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Abstract 
 
In today’s society individuals do not only consume to satisfy their most basic needs such as food, 

water, shelter et cetera. Today, consumption has advanced from being a necessity to a form of 

leisure, interest or even a form of pleasure. A consequence of the increased demand in many 

different industries has led to a higher number of players establishing themselves on the different 

markets.  

 

An industry that has recently received a lot of attention is the Swedish jeans market. The market 

for Swedish jeans has been characterized by a steady growth, in terms of demand and exports. 

The quality and accuracy in the selection of distributors is one of the key factors for its success. 

Being fashionable in both casual and festive occasions, jeans have become a very popular 

garment among the Swedish population. This is yet another reason for why the jeans market is of 

such fierce nature and the high number of competitors. 

 

As the trend in consumption has increased, the technological development has advanced rapidly 

to meet the high demand. This has resulted in superior production development, which has led to 

a decrease in the functional benefits between the jeans. As the quality is improved the products 

need to offer benefits more than being an item of clothing.  

 

When the market looks like it does it becomes increasingly difficult to produce a unique product 

that differs from the products of competitors. Whether and how companies manage to establish 

themselves on the market depends on the conditions at hand. Today’s immense supply has lead to 

higher consumer awareness and they often consider many options before deciding on an item.  

 

This paper deals with how a jeans company maintains competiveness on today’s highly 

competitive market and how they work with maintaining brand value. The theory of “Brand 

platform” is used to illustrate how a company with the aid of a product and its features can build 

a brand. 

 

We have chosen to study the company Nudie Jeans, situated in Gothenburg, Sweden. When we 

conducted our qualitative interviews we started from three key persons in the company, in order 

to get an understanding of how the personnel at Nudie Jeans work. Our empirical findings are 

based on interviews  

 

We came to the conclusions that; Nudie Jeans is very clear that jeans are their core product and, 

that they are purely a jeans company. Nudie Jeans stands for quality, design, knowledge, 



 

 

credibility and a sense of genuine authenticity. The fact that Nudie is a refined jeans brand can be 

seen as their main competitive advantages. The company's strength is that employees at Nudie 

Jeans have a true passion for the brand. Nudie Jeans is a strong brand both on an international 

and national level. Nudie Jeans focuses on employing the right distributors and has a big 

network. Their network is one of the most important factors for their success. Nudie Jeans 

founder, Maria Levin, has the experience and contacts, which has contributed for Nudie being 

where they are today. 

 

Keywords: Brand, Brand identity, Brand building, Core values, Jeans company, Nudie Jeans, 

Strategic brand platform 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Sammanfattning 
 
I det samhälle som vi lever i idag konsumerar människor inte enbart för att tillfredställa de mest 

grundläggande behov som värme, mat, vatten etc. Konsumtion har övergått ifrån att vara något 

nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, ett intresse, en form av njutning. 

Efterfrågan har ökat inom flertalet branscher vilket har lett till att allt fler aktörer etablerat sig på 

marknaden. 

 

En bransch som har kommit att få ett allt större uppåtsving är den svenska jeans marknaden. 

Marknaden för svenska jeans har ökat och export tillväxten är mycket stark. Några bland 

framgångsfaktorerna är kvalitetstänkande och noggrannhet i val av distributörer.  

 

Jeans är det plagg som idag återfinns i nästintill var mans garderob och används till såväl vardags 

som fest. Jeans branschen är en tuff marknad där konkurrensen är hård och aktörerna många. 

 

I takt med att konsumtionstrenden ändrat sig har också den tekniska utvecklingen gått framåt i en 

rasande fart. Detta har medfört att produktutvecklingen har förbättrats och de funktionella 

fördelarna mellan produkterna minskat. Kvalitetsförbättringarna kräver att produkterna erbjuder 

andra fördelar än bara de funktionella egenskaperna.  

 

Då marknadssituationen ser ut som den gör blir det allt svårare att ta fram en unik produkt som 

skiljer sig åt ifrån konkurrenternas.  Marknadsförutsättningarna ger upphov till frågan hur företag 

lyckas etablera sig och sina varumärken på marknaden. Dagens stora marknadsutbud gör också 

att konsumenterna idag ställer allt högre krav och allt oftare överväger alternativ. 

 

Uppsatsen handlar om hur ett jeansföretag på dagens konkurrenskraftiga marknad arbetar för att 

bibehålla sitt varumärkes framgångsfaktorer. Uppsatsen stödjer sig gentemot en känd teori som 

har använts vid undersökningen vilken är den så kallade Varumärkesplattformen. 

Varumärkesplattformen illustrerar hur ett företag med hjälp av en produkt och dess egenskaper 

bygger ett varumärke.  

 

Det företag vi valt att studera är Nudie Jeans i Göteborg, Sverige. När vi genomförde våra 

kvalitativa intervjuer utgick vi från tre nyckelpersoner på företaget för att få en förståelse för hur 

Nudie Jeans arbetar. Intervjuerna utgör den empiriska delen i vår uppsats. 

 

Slutsatser vi kommit fram till är Nudie Jeans är väldigt tydliga med att jeans är deras kärnprodukt 

och att de är ett jeansföretag. Nudie Jeans står för kvalité, design, kunskap och trovärdighet en 

känsla av äkthet genuint, ett renodlat jeans märke. Nudie Jeans är ett starkt varumärke både 

internationellt och i Sverige. Företaget fokuserar på rätt distributörer och har ett bra kontaktnät. 

Deras nätverk är en av de viktigaste faktorerna. Verksamhetens grundare Maria Levin har 

erfarenheter och ett kontaktnät som bidragigt till var de befinner sig idag. 

 

Nyckelord: Varumärke, Varumärkesidentitet, Varumärkesbyggnad, Kärnvärde, Jeansföretag, 

Nudie Jeans, Strategiska varumärkesplattformen. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs problembakgrunden samt diskussionen, vidare följer uppsatsens 

huvudproblem med tillhörande delproblem. Kapitlet presenterar även avgränsning, syfte, 

definitioner samt en disposition av uppsatsen.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

 

Under 1800 talets andra hälft övergick Sverige ifrån jordbrukssamhälle till industrisamhälle. 

Förändringen var en omfattande process vilken innebar nya förutsättningar. Industrisamhället 

utvecklades och mellan 1930-1950 var Sverige ett högproducerande land. Massproduktionen 

industrisamhället förde med sig ledde till att marknaden och marknadsutbudet ändrade sig och 

allt fler handelsmän etablerade sig på marknaden. (Fregert et al 2005, s. 152) 

 

Den här samhällsskiftningen har haft stor inverkan på konsumtions utvecklingen i Sverige, när 

samhället förändrades så ändrade sig också konsumenternas roll. Under den tidsperioden då 

samhället präglades av jordbruket var konsumering snarare en fråga om överlevnad där det som 

främst konsumerades var nödvändigheter kopplade till överlevnad såsom mat och kläder. 

(Lundblad 2001, s. 66)  

 

En jämförelse i real BNP per capita påvisar att levnadsstandarden idag är omkring tio gånger 

större än för hundrafemtio år sen. Den materiella förbättringen i västvärlden har under de senaste 

tvåhundra åren och framförallt de senaste hundra åren varit mycket hastig. I samma omfattning 

som kvantiteten av varor och tjänster har ökat har också tillväxten i utbudet på nya varor och 

tjänster ökat. Den ekonomiska tillväxten som har varit tros till stor del ha medverkat till de 

välfärdsförbättringar som har förekommit i vårt samhälle. (Fregert et al 2005, s. 127) 

 

Nuförtiden konsumerar människor inte bara för att tillfredställa de mest elementära behov såsom 

värme, mat, och vatten. Konsumtion har gått ifrån att vara något som förknippas med överlevnad 

till att bli en form av fritidsintresse. Faktorerna bakom denna förändrade och tilltagande 

konsumtion består av ett flertal variabler bland annat teknologiska förbättringar och en förbättrad 

ekonomisk situation för hushållen. (Fregert et al 2005 s. 127, Jansson 2007) 

 

På den svenska marknaden återfinns idag ett stort utbud av produkter och tjänster vilket skapar en 

valfrihet för kunderna på marknaden samtidigt som det bidrar till sämre överblick och ökad 

svårighet att fatta köpbeslut. (Ellergård et al 2003, s. 29) 

 

Marknadsföringens betydelse har ökat i samband med tillväxten av marknadsutbudet. 

Produkterna blir varumärken på marknaden som sedan konsumenter väljer emellan. Ett syfte med 

marknadsföring är att kunderna ska associera olika fördelar med varumärket. Målsättningen är att 

skapa varumärkeslojalitet. (Nilson 2000, s. 9) 

 

Ett företags kraft och styrka idag beror till stor del på de olika varumärken de har eller utbjuder 

till försäljning. För ett stort antal företag är varumärket deras viktigaste tillgång. Ett varumärke 
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kan innebära många fördelar för ett företag bland annat att de kan profilera sig på marknaden 

(Melin 1999, s. 9).  

 

Dagens rådande marknadssituation ligger till grund för varumärkets ökade betydelse. 

