samma 
budskap genom de olika kanalerna. Kommunikationens huvudsyfte är att skapa specifika 
associationer kopplade till varumärket. Det kan vara lösningen för Uniforms for the dedicated, att 
skapa liknande associationer till alla delarna i varumärket. Men även om en konsument inte är 
medveten om hela Uniforms for the dedicateds idé kan imagen gå i linje med företagets profil. I 
profilen vill företaget lyfta fram flera egenskaper som de själva tycker speglar deras identitet där 
lekfullhet, action, långsiktighet, kreativitet och nyfikenhet är några av dem. Beroende på vilken 
del av företaget man som konsument uppfattar, passar olika ledord i profilen in. Till exempel om 
man enbart är medveten om modedelen i företaget så är det framförallt långsiktigheten i profilen 
som matchar konsumentens uppfattning om företaget, imagen. Det är först när man har en klar 
och tydlig helhetsbild om vad Uniforms for the dedicated är för företag som dess identitet 
stämmer överens med konsumenternas image. Således kan profil och image stämma väldigt bra 
överens medan identiteten kan missuppfattas. 
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5.4 FÖRETAGENS TANKAR OM EN LÅNGSIKTIGT STARK POSITION 
Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated hade alla likartade tankar och funderingar kring 
begreppet modeflugan och hur man undviker att bli en sådan. Alla tre företag är överens om att 
man bör undvika loggor. Starka loggor kan bidra till att varumärket blir allt för kopplat till själva 
loggan. Dahlén och Lange (2009) säger att ett varumärkes logotyp kan påverka vilken identitet ett 
företag har, vilket då innebär att när loggan blir otrendig och tas bort tappar plagget sitt värde och 
företaget sin identitet. Det är därför viktigt att identiteten grundar sig i kärnvärdena och inte i 
företagets logga. En annan fälla man bör undvika är att få storhetsvansinne och börja sälja sin 
produkt på så många ställen som möjligt bara för att man kan. En konsekvens av ett sådant 
handlande är att märket tappar sin exklusivitet i längden för att det blir tillgängligt för alla. 
Dahlén och Lange (2009) anser att det är A och O att varumärket syns i sammanhang som går i 
linje med deras identitet, och inte på så många ställen som möjligt. Den största risken med att 
synas på för många ställen eller fel ställen är att imagen inte stämmer överrens med den profil 
som företaget vill förmedla. När det kommer till att följa trender så skiljer sig Brixtol från de 
andra två märkena. Brixtol uppstod på grund av outdoor trenden så kan därför inte påstå att de 
inte följa trender. Både Rodebjer och Uniforms for the dedicated hävdar att de inte följer trender 
utan istället skapar dem. Trender är något som ligger i nuet och de båda företagen ligger långt 
före i planeringen. De trender som råder på marknaden idag skapade företagen för ett och ett 
halvt år sedan. Man kan då fråga sig om det gynnar eller missgynnar Brixtol att de följer trender? 
Missgynnar gör det knappast, men det bidar till att företaget inte blir lika unikt och självständigt 
vilket i sin tur kan bidra till en svagare identitet. För att behålla sin identitet, profil samt image 
och inte bli en modefluga hävdar Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated att det 
viktigaste är att vara ärlig i allt man gör och hålla sig till sina kärnvärden. Det är egentligen det 
som allting handlar om, med ärlighet kommer man längst. Utan en sådan ärlighet blir varumärket 
opålitligt i konsumenternas ögon och det blir då omöjligt för ett märke att behålla en stark 
position, framförallt i förhållande till andra ärliga märken. Man kan därför säga att grunden till en 
stark position ligger i att man har en trygghet i sin identitet, allra helst redan vid start. En sådan 
identitet medför i sin tur en ärlig och stabil image.  
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5.5 MODELLER 
Egna tolkningar av Holms (2002) modell har gjorts, anpassade efter hur författarna uppfattar 
relationen mellan företagens identitet, profil och image. I modellerna nedan symboliserar den 
mörka cirkeln företagens identitet, den lite ljusare dess profil och den ljusaste företagens image. 
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Rodebjer 

Modellen symboliserar författarnas syn på relationen 

mellan identitet, profil och image hos företaget 

Rodebjer. Man kan utläsa att identiteten och imagen 

är väldigt kompatibla medan profilen släpar lite efter. 