Produktutvecklingen idag är så framstående att de tekniska fördelarna mellan produkterna blir allt 

mer likvärdiga. Aktörerna på marknaden är därför tvungna att konkurrera med hjälp av andra 

utmärkande egenskaper som kan utgöra konkurrenskraft. (Melin 1999, s.81 ) 

 

Varumärken som konsumenter väljer att köpa avspeglar i många fall deras självbild och identitet. 

Konsumenter kan med hjälp av varumärken uttrycka sig på olika sätt. Ett varumärke kan utgöra 

en slags likhet av den egna personligheten. Med en märkesidentitet tillför företaget varumärket 

värde och dess mening. (Urde1997, s. 380). För att konsumenter ska fortsätta att vara lojala mot 

ett varumärke fordras det att budskapet som varumärket utsänder tillgodoser kundernas behov i 

ett visst hänseende (Treffner et al 2001, s. 40). 

 

De svenska hushållens konsumtion har under ett flertal år slagit rekord på rekord. Konsumtion 

associeras i de allra flesta sammanhangen med välstånd (Jansson 2007). I takt med den här 

konsumtionsutvecklingen har det under senare år uppkommit en samhällsdebatt då ”dagens slit-

och-släng-trend” är ett miljöhot. All slags miljöpåverkan kan nu för tiden förklaras utav en 

tilltagande konsumtion. Konsumering leder bland annat till underskott av råvaror, farliga utsläpp 

ifrån fabriker (Ellergård et al 2003, s. 189-190).  

 

Diskussionen har fått allt mer uppmärksamhet i media där exempelvis vetenskapsmän försöker 

uppmärksamma samhället på detta dilemma där miljön är hotad till följd av den stigande 

konsumtionstrenden. Debatten har resulterat i att allt fler konsumenter har fått upp ögonen för 

detta vilket har medfört att allt högre krav ställs på aktörerna på marknaden. (Ellergård et al 2003, 

s. 189-190) 

 

Debatten är hetare än någonsin då det gäller att producera miljövänligt och ekologiskt. Frågan är 

för många företag av ekonomisk karaktär eftersom det är betydligt billigare och effektivare att 

producera utan hänsyn tagen till miljön. Tidigare under 1900 talet var det lättare att producera 

och sedan sälja idag är det inte fullt lika enkelt längre utan nu har andra aspekter kommit in i 

bilden vilket försvårar situationen för aktörerna betydligt. Även om konsumenterna vill att 

produkterna skall vara miljövänliga så vill de inte att det ska vara någon märkbar skillnad mot 

tidigare produkter. Om en konsument exempelvis köper ett par jeans så vill denne fortfarande att 

kvaliteten och designen skall vara densamma som tidigare oavsett om de är ekologiskt framtagna 

eller ej. Givetvis är det också en prisfråga eftersom konsumenter inte kan tänka sig att betala en 

mycket större summa endast för att det är en miljövänlig produkt. (Bond  2006) 

 

Jeans branschen är en av de branscher som har fått stort uppåtsving den senaste tiden. Jeansen var 

ifrån begynnelsen avsedda för att fungera som funktionella arbetsbyxor med ursprung från 

guldruschen i San Francisco. Sedan millennieskiftet har jeansen erhållit en helt nya funktionalitet 

i form av nya användningsområden och märken. Jeansmarknaden har segmenterats i flera 

nischade marknader existerande av mindre, ofta kostsammare jeansmärken.(Andersson 2005) 

 

Jeans har blivit en högengagemangs produkt i dagens samhälle, de förekommer i flertalet former 

och har blivit ett accepterat plagg vid nästintill alla tillfällen. Attribut såsom design, passform, 
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kvalitet och märke har kommit till att få en allt viktigare roll för jeansen. Konsumenternas 

priskänslighet har minskat markant då det gäller att införskaffa ett par jeans. Prisklasserna för 

jeans varierar stort och det finns jeans i alla prisklasser. Vissa konsumenter betalar idag upp till 

5000-6000 kronor för ett par jeans. (Andersson 2005) Trots den konkurrens som idag råder 

mellan märken har priserna på jeans bara stigit. Priset har blivit en del av värdet tillsammans med 

märket, marknadsföringen och var de säljs. Ständigt etablerar sig nya jeans aktörer på 

marknaden. Jeans är 100 % accepterat och har delvis blivit till en norm. (Nilsson 2005) 

 

Jeansförsäljningen stiger mer och mer trots att konsumenterna har tillräckligt med jeans i sina 

garderober. Konsumenterna fortsätter att finna värdet i att köpa ett hållbart klädesplagg och som 

kan bäras vid olika tillfällen. En marknadsundersökning från The NPD (National Purchase Diary) 

Group visar att kvinnors jeansförsäljning  på ett år  har ökat med 4.9 %. Undersökningar gjorda 

av Women´s Wear Daily indikerar på att det finns en stark vilja att fortsätta köpa jeans. Med stöd 

av Women´s Wear Daily undersökning hade 73 % av respondenterna inhandlat ett par jeans det 

senaste året. (Tucker 2008) 

 

Försäljningen av jeans uppgår till 13, 4 miljoner par varje år. En ökning med 70 % har skett det 

senaste decenniet. Efterfrågan på de dyrare designer jeansen som kan kosta tusentals kronor ökar 

och inget tyder på en minskning. I Sverige säljs majoriteten av jeansen i de stora klädkedjorna. 

(Andersson 2005).  

 

Svenskar har en speciell passion till jeans (Nilsson 2005). Svenska märken som Whyred, Nudie 

Jeans och Acne har etablerat sig på marknaden. Efterfrågan på svenska jeans ökar även på 

utländska marknader. Kvalité och rätt val av distributörer och butiker hör till goda 

framgångsfaktorer men även till den svenska passionen till jeans (Challis 2006).   

 

Ett av företagen som agerar på denna marknad är Nudie Jeans. Företaget är litet till dess storlek 

och de etablerade sin verksamhet på marknaden år 2001. Företaget har sedan dess förankrat sitt 

varumärke på ett flertal olika marknader såväl i Sverige som internationellt. Omsättningen ökar 

år efter år och varumärket samt produkterna efterfrågas hos allt fler återförsäljare världen över. 
1
 

 

De författare som nämns i uppsatsen uppfattar ett förankrat varumärke som en konkurrensfördel. 

Kunskapen om hur företag stärker sina varumärken är värdefull. Ett genomarbetat varumärke är 

den stora faktorn till att hålla sig kvar på marknaden. Varumärket måste vara unikt och samtidigt 

erbjuda ett mervärde. Med anledning av rådande marknadssituation finns det ett intresse av att 

undersöka hur ett litet jeans företag som Nudie Jeans arbetar med sitt varumärke för att hålla sig 

konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden.  

  

 

 

 

 

                                                   
1
 Joakim Levin Styrelseordförande Nudie Jeans, intervju den 28 mars 2008 
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1.2 Problemformulering  

 

– Hur arbetar Nudie Jeans med sitt varumärke? 

 

– Hur överensstämmer deras arbetssätt med befintliga teorier? 

 

1.3 Syfte 

 

Huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur Nudie Jeans arbetar med 

sitt varumärke. Efter att ha kartlagt deras arbetssätt är målet att undersöka hur detta arbetssätt 

överensstämmer med befintliga teorier. 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Uppsatsen är skriven utifrån märkesinnehavarens perspektiv. Vi har valt att inte behandla 

varumärket utifrån konsumenternas perspektiv och jämförelser med liknande företag i samma 

bransch kommer att uteslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

1.5 Begreppsbenämning 

 

Differentiering Hur man kan särskilja sig i förhållande till sina 

konkurrenter, t.ex. från andra företag eller från andra 

produkter.(Holmström 1997, s.70) 

 

Högengangemangsprodukt Karakteriseras av att en konsument lagt ner mycket tid och 

tankar för att samla in information strax före köpet av 

produkten. Exempel på högengangemangsprodukter är: 

mobiltelefon, resa och bil. (Dahlén et al 2003, s.289-290) 

 

Image 

 

 

Marknadens uppfattning av ett företag eller en produkt. 

(Holmström 1997, s.125) 

Varumärke ”Är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för 

att känna igen produkter eller tjänster. Ett varumärke har 

som ändamål att särskilja de varor och tjänster som 

varumärkesinnehavaren saluför i sin rörelse från andra 

företagares varor och tjänster”. (Urde 1998, s 94) 

 

Varumärkesidentitet  ”Med varumärkesidentitet avses vad ett varumärke står för, 

vad som ger det mening och vad det är som gör det unikt.” 

(Melin 2006, s. 212) 

 

Varumärkesplattform  ”Är en konceptuell modell som beskriver den 

varumärkesuppbyggande processen: produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation, och internmärkeslojalitet.” 

(Melin 2006, s. 124) 

 

Varumäreksstrategier  ”Olika metoder att använda sitt varumärke på för att stärka 

ett företags konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet.” 

(Melin 2006, s.107) 
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1.6 Uppsatsens disposition  

 

 

Kapitel 2 - METOD – Undersökningens tillvägagångssätt och valda 

metoder som har använts för att studera problemställningen. Hur vi 

gick tillväga för att samla in information för undersökningen, hur 

informationen bearbetades och analyserades, urvalsstrategi där vi 

beskriver urvalet, datainsamling, validitet samt reliabilitet.

Kapitel 3 - TEORI – Teorier och modeller som bidrar till förståelsen av 

undersökningen.

Kapitel 4 - EMPIRI – Här presenteras den primärdatan som samlats in 

under uppsatsprocessen.

Kapitel 5 - ANALYS- Analys och tolkning av det insamlade materialet 

(empiri) utifrån den valda teorin. 

Kapitel 6 – SLUTSATSER – I slutsatserna besvaras våra 

frågeställningar

Kapitel 1 - INTRODUKTION - Här tar vi upp bakgrundsbeskrivning 

till problemet, problemdiskussion och problemformulering. 

Avslutningsvis presenteras avgränsningar, syfte, defintioner och 

disposition.

Kapitel 7– DISKUSSION – Här presenteras reflektioner över 

uppsatsen samt förslag på fortsatt forskning inom uppsatsämnet. 

Kapitel 2 - METOD – Undersökningens tillvägagångssätt och valda 

metoder som har använts för att studera problemställningen. Hur vi 

gick tillväga för att samla in information för undersökningen, hur 

informationen bearbetades och analyserades, urvalsstrategi där vi 

beskriver urvalet, datainsamling, validitet samt reliabilitet.

Kapitel 3 - TEORI – Teorier och modeller som bidrar till förståelsen av 

undersökningen.

Kapitel 4 - EMPIRI – Här presenteras den primärdatan som samlats in 

under uppsatsprocessen.

Kapitel 5 - ANALYS- Analys och tolkning av det insamlade materialet 

(empiri) utifrån den valda teorin. 

Kapitel 6 – SLUTSATSER – I slutsatserna besvaras våra 

frågeställningar

Kapitel 1 - INTRODUKTION - Här tar vi upp bakgrundsbeskrivning 

till problemet, problemdiskussion och problemformulering. 

Avslutningsvis presenteras avgränsningar, syfte, defintioner och 

disposition.

Kapitel 7– DISKUSSION – Här presenteras reflektioner över 

uppsatsen samt förslag på fortsatt forskning inom uppsatsämnet. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel redogörs det för vilka metodlogiska val som gjorts vid genomförandet av 

uppsatsen. 

 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 

 

De två huvudsakliga förhållningssätten inom forskning är positivism samt hermeneutik.  

 

2.1.1 Positivism 

 

Enligt positivismen framställs vetenskapligt vetande med hjälp av grundliga prövningar utav 

givna eller förekommande erfarenhetsmässiga företeelser. Villkoren är att dessa företeelser finns 

som observerbara och inte berörs av att de iakttas och utforskas, och att samma metoder kan 

användas i både samhällsvetenskap och naturvetenskap (Gronmo 2006, s. 18). Lärdomarna inom 

positivismen behandlar standardiserade situationer, vilket gör att den främst är användbar inom 

naturvetenskapen (Ramirez 1993, s. 43).  

 

Positivismen tolkas som en icke - troende, antispekulativ och sekulär filosofi. Denna filosofi 

betraktar universum som ett föremål för undersökningar, och trovärdig vetskap fås när världen 

ses såsom den är. Sanningsenlig kunskap baseras enligt positivismen endast på verkliga faktum, 

individuella ställningstaganden samt tolkningar utesluts helt. (Ramirez 1993, s. 9)    

2.1.2 Hermeneutik  

 

Hermeneutiken lägger stor betydelse omkring den förförståelse forskaren besitter innan 

undersökningen. Det vill säga den allmänna förförståelsen vilken exempelvis består av tidigare 

lärdomar som bidrar till forskarens personliga teoretiska referensram. Hermeneutiken går ut på 

förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform. (Gustavsson 2003, s. 71) Enligt 

Andersen (1998) börjar den mänskliga tolkningen i människans förförståelse. 

 

Hermeneutiska analyser förutsätter att all slags förståelse bygger på olika sorters förförståelser, 

och att inga fenomen kan förstås oberoende av den större fullständighet som de ingår i. (Gronmo 

2006, s. 412)   

 

Språket ses som en hermeneutisk aktivitet, människans främsta aktivitet av den orsaken att det 

betonar de övriga mänskliga aktionerna och gör dem logiska (Ramirez 1993, s. 28). 

Hermeneutiken uppkommer ständigt i lägen där människor är involverade. (Ramirez 1993, s. 43).      
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2.1.3 Val av vetenskaplig huvudinriktning 

 

Studiens vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt. Undersökningens utgångspunkt har 

varit att studera hur Nudie Jeans arbetar med sitt varumärke . För att få en bättre förståelse kring 

ämnet och dess helhet valdes till en början att studera tidigare forskning kring 

varumärkesbyggande teorier. Målsättningen med att studera tidigare forskning inom ämnet var att 

få en viss förkunskap. Denna förkunskap skulle underlätta tolknings processen under 

genomförandet av studien. Eftersom tolkningen är det centrala inom hermeneutiken är detta  

förhållningssätt det mest lämpliga för denna studie.   

 

2.2 Forskningsansats 

 

Två av de främsta forskningsansatserna som används är deduktion och induktion. Ansatserna är 

till för att relatera teori med empiri. 

2.2.1 Deduktion  

 

Deduktion definieras även som ”bevisföringens väg” (Andersen 1998, s. 29). Målsättningen med 

deduktiva forskningsansatser är att med hjälp av en problemställning undersöka olika teoriers 

trovärdighet. En deduktiv ansats syftar till att härleda fastställda problemformuleringar ifrån den 

teori som ska prövas (Gronmo 2006, s. 45). 

 

Utgångspunkten vid deducering är generella principer vilka används för att dra slutsatser av 

enstaka företeelser (Andersen 1998, s. 30). 

 

2.2.2 Induktion 

 

Induktion definieras även som ”upptäcktens väg” (Andersen 1998, s. 29). Vid induktiva 

forskningsansatser är utgångspunkten empiristiskt material, tyngdpunkten ligger på tydning och 

teoretisk sammansättning. Induktiva ansatser drar slutsatser med hjälp av ett samband ifrån ett 

antal enskilda fall. Utifrån erfarenheter skapas en teoretisk kunskap kring de empiristiska 

analyser som utförts (Gronmo 2006, s. 45).  

 

2.2.3 Val av metodansats 

 

Uppsatsen har en induktiv ansats med anledning av att empirin ligger till grund för dess innehåll 

och inriktning. Empirin har legat till grund för uppbyggnaden av uppsatsens teoretiska 

referensram. Studiens utgångspunkt utgår ifrån verkligheten.  
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2.3 Syfte  

 

När identifikation av ett intressant ämnesområde är avklarad är det dags att utforma ett syfte som 

ska prägla undersökningens färdriktning. De olika syftesformuleringar som används består i 

huvudsak av tre kategorier vilka är explorativa, beskrivande och förklarande syften. Syftena 

besvarar olika frågeställningar beroende på ur vilken vinkel de används. (Christensen et al 2001, 

s. 54) 

2.3.1 Explorativt syfte  

 

Vid en explorativ undersökning är kunskapen inom ämnesområdet ofta begränsad innan 

undersökningens start. Undersökningen kan ibland jämföras med exempelvis en upptäcktsresa 

där det är osäkert vart det bär hän. Explorativa undersökningar utgör underlag inför kommande 

undersökningar vilket gör att de också definieras förundersökningar. Syftet med explorativa 

undersökningar är därmed att begränsa och skapa en helhetsöversikt. Igenom att använda ”Vad” -

frågeställningar i en studie så bildas vetskap runt det aktuella undersökningsområdet. 

(Christensen et al 2001, s. 55)   

 

2.3.2 Beskrivande syfte  

 

Förutsättningen vid en beskrivande undersökning är att forskaren besitter en viss förkunskap 

inom det aktuella problemområdet. Anledningen till varför undersökningar av denna karaktär 

utförs kan förklaras med att det är önskvärt att få en aktuell och påtagligare bild av ett visst 

fenomen. En forskare som genomför en beskrivande undersökning använder sig av ”Hur” -frågor 

för att på så sätt skapa sig en tydligare bild av ett visst fenomen. (Christensen et al 2001, s. 56) 

 

2.3.3 Förklarande syfte 

 

Vid en förklarande undersökning utgör forskarens tidigare kunskaper inom ämnet grunden för 

studien. Undersökningar av denna karaktär är mer djupgående än föregående undersökningar 

eftersom de dessutom identifierar varför något inträffat. Vid en förklarande studie används 

”Varför” - frågeställningar och målet med detta är att förtydliga samband. För att kunna 

identifiera samband krävs det en jämförelse mellan olika variabler, vilket därför är av stor vikt i 

en förklarande undersökning. (Christensen et al 2001, s. 57–58). 