!

Brixtol 

Brixtols identitet och profil ligger ganska långt ifrån 

varandra eftersom företaget satsat mer på de kommersiella 

värdena än på att bevara sin identitet. Imagen stämmer 

bättre överens med både identiteten och profilen.  

Uniforms for the dedicated 

I modellen kan avläsas att Uniforms for the dedicateds 

identitet och profil stämmer väl överens medan imagen 

inte är lika kompatibel med den anledningen att många 

konsumenter inte är medvetna om hela företagets bredd.  
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6. SLUTSATS 
!
Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelse till hur svenska modeföretag arbetar med image, 
profil och identitet för att hålla sig kvar på marknaden, detta genom att undersöka tre svenska 
modeföretag, Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated. Utifrån empirin och analysen kan 
man läsa ut att samtliga modeföretag i undersökningen arbetar med de tre begreppen. I det stora 
hela arbetar företagen på likartat sätt i dessa frågor, men skiljer sig åt på vissa plan. De är alla 
överens om att det är identiteten och dess kärnvärden som skall genomsyrar allt de åstadkommer 
för att på så sätt vara ett ärligt företag. Rodebjer och Uniforms for the dedicated har båda en 
tydlig identitet medan Brixtol hela tiden haft en tydlig affärsidé men i uppstart saknades en inte 
lika tydlig identitet att jobba efter internt. Det har ställt till problem för Brixtol som i efterhand 
har förstått vikten av identitetens innebörd. Utan en tydlig identitet är det svårt, näst intill 
omöjligt att skapa en ärlig profil utåt. Det är med hjälp av profilen som ett företag kan 
kommunicera med sina konsumenter och påverka sin image, det vill säga att det är genom 
profilens kommunikation som företaget förmedlar sitt budskap som sedan tolkas av 
konsumenterna. Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated försöker därför alltid synas i 
rätt sammanhang och i passande kanaler för att uppmärksammas av sin målgrupp och få rätt 
associationer kopplade till sig. I ”modecirkusen” gäller det att ta vara på alla tillfällen som ges för 
att synas och på så sätt ge konsumenterna möjlighet att uppfatta deras profil och på så sätt skapa 
sig en image om företaget. Ett företag kan inte arbeta med sin image utan de kan enbart arbeta 
med sin profil och på så sätt påverka imagen. Rodebjer har valt att inte ta hänsyn till image i sitt 
arbete utan de syftar endast till att vara ärliga i allt de kommunicerar, men genom att företaget har 
en så pass stark identitet behöver de inte jobba med sin image utan den kommer naturligt. 

De främsta slutsatserna som dragits ur undersökningen är dels att skapa ett ramverk inom vars 
hörnstenar möjligheten till att generera något nytt finns. Dels att skapa en identitet och låta den 
genomsyra allt. Ramverket innebär att man inom företaget håller sig till sina kärnvärden i den 
kreativa processen. Det är kärnvärdena som bygger upp själva ramverket. Idéer utanför ett sådant 
ramverk stämmer inte överens med företagets identitet och profil, en konsekvens av det är att 
imagen inte går i linje med hur företaget vill uppfattas. Ett ramverk innebär inte att man ”dödar” 
kreativiteten utan att man kan vara hur kreativ och spontan som man vill så länge man håller sig 
till sina kärnvärden. Det kan låta begränsande, men det är det inte. Ett exempel på det är 
Uniforms for the dedicated som har lekfullhet som ett av sina kärnvärden, inom lekfullhet kan 
man göra så otroligt mycket och om man då adderar resten av företagets kärnvärden så är 
möjligheterna oändliga. Ramverket bidrar till att företaget lyckas behålla sin identitet som är den 
andra viktiga slutsatsen. Att ha en tydlig identitet som kommuniceras internt inom företaget är A 
och O, det medför till att all personal strävar mot samma mål, har samma vision om företaget och 
känner sig som en del av något större. I viss mån är företagets identitet synkroniserat med dess 
personal och det är därför viktigt att identiteten kommuniceras till alla på företaget så att de kan 
föra den vidare. Det är först när alla inom företaget har en klar bild av identiteten som denna kan 
genomsyra allt arbete, både vad det gäller kommunikation, kollektionskapande och den grafiska 
profilen. Utan en tydlig identitet är det svårt att kommunicera sin profil till konsumenterna och 
den kan komma att bli olika från säsong till säsong. Det blir svårt för konsumenten att känna igen 
märket och företagets position bli ostabil. 

Slutligen så konstateras att det är ett samspel mellan begreppen identitet, profil och image. I den 
ständigt föränderliga modevärlden är det integrationen mellan ett företags identitet, profil och 
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image som skapar en stark position på den svenska modemarknaden. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
!
Vad avser val av metod anser författarna sig ha använt rätt tillvägagångssätt, djupintervjuer. Med 
en annan metod hade kanske inte interna tankar om begreppen identitet, profil och image kunnat 
komma fram lika tydligt. För ett bredare bidrag till forskningen hade däremot ett större antal 
företag i undersökningen varit önskvärt. Målet var hela tiden att få minst tre stycken intervjuer 
med högt uppsatta personer inom ett svenskt modeföretag. Målet uppfylldes men vetskapen om 
att ju fler företag i undersökningen desto bättre fanns hela tiden i åtanke. Tyvärr var det väldigt 
svårt att få företag att ställa upp eftersom alla hade fullt upp på sina håll och vissa sa av princip 
nej till alla studenter. Som komplement till fåtalet intervjuer hade mer sekundärdata kunnat 
samlas in eller så hade en marknadsundersökning om hur konsumenter uppfattar företagens 
image kunnat göras. Genom en sådan undersökning hade en jämförelse mellan hur företaget tror 
att deras image ser ut med hur den verkligen ser ut kunnat göras. En sådan undersökning 
rekommenderas därför till vidare forskning. Att de tre modeföretagen var relativt olika kan ses 
som både positivt och negativt. Positivt av den anledning att det är intressant att se om det finns 
skillnader respektive likheter i tänket vad gäller de tre begreppen. Negativt av den anledningen att 
uppsatsens bidrag hade kunnat bli mer trovärdigt om företagen hade varit likvärdiga. Uppsatsen 
syftade till att ge ett bidrag om hur modeföretag arbetar med identitet, profil och image för att 
hålla sig kvar på den svenska modemarknaden, vilket vi anser att den har gjort. Slutsatserna som 
dragits synes rimliga, om än inte uppseendeväckande. 

 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! "'!

8. REFERENSLISTA 
!
Alpman, M. (2007). Hemligt och Mästerligt hos H&M. [Elektronisk] Ny teknik, 21 november. 
Tillgänglig [2012-04-26] 

Amnéus, A. (2010) Allt du behöver veta om marknadskommunikation. Malmö: Liber AB  

Axelsson, B. & Agndal, H. (2009) Professionell marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB  

Breward, C. (2003). Fashion, Oxford: Oxford University, Press, p.9 Bryman, A. (2011). 
Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Clark, T. (2004). The Fashion of Management Fashion: A Surge Too Far? Organization Speaking 
Out, vol. 11(2). pp. 297-306. DOI: 10.1177/1350508404030659 

Christensen, L. Engdahl, N. Grääs. C & Haglund, L.(2010) Marknadsundersökning en handbook. 
Lund: Studentlitteratur AB 

Dahlén, M. & Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation. Malmö: Liber AB Falk, K. 
(2011) Det svenska modeundret. Sverige: Nordstedts 

Genzelius, C. & Wildenstam, P. (2007). Marknadsföring - modeller och principer. Stockholm: 
Bonnier Utbildning AB 

Hines, T. & Bruce, M. (2007). Fashion marketing – Contemporary issues. Oxford: Butterworth-
Heinemann 

Hogan, S. Almquist, E. & Glynn, S.E. (2005). Brand-building: finding the touchpoints that count. 
Journal of business strategy. Vol. 21 (2). pp. 11-18. DOI 10.1108/02756660510586292 
 