 

2.3.4 Val av syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en beskrivande undersökning om hur Nudie Jeans arbetar med 

sitt varumärke för att behålla det attraktivt och konkurrenskraftigt. Det kommer även att delvis 

finnas inslag av en explorativ ansats.  
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2.4 Undersökningsmetod 

 

De två främsta metoderna som används vid samhällsvetenskapliga undersökningar är kvantitativa 

samt kvalitativa undersökningar vilka behandlar två olika data typer.  

2.4.1 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativa studier observerar i synnerhet taltecken. Beroende av det så består främst kvantitativ 

data i huvudsak av antal, mått och mängd. Den här typen av data är avsedd för att kunna 

behandlas statistiskt. Syftet med analysen är att upptäcka, utforska och beräkna förbindelser 

bland skilda variabler (Christensen et al 2001, s. 67). Kvantitativa uppgifter betecknas många 

gånger som ”den hårda data”, till skillnad mot den kvalitativa data vilken även bestäms ”den 

mjuka data” (Johannessen et al 2003 s.69-71 ). 

 

2.4.2 Kvalitativ data 

 

Målsättningen med en kvalitativ studie är att framställa information kring en begränsad mängd 

respondenter. Vid kvantitativa analyser sker urvalet av respondenterna oftast slumpmässigt, 

motsatsen inträffar vid en kvalitativ analys där undersökaren avsiktligt utser vilka som kommer 

att delta i undersökningen (Johanesson et al 2002, s.84). Kvalitativa uppgifter består till dess 

struktur främst av ord, text etc. En kvalitativ studie syftar till att frambringa en helhetsförståelse i 

förhållande till fragmenten. (Christensen et al 2001,s. 66).  

 

2.4.3 Val av undersökningsmetod 

 

Uppsatsen är genomförd utifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Undersökningen syftar till att 

beskriva hur Nudie Jeans arbetar med sitt varumärke på en marknad med allt högre krav både 

ifrån konsumenter och samhälle. Vid en kvalitativ undersökning kan en allt mer detaljerad 

information frambringas vilket också är tanken då det är tre nyckelpersoner på Nudie Jeans som 

har intervjuats. Målet med uppsatsen är att få en stor inblick i Nudie Jeans verksamhet och vad 

som gör dem unika. 

2.5 Datakällor 

 

Det finns olika tillvägagångssätt att samla in data på. Nedan beskrivs den sekundära och primära 

data. 

2.5.1 Sekundärdata 

 

Data som redan är befintliga och som ursprungligen samlats in av andra personer och forskare för 

ett annat syfte kallas för sekundärdata. Till sekundärdata räknas även information som finns 

tillgänglig hos uppdragsgivaren och andra tidskrifter såsom t.ex. artiklar, tidningar, journaler etc. 

Sekundärdata anses vara lämplig att använda sig av i början av processen för att få en djupare 

förståelse till problemet. (Christensen et al 2001, s. 87-89).  
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Det är av stor vikt att kritiskt granska sekundärmaterialet för att tolka tillförlitligheten. Mycket av 

materialet kan bestå av felaktig information eftersom risken är att data inte är högaktuell 

Sekundärdata är en effektiv metod att använda sig utav vid begränsade möjligheter då den bl.a. är 

mindre tidskrävande. (Christensen et al 2001, s.100-101). 

 

2.5.2 Primärdata 

 

Data som forskarna själva samlar in för ett specifikt problem kallas för primärdata. Detta innebär 

att man med hjälp av en insamlingsteknik samlar in ny information. Oftast i form av enkät, 

intervju eller någon annan lämplig insamlingsteknik som passar i förhållande till problemområde. 

Fördelarna med primärdata är att informationen som samlas in är avpassad till problemområdet 

och informationen är ”up-to-date”. Primärdata är dock tidskrävande och kostsamt.(Christensen et 

al 2001, s. 87,102,105). 

 

2.5.3 Val av data 

 

Uppsatsen behandlar en kombination av primärdata och sekundärdata. Primärdata har samlats in 

i form av semistruktuerade och djupgående intervjuer med nyckelpersoner på företaget så kallade 

kvalitativa undersökningar. Intervjuerna har skett individuellt med varje person. Informationen 

och frågorna i intervjun är anpassad till uppsatsens problemfråga och syfte som hänger ihop med 

teorin. Ytterligare faktabaserad data det vill säga sekundärdata har samlats in från faktabaserad 

sökning på Internet, litteratur och tidningsartiklar som varit relevant för ämnet och för att kunna 

skildra uppsatsens teoretiska referensram.  

2.6 Urvalsmetod 

 

Urval är den del av målpopulationen som representeras i studien. Vilka respondenter ska ingå i 

studien, vilket företag ska undersökas och vilket geografiskt urval ska göras? Urvalet anpassas till 

undersökningens problem och syfte. Inom urvalsmetoden förekommer det två huvudsakliga 

varianter av urval, icke sannolikhetsurval och sannolikhetsurval (Christensen et al 2001, s. 109). 

Vid sannolikhetsurval väljs respondenterna ut slumpmässigt av målpopulationen. Alla har känd 

en känd chans att komma med i urvalet. Sannolikhetsurval förekommer vid kvantitativa studier. 

När man gör studier av kvalitativ art är det lämpligt att använda sig av icke sannolikhetsval. Vid 

den här typen av urval väljs respondenterna inte ut slumpmässigt utan de som genomför urvalet 

utser vilka de anser vara lämpliga för undersökningen, vilket är ett strategiskt urval. Vid dessa 

fall är det av stor vikt att få rätt inblick och vetskap av representativa respondenter (Christensen 

et al 2001, s. 129). 

2.6.1 Val av urvalsmetod 

 

Uppsatsen utgår ifrån ett företag som har ett starkt varumärke på marknaden och som uppnår 

stora framgångar. Utifrån dessa grunder har undersökningen gjorts på Nudie Jeans vilket innebär 

att det är ett icke-sannolkhetsval. För att få fram en viss variation på materialet kontaktades tre 

nyckelpersoner som respondenter. Respondenterna kontaktades på Nudie Jeans huvudkontor i 
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Göteborg. Intervjuerna bokades via telefon, de som ansågs vara mest representativa för ämnet 

och problemområdet var Nudie Jeans VD Palle Stenberg, Nudie Jeans marknadsansvarig Andreas 

Åhrman samt styrelseordförande Joakim Levin.   

 

2.7 Datainsamlingstekniker 

 

Insamlandet av primärdata görs huvudsakligen genom enkät, experiment, observation och 

intervju. Dessa tekniker beskriver insamlandet av det empiriska materialet. (Christensen et al 

2001, s. 104) 

 

Vid insamling av kvantitativa data är det vanligt att använda sig av frågeformulär. Tekniken 

anses som mycket effektiv för att den gör det möjligt att samla in information från ett stort antal 

personer där alla får identiska frågor. Med hjälp av denna insamlingsteknik får forskaren en 

överskådlighet. (Christensen et al 2001, s. 148–149). 

 

Experiment används för att fastställa om det finns något samband mellan två eller flera variabler. 

(Christensen et al 2001, s. 104). 

 

Observation används vid undersökning av verkligt beteende hos individer vid olika sociala 

miljöer och är ett bra komplement. En observation kan vara öppen eller dold. Vid öppen 

observation är deltagarna medvetna om att de observeras. När deltagarna inte är medvetna och 

ovetande om att en undersökning pågår kallas för en dold observation. (Christensen et al 2001, s. 

193, 195). 

 

Vid insamlingen av kvalitativ data kan man använda sig av olika former av intervjuer. 

Strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer utgörs 

av förutbestämda frågor och frågeområden som varje respondent svarar på i bestämd ordning. 

Semistrukturerade intervjuer utmärks av att man använder en intervjuguide. Intervjuguiden består 

av teman och frågor som ska behandlas under den löpande intervjun. Vid sådana intervjuer gäller 

det att inte bara förstå hur och vad utan även återkommande varför för att få svar på 

bakomliggande orsaker till problemet. Vid ostrukturerade intervjuer förekommer ingen lista med 

bestämda frågor utan respondenten får tala fritt om problemområdet. Tekniken används för att få 

fram en mer detaljerad information. (Christensen et al 2001, s. 164–166) 

2.7.1 Val av datainsamlingsteknik 

 

I uppsatsen genomförs semistrukturerade intervjuer och djupgående intervjuer med 

nyckelpersoner på företaget. De utgör källan till uppsatsens primära data. Den semistrukturerade 

intervjun bestod av en intervju guide med frågor och teman som togs upp under intervjuns gång. 

Forskningsfrågan kring varumärket låg till grund för intervjufrågorna och teman. Anledningen till 

valet av semistrukturerade intervjuer var att den kändes relevant att få en djupförståelse och 

bakomliggande orsaker till forskningsproblem och syfte samt vetenskapligaförhållningsätt. 

Dagarna innan intervjun skickades en intervjuguide till respondenterna för att underlätta för dem 

att reflektera över frågorna. Intervjuerna spelades in med diktafon och det fördes även 
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anteckningar för att skapa gynnsammare förutsättningar och för att det skulle minimera en viss 

risk för felaktigheter och misstolkningar.  

 

2.8 Reliabilitet och Validitet 

 

Reliabilitet och validiteten är sammanbundna med varandra under undersökningens färd. (Sharan 

et al 1994, s. 181). 

2.8.1 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten berättar huruvida resultatet skulle variera om studien skulle upprepas utifrån 

samma förutsättningar med likartat sätt. Alla intervjusvar är tolkade på ett visst sätt, som är 

individuellt för varje person. Skulle samma respondents svar redovisas av någon annan finns det 

alltid en viss risk för annan tolkning. Verkligheten förändras hela tiden, och sättet att tolka och se 

på saker varierar mellan personer och under deras livstid. (Christensen et al 2001, s. 308). Genom 

strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer uppnås en bra reliabilitet. (Patel et 

al 1994, s. 87). Observationer används för att studera beteenden och handlingar. Det går dock inte 

att observera upplevelser och känslor (Jacobsen 2002, s. 180-181). 

 

2.8.2 Validitet  

 

Validitet definieras som styrkan att mäta det som ämnas mätas. Med det menas att validitet 

handlar om tillförlitlighet. Begreppet validitet är uppdelat i två delar som kallas för den interna 

och externa validiteten. Intern validitet visar hur väl resultatet överensstämmer med 

verkligenheten och dess trovärdighet och den externa beskriver hur väsentliga resultaten är 

statistiskt representativa.  (Christensen et al 2001, s. 309). Den interna validiteten måste bedömas 

av tolkningar och erfarenheter som forskaren kommit fram till. Det handlar om att ta ställning till 

den grad av likhet som finns mellan den information som samlats in och den verklighet varifrån 

den hämtas ifrån. Kvalitativa undersökningar har vanligen en hög inre validitet och en svag 

extern validitet.  Extern validitet åskådliggör huruvida undersökningens resultat går att använda 

även i andra förhållanden, graden av generaliserbarhet. (Sharan et al 1994, s. 174-184).  

 

2.8.3 Undersökningens reliabilitet och validitet 

 

Olika respondenter som har god insyn kring ämnet har intervjuats för att få en riktig bild av den 

verklighet som undersökts. Alla intervjuer har utförts efter samma förutsättningar. En 

intervjuguide skickades i förväg ut och intervjuerna har spelats in med diktafon samtidigt som 

anteckningar har förts. Verkligheten blir lagrad vilket medför att repriser kan göras för att 

försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt vilket ökar reliabiliteten. När det gäller sekundärkällor 

kommer vi använda oss utav flera källor för att försöka undvika feltolkningar av informationen 

och tills vi uppnår teoretisk mättnad. 
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För att öka reliabiliteten har vi intervjuat tre nyckelpersoner. En viss intervjueffekt kan ha 

uppstått beroende på hur vi uppträde och sättet frågorna ställdes på. Även hur vi framstod som 

personer och vår fallenhet i ämnet och uppvisat intresse kan ha påverkat intervjun. Vi försäkrade 

oss om att respondenten uppfattade våra frågor korrekt och förklarade ingående begrepp för att 

undvika missuppfattningar.  

 

För att åstadkomma en god validitet har vi utformat vår intervjuguide efter lämpliga teorier. Vi 

har valt passande modeller och teorier som besvarar vår forskningsfråga. 

2.9 Källkritik 

 

Källkritik är en vetenskaplig metod som innebär en kritisk granskning av källor för att fastställa 

bedömningen om informationen i källan. Utifrån detta handlar det om att avgöra när, hur och var 

källan uppstått. Forskaren bör granska och säkerställa vad för syfte källan har, huruvida 

dokumentet tillkom och källans användbarhet.(Davidson et al 1994, s. 55) 

 

Strävan har varit att grundligt granska tillförlitligheten i sekundärkällorna och även i primärdatan 

som samlats in. Litteratur som inte haft tillförlitlighet och inte varit relevant för 

forskningsområdet har valts bort. Litteratur från kända författare och artiklar och vetenskapliga 

artiklar har används och anses som tillförlitlig litteratur för uppsatsens problembakgrund, 

problemdiskussion, metod och teoretiskareferensram. Vissa av artiklarna har hittats på Internet 

och har granskats med försiktighet. Artiklarna som använts förekommer främst i 

bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen. Dessa artiklar är från 2000-talet och påverkar 

inte uppsatsens resultat då de inte utgör en vital del av undersökningen. Beträffande internetkällor 

har Nudie Jeans webbsida använts. I teorikapitlet har främst Melin (1999) använts då boken 

lägger stor tyngd på den strategiska varumärkesplattformen som innefattar uppsatsens huvud 

teori. Resterande teorilitteratur kommer från erkända författare som Aaker (2008), Kotler (2005) 

Fill (2002) samt Nilsson (1999) mm.  

 



 

 15 

3 Teoretisk referensram 
 

Nedanstående redogörelse består av tidigare forskning kring det valda ämnet. 

 

3.1 Vad är ett varumärke? 

 

Ett varumärke är en utmärkande egenskap och har till uppgift att särskilja de varor och tjänster 

som varumärkesinnehavaren levererar i sin rörelse från andra näringsidkares varor och tjänster.  

(Urde 1998, s. 94). Varumärket fungerar som en budbärare i syfte att påverka köpbeteendet hos 

konsumenterna. Detta gäller hos både tjänster och produkter. (Treffner et al 2001, s. 21) 

 

Ett varumärke ger upphov till en juridisk ensamrätt vilket gör att företagen kan skapa en unik 

identitet kring varumärket (Urde 1998, s. 25).  Genom att ett företag arbetar effektivt med sitt 

varumärke kan företaget generera tydliga fördelar. (Nilson 2001, s. 21). 

 

Ett varumärke bildar en slags personlighet för produkten. Det är viktigt att förmedla en identitet. 

Trovärdighet och tydlighet är viktiga faktorer. Det måste finnas en tanke och en själ i företaget. 

(Bengtsson et al 1995, s. 12)   

 

Aaker (1991, s. 7) definierar ett varumärke på följande vis: 

 

”A brand is distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark or package design) 

intended to identify the goods or services of either one seller or a group of sellers, and to 

differentiate those goods or services from those of competitors”.  

 

Aaker beskriver vidare att ett varumärke ska signalera till kunden produktens eller tjänstens 

ursprung och skyddar både konsumenten och producenten från konkurrenterna som försöker 

utföra identiska produkter eller tjänster. 

 

Kapferer Jean-Noël  (1997, s. 187) anser att: 

 

”A brand has two functions: to distinguish products from each other and to indicate a product ś 

origin.” 

 

Bengtsson et al (1995, s. 129) menar att:  

 

”Lukt och ljud” kan utgöra varumärke exempelvis glassbilens signatur, förutsatt att de kan 

återges grafiskt” 
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3.1.1 Varumärkets funktioner för ett företag 

 

Företag idag lever till stor del på de varumärken de producerar eller säljer vilket gör att de är 

mycket beroende av dem. Några av de betydelsefullaste funktionerna ett varumärke har, sett ur 

märkesinnehavarens synvinkel, är följande: 

 

 Varumärket som informationsbärare – Ett varumärke fungerar som en budbärare av 

information och i detta sammanhang avses information som kan kopplas till produkten 

såsom pris och kvalitet. Informationen baseras på varans praktiska egenskaper. (Melin 

1999, s. 38) 

 

 Varumärket som identitetsbärare – Att som märkesinnehavare ha patent på sitt 

varumärke bidrar till att en unik identitet kring varumärket kan skapas Bildandet av en 

identitet ses som en typ av marknadsföring. Exempel på egenskaper som bidrar till en 

unik identitet hos ett varumärke kan vara dess namn, geografiska härkomst och 

reklamkampanjens utseende och innebörd. (Melin 1999, s. 38) 

 

 Varumärket som positioneringsinstrument – Varumärket fungerar bra att använda som 

positioneringsverktyg utifrån märkesinnehavarens utgångsläge i segmenteringen. (Melin 

1999, s. 38)  

 

 Konkurrensmedel – En av de betydelsefullaste uppgifterna ett varumärke har är att göra 

det möjligt för märkesinnehavaren att kunna kommunicera direkt med kunden utan att 

använda sig av en återförsäljare. Fördelen med detta är att märkesinnehavaren kan bygga 

upp ett nätverk med varumärkeslojala kunder som konkurrensmedel gentemot andra 

varumärken. ( Melin 1999, s. 38) 

 

 Varumärket som tillväxtgenerator – Företag som har lojala och trogna märkeskunder 

kan lättare skapa en stabilitet i företaget. Bland annat kan ett företag med ett starkt 

varumärke exploatera med hjälp av märkesutvidgning. Tillväxtmöjligheten bygger på att 

märket är unikt och att kunderna får ut något mervärde av att köpa produkten. (Melin 

1999, s.39) 

 

3.2 Den strategiska varumärkesplattformen 

 

En primär förutsättning för att kunna bygga upp ett varumärke är att det har förmågan att skapa 

värde både för märkesinnehavaren och för konsumenterna. Det är ytterst viktigt att vara bekant 

med hur ett varumärke kan skapa värde för konsumenterna. Den strategiska 

varumärkesplattformen handlar om hur man bör hantera produkten och analysera den för att 

lyckas bygga ett starkt varumärke. När man väl har en stark kvalitativ produkt som grund för ett 

varumärke så återstår att få kunden att inse att just denna produkt är den rätta. Den strategiska 

varumärkesplattformen är uppbyggd av sex olika begrepp varav alla företräder en aktivitet som 

fungerar som ett steg i den varumärkesuppbyggande processen av en produkt. 