Holm, O. (2004). Strategisk marknadskommunikation – teorier och metoder. Malmö: Liber AB 

Kay, M.J. (2006). Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing Vol. 40  
(7/8). pp. 742-760. DOI 10.1108/03090560610669973 
 
Kotler, P. (2000). Marketing management, New Jersey: Prentice Hall 

Lagergren, H. (2002) Varumärkets inre värden. Göteborg: ICT Education KB 

Lewenhaupt, T. (2010) Inte bara mode – Samhället som modeskapare. Riga: Livoniaprint 

Lindholm, M. (2011). Carin Rodebjer: Sorgen är skrämmande – inte döden. [Elektronisk] Dagens 
nyheter, 25 januari. Tillgänglig [2012-04-23] 

Lundfall, S. (2010). Uniforms for the dedicatd delar med sig. [Elektronisk] Nöjesguiden, 26 
augusti. Tillgänglig [2012-04-09] 

Malem, W. (2006). Fashion designers as business: London. Journal of Fashion Marketing and 



! ")!

Management. Vol. 11(3). pp. 398-414. DOI 10.1108/13612020810889335 

Moore, C.M. (1995). From rags to riches – creating and benefiting from the fashion own-brand. 
International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 23 (9). pp. 19-27 

Olsson, D. (2003) Skandiaskandalen som växte. [Elektronisk] Dagens nyheter, 29 oktober. 
Tillgänglig [2012-05-01] 

Palomo-Lovinski, N. (2010) The worlds most influential fashion designers. UK: A&C black 
publishers 

Perna, R. (1987). Fashion for casting. London: Fairchild publications Rowden,M. (2003) The art 
of identity. Great Britain: MPG books limited 

Stefan Persson sågar svenska modeundret (2009). [Elektronisk] Dagens Industri, 14 november. 
Tillgänglig: id.se [2012-03-01] 

Uggla, H. (2001). Organisation av varumärken- för kapitalisering och affärsutveckling. Malmö: 
Liber AB 

Zetterström, F-A. (2012). Ständigt prisad modeprofil. För Carin Rodebjer är vägen till catwalken 
som att rida dressyr. GP, två dagar, 24 mars. 

 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! "*!

9. BILAGOR 
9.1 INTERVJUMALL RODEBJER, LINN PERSSON 
Vad är din uppgift på Rodebjer? 

Hur länge har du jobbat där? 

När du började, fick du någon form av utbildning om företagets visioner och mål? 

Hur startade företaget? 

Vad är er affärsidé? Vilket budskap vill ni förmedla? 

Vilka ledord/kärnvärden arbetar ni efter? 

Hur arbetar ni internt för att upprätthålla dessa? 

Vad har ni för målgrupp? Hur når ni ut till dem? (kanaler, marknadskommunikation) 

Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med just dessa kanaler? Målgrupps respons? 

Vilka känslor/sinnen vill ni väcka hos konsumenterna? Hur aktiveras dessa via er 
marknadskommunikation? 

Vad anser ni att ni har för identitet? 

Hur tror du att namnet påverkar er identitet? Är det riskabelt? (Att Carins privatliv kan påverka 
företaget, negativt eller positivt?) 

Identitet är något som man har i relation till andra, hur ser den relationen ut för er, dvs hur är ni 
positionerade på den svenska modemarknaden? 

Vad har ni för profil? Vilka egenskaper lyfter ni fram? 

Om man tittar på er profil och identitet har de förändrats från det att ni startade till hur de ser ut 
idag? 

Hur stort inflytande har profil och identitet vid val av marknadskommunikation/ marknadsföring? 

Vad tror ni att Rodebjer har för image? Har ni gjort undersökningar? 

Modemarknaden är väldigt föränderlig, med nya trender varje säsong. Anpassar ni er efter dessa 
trender eller kör ni eget race? 

Hur arbetar ni för att behålla er identitet i en snabbt föränderlig modeindustri? Hur gör man för 
att inte bli en modefluga? (en tillfällig hype) 

Har ni mött några speciella motgångar? Vad berodde det på, fanns det en koppling till identitet, 
profil eller image? Hur vände ni den? 
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9.2 INTERVJUMALL BRIXTOL, EMIL HOLMSTRÖM 
!
Hur startade företaget? 