Varumärkesplattformen är ett belysande exempel av vad som fordras för att bygga upp, förbättra 

och behandla ett starkt varumärke. (Melin 1999, s. 124) 
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Med varumärkesplattformen som utgångspunkt har en modell konstruerats som grundar sig på 

Melins strategiska varumärkesplattform, för att illustrera vad som är viktigt då företag arbetar 

med varumärken. Enligt denna modell är det första ett företag bör göra att välja vilken målgrupp 

eller vilket marknadssegment de vill rikta sitt varumärke/produkt gentemot. 

 

 
 

Figur 3.1 Modellen bygger på ”Den strategiska varumärkesplattformen". (Melin 1999, s. 125, 

redigerad av Andersson och Rudman 2008) 

 

3.3 Segmentering  

 

Segmentering innebär att totalmarknaden delas in i olika delmarknader, även kallade segment. 

Med hjälp av segmentering blir marknadsföringen effektivare eftersom samtliga resurser riktas 

gentemot ett visst segment och därmed blir konkurrensen mindre (Kotler et al 2005, s. 393). 

Marknadssegmentering kan anges som den process där företagen grupperar sin marknad, det är 

här den kundkrets utskiljs som ett företag vill ha (Fill 2002, s.123).  

 

Massmarketing – innebär att aktörerna använder samma produkter/tjänster och marknadsföring 

för samtliga konsumenter. Ingen anpassning tas till den enskilda konsumenten. Beroende på 

marknadens alla skilda grupper är det svårt att skapa en produkt som tillgodoser samtligas behov. 

(Kotler et al 2005, s. 392)  

Marknadskommunikation 

Produkt 

Positionering 

Marknadskommunikation Marknadskommunikation 

Segmentering 

   

Differentiering 

Märkesidentitet 

Kärnvärde 
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Segment marketing – aktörerna har kommit till insikt med att konsumenterna är olika och har 

olika behov och önskemål, av den orsaken krävs det viss kundanpassning. Som aktör på 

marknaden bör produkten anpassas efter åtminstone ett segments efterfrågan och behov. (Kotler 

et al 2005, s. 393)   

 

Nisch marketing – innebär att marknadssegmenten delas upp ytterligare och att så kallade 

subsegment bildas. Sedan försöker företagen på marknaden anpassa sina produkter för att matcha 

behovet hos någon av dessa olika nischer. Fördelen med nischer är att konkurrensen minskar, 

därtill brukar konsumenterna vara betydligt mindre priskänsliga i ett nischsegment. Större företag 

väljer för det mesta att inte vända sig gentemot nischerna. (Kotler et al 2005, s.393) 

 

Varför bör en marknad segmenteras? Segmentering utförs med anledning av att alla konsumenter 

har olika behov samt förutsättningar. Segmentering underlättar också för marknadsförarna vars 

huvudsakliga arbete går ut på att nå dessa olika segment med hjälp av olika 

marknadsföringsstimuli. Sannolikheten att ett företag skulle lyckas nå alla konsumenter på 

marknaden är nästintill obefintlig om inte helt osannolik (Fill 2002, s. 123). 

3.4 Produkt  

 

Med produktattribut brukar man mena konkreta kännetecken hos en produkt vars uppgift är att 

förmedla ett mervärde till konsumenterna. Med hjälp av produktattributen kan man sedan 

differentiera produkten gentemot konkurrenterna. Det viktigaste produktattributet för en 

märkesprodukts framgång är en konsistent produktkvalitet. Attribut som kan skapa 

konkurrenskraft är bland annat förpackningsdesign, produktkvalitet, produktskydd, och visuell 

identitet. Produkten ska vara unik i någon aspekt för att den ska kunna räknas som en 

konkurrensfördel. (Melin 1999, s. 208-211)  

 

Utveckling av en produkt innebär att fastställa de fördelar som produkten erbjuder. Fördelarna 

ska vara kommunicerbara och förmedla produktattribut som kvalitet, stil, utmärkande egenskaper  

och design. Beslut angående nämnda attribut är speciellt viktiga eftersom de påverkar 

konsumenternas reaktioner på produkten. Konsumenter köper inte attribut utan fördelar. 

Attributen måste därför översättas till fördelar som är av funktionellt och emotionellt värde. 

Attributet ”varaktig” kan till exempel översättas till ” Jag behöver inte köpa någon ny produkt av 

samma sort vartannat år”. Attributet ”dyr” kan emotionellt översättas till ”Produkten får mig att 

känna viktig och uppskattad”. (Kotler et al 2005, s. 545)  

 

Förpackningsdesignen har en stor betydelse vid framgångsrika märkesprodukter eftersom denna 

ses som produktens ansikte utåt och det är angeläget att det första intrycket av produkten 

förmedlas på ett tilldragande och fängslande sätt. Detta i samstämmighet med talesättet ”you 

never get a second chance to make a first impression” (Melin 1999, s. 211).  
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3.5 Differentiering 

 

I dagens marknadssituation där det råder en marginell skillnad mellan produkterna, ökar 

betydelsen av att ha känslobetonade värden och en symbolisk bemärkelse i takt med att 

produktens primära fördelar upplevs som mindre angelägna. (Urde 1998, s. 15). Med anledning 

av detta krävs det att aktörerna differentierar sina varumärken på ett attraktivt sätt för att 

därigenom lyckas nå sina målgrupper. Differentiering går ut på att särskilja 

varumärket/produkten ifrån de andra liknande på marknaden. Vid en lyckad differentiering 

upplever konsumenterna en känsla av ett tillfört mervärde vilket därför är ett sätt att öka 

konkurrenskraften gentemot aktuella konkurrenter. Vid en lyckad differentiering behöver inte 

lika stor hänsyn tas till konkurrenternas prissättning (Uggla 2004, s.43) 

Differentieringsstrategier kan vara av enklare sort där fokusering främst ligger på dem fyra P:na. 

(pris, produkt, plats och påverkan.) Idag är det vanligt att differentieringsstrategier byggs på en 

mer avancerad nivå där istället fokus ligger på attribut som kan associeras till en märkes identitet 

och vilka känslor varumärket vill förmedla. (Uggla 2004, s. 44) 

 

3.6 Märkesidentitet  

 

Med märkesidentitet avses vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör 

det unikt. Varför märkesidentitet har blivit allt viktigare är på grund av den stora konkurrens som 

råder idag på marknaden där produkterna är allt mer lika varandra och man därför har svårt att 

särskilja dess kvalitet. Detta medför att man måste skapa mervärde till exempel genom att stärka 

produkten genom att tillföra olika slags fördelar som gynnar produktens namn, ursprung, 

personlighet och distribution. En anledning till att uppståndelsen kring märkesidentiteten ökat är 

att flera företag inte kan eller vill konkurrera med produktkvalitet och pris. Märkesidentiteten är 

svår att imitera och anses därför som en konkurrensfördel. (Melin 1999, s. 212-213) 

 

Det är betydelsefullt att ge märkesprodukten ett maximalt skydd och detta kan gestaltas genom 

fyra olika klasser: identitetsskydd, lojalitetsskydd, produktskydd samt varumärkesskydd. 

Oberoende på av vilket produktskydd man väljer kan detta förenas med hjälp av ett 

varumärkesskydd genom ett registrerat varumärke. Varumärkesskydd ger dock endast ensamrätt 

till en utmärkande egenskap som påvisar identiteten hos en angiven produkt. (Melin 1999, s. 213) 

  

Det är angeläget att i en tidig fas urskilja vilka identitetsbärare som ska främjas, för att påvisa 

märkesproduktens mening. Fem olika klasser av identitetsbärare kan urskiljas: förpackning 

logotyp, marknadskommunikation, symbol samt varumärke. Märkesproduktens namn har en hög 

grad av betydelse för en identitetsutveckling. Förpackning, logotyp, marknadskommunikation 

samt symbol och fungerar mer som stödjande faktorer. Ett märkesproduktsnamn är det viktigaste 

av identitetens element, kring detta förfärdigas märkesidentitetens inneboende struktur. Namnet 

väljs utifrån dess betydelse eller utifrån ett namn som saknar betydelse. Ett namn med betydelse 

har som avsikt att styra identitetens tillväxt. (Melin 1999, s. 215-219)  

 

Likaså har märkesproduktens personlighet en stor betydelse vid uppbyggnaden av en 

varumärkesidentitet. Personligheten benämns som ”det yttre ansiktet” av ett varumärke. Tanken  

är att försöka utveckla en attraktiv personlighet. På liknade sätt som konsumenterna väljer sina 
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vänner väljer de sina märkesprodukter. Detta betyder att konsumenterna väljer märkeskläder som 

de känner sig likartade med och som förstärker deras självförtroende. En tilldragande och 

karismatisk personlighet bedöms vara en hög medverkande egenskap till en varaktig relation 

mellan konsument och märkesprodukten. Inom brandmanagement kallas denna relation för 

märkeslojalitet. (Melin 1999, s. 93-94) 

 

Kotler (2005) menar att man ibland bör undersöka vilken personlighet varumärket har. ”Om 

varumärket var en person, vad för slags person skulle det vara?” Vidare berättar författaren att 

varumärket attraherar personer vars aktuella eller önskade image matchar varumärkets image. 