Vad är er affärsidé? 

Vilket budskap vill ni förmedla? 

Vilka ledord/kärnvärden arbetar ni efter? 

Hur arbetar ni internt för att upprätthålla dessa? 

Vad har ni för målgrupp? 

Hur når ni ut till dem? (kanaler, marknadskommunikation) 

Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med just dessa kanaler? Målgrupps respons? 

Vilka känslor/sinnen vill ni väcka hos konsumenterna? Hur aktiveras dessa via er 
marknadskommunikation? 

Vad anser ni att ni har för identitet? Hur tror du att namnet påverkar er identitet? 

Identitet är något som man har i relation till andra, hur ser den relationen ut för er, dvs hur är ni 
positionerade på den svenska modemarknaden? 

Vad har ni för profil? Vilka egenskaper lyfter ni fram? 

Om man tittar på er profil och identitet har de förändrats från det att ni startade till hur de ser ut 
idag? 

Hur stort inflytande har profil och identitet vid val av marknadskommunikation/ marknadsföring? 

Vad tror ni att Brixtol har för image? Har ni gjort undersökningar? Kan vi få ta del av dem? 

Modemarknaden är väldigt föränderlig, med nya trender varje säsong. Anpassar ni er efter dessa 
trender eller kör ni eget race? 

Hur arbetar ni för att behålla er identitet i en snabbt föränderlig modeindustri? Hur gör man för 
att inte bli en modefluga? (en tillfällig hype) 

Har ni mött några speciella motgångar? Vad berodde det på, fanns det en koppling till identitet, 
profil eller image? Hur vände ni den? 

9.3 INTERVJU UNIFORMS FOR THE DEDICATED, LARS JOHAN 
HEDBERG 
!
Vad är din roll i Uniforms for the dedicated? Hur startade företaget? Vad är er affärsidé? Vilket 
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budskap vill ni förmedla? 

Vilka ledord/kärnvärden arbetar ni efter? 

Hur arbetar ni internt för att upprätthålla dessa? 

Vad har ni för målgrupp? 

Hur når ni ut till dem? (kanaler, marknadskommunikation) 

Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med just dessa kanaler? Målgrupps respons? 

Vilka känslor/sinnen vill ni väcka hos konsumenterna? Hur aktiveras dessa via er 
marknadskommunikation? 

På er hemsida presenteras kläderna i miljöer där mycket händer runt omkring som tar bort fokus 
från kläderna. Vad är tanken bakom det? 

Vad anser ni att ni har för identitet? Hur tror du att namnet påverkar er identitet? 

Identitet är något som man har i relation till andra, hur ser den relationen ut för er, dvs hur är ni 
positionerade på den svenska modemarknaden? 

Vad har ni för profil? Vilka egenskaper lyfter ni fram? 

Om man tittar på er profil och identitet har de förändrats från det att ni startade till hur de ser ut 
idag? 

Hur stort inflytande har profil och identitet vid val av marknadskommunikation/ marknadsföring? 

Vad tror ni att Uniforms for the dedicated har för image? Har ni gjort undersökningar? Kan vi få 
ta del av dem? 

Vi har förstått att ni arbetar mycket med olika samarbeten, nu senats Tree Hotel. Hur stärker 
sådana samarbeten ert varumärke, och hur väljer ni samarbetspartners? 

Modemarknaden är väldigt föränderlig, med nya trender varje säsong. Vad vi har förstått så är 
hållbarhet viktigare än trender för er, hur påverkar det er positionering? 

Hur upprätthålls intresset hos konsumenterna om ni inte kan leverera de senaste trenderna till 
dem? 

Hur arbetar ni för att behålla er identitet i en snabbt föränderlig modeindustri? Hur gör man för 
att inte bli en modefluga? (en tillfällig hype) 

Har ni mött några speciella motgångar? Vad berodde det på, fanns det en koppling till identitet, 
profil eller image? Hur vände ni den?!

!
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!
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap.!
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.!
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