(Kotler et al 2005, s. 559) 

 

Även distributionen har en ansenlig betydelse för identitetsutvecklingen. Det är angeläget att 

märkesinnehavaren undersöker vilken identitet distributören har. Oftast väljer företagen en 

distributör med en identitet som överensstämmer med märkesinnehavarens. (Melin 1999, s. 221) 

 

Enligt Aaker (1996) finns det sex olika sätt att beskriva hur en personlighet kan stärkas. Ett sätt är 

att ge konsumenten en bild av användaren som han eller hon kan identifiera sig med. Ytterligare 

exempel är att synas i speciella sammanhang t ex vid sportarrangemang eller betona geografiskt 

ursprung för att förmedla härkomst. Vidare exempel är att utforma karakteristisk reklam, använda 

kändisar och symboler. Samtliga exempel syftar till att skapa positiva associationer. (Melin 1999, 

s. 94-96) 

 

3.7 Kärnvärde  

 

Ett kärnvärde är egentligen en produkts grundläggande konkurrensfördel. Kärnvärdet används 

som grund då man positionerar sin produkt och det är därför oerhört viktigt att identifiera dess 

kärnvärde. Ett kärnvärde är ett varumärkes funktionella och emotionella mervärde och har som 

mål att tillfredsställa elementära behov hos konsumenten. Kärnvärdet bör vara unikt, värdefullt, 

kommunicerbart och svårimiterat och ska bevara en långsiktig konkurrensförmåga. För att kunna 

ge upphov till ett differentierande mervärde är det en lämplig egenskap att den faktor som ett 

företag vill framhålla är värdefull för konsumenterna och möjlig att kommunicera till dem. För att 

varumärket ska betraktas som en konkurrensfördel krävs att det är unikt i något avseende. För att 

varumärket ska vara konkurrenskraftigt på lång sikt krävs i sin tur att det är svårimiterat för 

konkurrenterna. Vid uppbyggnaden av ett starkt varumärke krävs det att varumärket består av 

konkurrensfördelar. Ett kärnvärde styr den kommunikativa förbindelsen mellan 

märkesinnehavaren och konsumenterna. (Melin 1999, s. 229-234) 

 

3.8 Positionering  

 

Efter att ha identifierat produktens kärnvärde och dess huvudsakliga fördel som man har 

gentemot sina konkurrenter så är det dags att placera sig i konsumenternas medvetande. Att 

utforma en konkurrenskraftig produktpositionering bör betraktas som en grundläggande faktor 

för att kunna ge gestalt åt en attraktiv och relevant psykologisk positionering. Först måste 

produktkategorin definieras vilket ibland kan vara svårt. Bland annat för ansedda produkter som 
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t.ex. Coca Cola finns det svårigheter med att definiera vilken som är produktkategorin då den kan 

tänkas vara i läskedrycksmarknaden, cola-marknaden eller i marknaden för icke- alkoholhaltiga 

drycker. En förutsättning är att definiera ett varumärke inom rätt kategori för att på ett korrekt sätt 

kunna positionera sitt varumärke. (Nilson 1999, s.139-142) 

 

Enligt Aaker (2008) representerar positionering vilken del av identiteten som aktivt ska 

kommuniceras ut till målgruppen (Aaker 2008, s.173). 

 

Positionering är en väsentlig del inom marknadsföringsteorin. Enligt Nilson (1999) är lyckad 

positionering när konsumenterna har kännedom om ens varumärkes position. Nilson (1999) talar 

om en rangordningsstege. Han menar att ett märke rangordnas efter olika steg från högst upp till 

längst ner och gör en liknelse till en s.k. mental rangordningsstege. Coca Cola och Kodak är 

representanter för ledarna inom de olika kategorierna läskedrycker samt film. Efter dessa kommer 

Pepsi och Fuji. Varumärket som ses som marknadsledande är det mycket svårt att konkurrera 

med eftersom det märket alltid är överst i medvetandet. Fördelen med att vara först ger 

möjligheten att fritt välja position. Genom att positionera sig som utmanare till marknadsledande 

varumärket kan man prestera rätt bra, men att vara långt bort i medvetandet kan innebära en 

nedgång. (Nilson 1999, s.142-144)  

 

För att undvika att företaget strävar efter en position som det inte kan nå upp till är det viktigt att 

det finns förbindelse mellan produktpositionering och den psykologiska positioneringen. Detta 

bör beaktas för att försöka uppnå en konkurrenskraftigt positionering. För att åstadkomma en 

konkurrenskraftig positionering är det betydelsefullt att utföra en positioneringsanalys. Analysen 

avser att kartlägga konkurrenternas positioner. Genom att studera hur konkurrenterna uppfattas 

prismässigt och kvalitetsmässigt kan man finna tilltalande positioner som inte någon befinner sig 

på. Det är betydelsefullt att varumärkets kärnvärde baseras på utförandet av positionering. 

Lyckosamma märkesprodukter har vanligen varit byggda efter samma kärnvärde under en längre 

period. Syftet är att det kärnvärde som positioneringen grundas på signalerar ett tilltalande och 

väsentligt mervärde som kan bestå av ändamålsenliga och känslomässiga värden. Oftast bedöms 

mervärdet utifrån vilket pris märkesprodukten har. Likaså är prisnivån på en märkesprodukt en 

vägande aspekt i positioneringssammanhang. (Melin 1999, s. 100-101) 

 

Ett varumärke är en komplex symbol. Om ett företag behandlar sitt varumärke som endast ett 

namn, förloras meningen med branding. Utmaningen för branding är att utveckla en uppsättning 

av mening eller associationer till varumärket. Efter att ha gett varumärket dess mening, måste de 

bestämma vilken position varumärket ska ha. Det vore ett misstag att bara främja varumärkets 

attribut. Konsumenter är inte så intresserade av varumärkets attribut som de är av varumärkets 

fördelar. Konkurrenter kan lätt kopiera attributen eller de gällande attributen kan senare komma 

att bli mindre värdefulla för konsumenten. Det kan dock vara riskabelt att främja sitt varumärke 

med flera av sina fördelar. Ett företag bör bygga sitt varumärke strategiskt runt varumärkets 

kärnvärde och personlighet och skydda dessa värden och denna personlighet. (Kotler et al 2005, 

s. 559) 
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3.9 Marknadskommunikation 

 

Marknadskommunikation innefattar tre beståndsdelar vilka är målgrupp, budskap och kanal. 

Dessa kan ses som processer som genomförs i en viss ordning där den första är att hitta rätt 

målgrupp, nästa att formulera ett budskap som ska anpassas till den valda målgruppen. Sista 

processen innebär att rätt kanal ska lokaliseras så att målgruppen ska få budskapet och därefter 

även tolka det på ett önskvärt sätt. (Dahlen et al 2003, s.19) 

 

Marknadskommunikationen utgör en viktig del i den varumärkesbyggande processen och detta 

eftersom det är med hjälp av denna som en produkt blir till ett varumärke. Konsumenter får med 

hjälp av marknadskommunikationen möjlighet att se vad varumärket står för och vilka fördelar 

det innefattar att välja just det ämnade varumärket (Fill 2002, s. 339). Vid uppbyggandet av ett 

starkt varumärke är det viktigaste att konsumenten ska få en bra erfarenhet av produkten Att 

bygga ett varumärke endast kring en stark marknadskommunikationseffekt är ingenting som är 

hållbart på sikt utifall att produkterfarenheten inte är tillfredsställande. (Nilson 2001, s. 81) 

 

Vid varumärkesbyggande är det betydelsefullt att ett varumärke laddas med olika associationer. 

Syftet är att konsumenterna ska förknippa de positiva associationerna med varumärket 

Kommunikationens uppgift är i denna process att stärka konsumenternas upplevelser och 

erfarenheter av produkten. (Nilson 2001, s. 180-181). Kommunikation är viktigt för att skapa ett 

framgångsrikt varumärke men en skicklig kommunikation kan inte väga upp en 

otillfredsställande produktkvalitet. Förutsättningarna för att kommunikationen ska bli effektfull är 

att den är förknippad med produktupplevelsen (Nilson 2001, s. 82-83). 

 

Marknadskommunikation innefattar personlig försäljning, sales promotion, annonsering, public 

relation (Melin 1999, s. 102). Vid formgivningen av reklam och annan marknadskommunikation 

bör hänsyn tas till likhetsprincipen, vilken går ut på att individer dras till likasinnade. Att som 

marknadsförare välja att arbeta efter denna princip kan vara mycket fördelaktigt (Dahlen et al 

2003, s.167).  

 

Kommunikationen kring ett varumärke innefattar betydligt mer än bara annonsering, bland annat 

ryktesmarknadsföring (word-of-mouth) som kan vara referenser ifrån bekanta. (Nilson 2001, s. 

79). Ryktesmarknadsföringen är oerhört viktig för alla varumärken och detta med anledning av 

att den i sin tur också förefaller som betydligt mer trovärdig än vad en klassisk annonsering gör 

ur konsumenternas synvinkel (Fill 2002, s. 461). 

 

Muntliga referenser är en av de betydelsefullaste faktorerna då konsumenter ska välja bland de 

produkter som finns på marknaden. Det är därför viktigt att företagen bygger upp en image som 

inger ett förtroende hos konsumenterna, samt bidrar till en positiv ryktesspridning.  (Fill 2002, s. 

461) 

 

3.10  Co-branding 

 

Co-branding är när varumärken från olika företag samarbetar och drar nytta av varandras 

varumärken. Samtliga varumärken behålls och syns. Samarbetet kan bestå av t ex strategi, 
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produktutveckling, sponsring, försäljning eller tillverkning. Två kriterier måste vara uppfyllda 

vid Co-branding. Det ena kriteriet är att två varumärken från olika avsändare ska driva på 

köpbeslutet, det andra är att samarbetet ska pågå en längre tidsperiod för att de båda parterna ska 

kunna främjas av varandras associationer. Två olika avsändare finns som bidrar till erbjudande 

och positionering. (Uggla 2002, s. 139-141) 
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4 Empiri 
 

Följande kapitel behandlar det empiriska undersökningsområdet och utvalt material från 

genomförda intervjuer presenteras. Först ges en kort presentation av företaget Nudie Jeans, 

vidare bygger avsnittet på respondenters uttalanden rörande det valda ämnet. 

 

4.1 Nudie Jeans 

 

Nudie Jeans AB är ett företag som producerar och levererar designjeans med hög kvalitet till en 

rad återförsäljare och distributörer världen över. Verksamheten grundades i februari 2001 och den 

första kollektionen presenterades vid modemässan i Köpenhamn samma år. Nyckelpersonen 

bakom Nudie Jeans är Maria Levin som tidigare arbetat som design chef på Lees huvudkontor i 

Amsterdam. Den primära iden till att skapa företaget togs av Maria ensam då hon ville skapa ett 

jeansmärke som hon skulle sätta en tydlig skandinavisk prägel på. Tillsammans med Joakim 

Levin (styrelseordförande) och Palle Stenberg (VD) bildade Maria, Nudie Jeans där Maria själv 

stod för idéerna och Joakim och Palle stod för uppbyggnaden av företaget. Redan samma dag 

företaget lanserade den första kollektionen var tanken att expandera varumärket utomlands vilket 

även genomfördes med stora framgångar. Under 2008 omsatte Nudie Jeans AB över 300 miljoner 

kronor. Huvudkontoret finns i Göteborg och de har 25 anställda. Med agenter och distributörer 

runt om i världen är de totalt ett 100-tal anställda. Nudie Jeans har vuxit och blivit stora. De finns 

idag i 25 länder och i hela 115 butiker i Sverige. 
2
 

 

4.2 Segmentering 

 

Nudie Jeans vänder sig inte till något speciellt segment utan deras strategi är att deras jeans ska 

locka till sig användare från alla målgrupper som vill ha prisvärda jeans av hög kvalitet. De 

tillfrågade respondenterna är ense om vilket segment eller vilken målgrupp de vänder sig till. 

Stenberg och Levin 
3
 menar att målet är att alla som älskar jeans och har passion för designjeans 

med hög kvalitet ska välja deras produkter oavsett om konsumenten är 15 eller 45 år. Målgruppen 

för Nudie Jeans är med andra ord alla som använder jeans och vet vad kvalitet och snygg design 

är. Respondenterna är medvetna om att det kan vara svårt att nå alla konsumenter inom ett så pass 

brett åldersintervall. Åhrman
4
 berättar om att deras återförsäljare och distributörer i sin tur vänder 

sig till vissa segment/målgrupper vilket innebär att det där sker en viss avgränsning. Samtidigt 

menar han att kunderna som gillar deras produkter, oavsett ålder, vet var de finns och där också 

köper dem. 
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3
Palle Stenberg VD och Joakim Levin Styrelseordförande Nudie Jeans, intervju den 25 april respektive 28 mars, 

2008. 

4
 Andreas Åhrman Marknadsansvarig Nudie Jeans, intervju den 25 april 2008. 
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Enligt båda respondenterna
5
 är deras typiska kund en man i 30-35 årsåldern. Kundkretsen består 

mestadels av återkommande kunder vilket båda respondenterna ser som väldigt positivt. Denna 

krets av kunder är lojala gentemot varumärket och utgör en trygghet för företaget. Åhrman 

tillägger att det är betydligt lättare att få killar att bli lojala än vad det är att få tjejer lojala 

gentemot ett varumärke. Kundernas köpbeteende ser ut på ungefär samma sätt från säsong till 

säsong.  

 

Enligt Åhrman och Levin
6
 har företaget de förutsättningar som krävs för att nå ett brett segment 

med tanke på att de har ett stort utbud med många olika passformer. I utbudet av passformer finns 

allt från de smalaste till de vidaste modellerna. Stenberg
7
 instämmer och säger att de inte är så 

säsongsbetonade som många andra företag där företagen kanske väljer att utesluta någon modell 

under en säsong och endast innehar vad marknaden och modevärlden efterfrågar. Respondenterna 

är ense om att detta är en av deras verkliga styrkor då det gäller att fånga en målgrupps intresse 

och vara en trovärdig tjänare och leverantör av det alla konsumenter vill ha.  

 

Respondenterna tror att trovärdigheten hade minskat för företaget om vissa modeller hade 

uteslutits under vissa säsonger eftersom alla kunder söker efter olika sorters produkter. Vissa 

efterfrågar trenderna på marknaden såsom till exempel stuprörsjeans medan andra har en 

favoritmodell på jeans som de ständigt köper om. Att som leverantör kunna inneha ett sortiment 

med en sådan bredd jämför Åhrman
8
 med att företaget innehar en riskportfölj där de har satsat 

sina aktier lite överallt. 

 

Åhrman
9
 poängterar att deras breda sortiment är fördelaktigt då de agerar på utländska marknader 

där efterfrågan ser annorlunda ut beroende på vilka trender och flugor som är inne där just då. 

Båda respondenterna ser det som en oerhört stor konkurrensfördel att som aktör på marknaden 

idag ha en så bred kollektion.  

4.3 Produkt 

 

Nudie Jeans är ett renodlat jeansmärke, 75 % av företagets produkter är jeans och resterande 25 

% är jeansrelaterade produkter som T-tröjor, skjortor, mössor, vantar, jeansjackor och skärp. Den 

absolut viktigaste delen är jeansen och Nudie Jeans fokuserar på tvättarna och tygerna. Företaget 

anser sig jobba med de bästa tvätterierna i världen som ligger i Italien vilket betyder att de kan 

tvätta sina jeans på ett unikt sätt som ingen annan kan. Tygerna kommer från Italien och Japan 

och håller mycket god kvalitet.
10

  

 

                                                   
5
 Palle Stenberg VD och Andreas Åhrman Marknadsansvarig Nudie Jeans, intervju den 25 april 2008. 

6
 Andreas Åhrman Marknadsansvarig och Joakim Levin  Styrelseordförande, intervju den 25 april respektive 28 

mars  2008. 

7
 Palle Stenberg VD Nudie Jeans, intervju den 25 april 2008. 

8
 Andreas Åhrman Marknadsansvarig Nudie Jeans, intervju den 25 april 2008. 

9
 Andreas Åhrman Marknadsansvarig Nudie Jeans, intervju den 25 april 2008. 

10
 Palle Stenberg VD,  Andreas Åhrman Marknadsansvarig och Joakim Levin  Styrelseordförande Nudie Jeans, 

intervju den 25 april  respektive 28 mars 2008. 



 

 26 

”Vi jobbar med de bästa för att skapa en unik och schyst produkt.”
11

 

 

Nudie Jeans är ett jeansmärke och inte ett modevarumärke vilket avspeglar sig i deras 

varumärkesidentitet. Jeans är företagets primära kärnverksamhet och de tror inte på att utvidga 

sitt varumärke och t ex börja producera skor. Nudie Jeans anser att detta skulle leda till 

otydligheter om vad varumärket Nudie Jeans står för och att jeansförsäljningen skulle kunna 

minska. Nudie Jeans håller sig till det man är bra på vilket är jeans och företaget understryker att 

det är ytterst viktigt att vara tydlig. 
12

 

 

”Nudie Jeans personlighet är en grabbig rackare med rockstuk, vi är kopplade till musik- scenen, 

ganska rå, väldigt autentisk, väldigt jeansig, Ärlig kille som vill väl.”13 

 

En av företagets styrkor som är svårslagbar för många konkurrenter är det stora utbud som varje 

säsong finns med i deras kollektion. Företaget som har funnits på marknaden sedan 2001 är 

välmedvetet om att alla aktörer försöker skapa sig en design som skall vara unik just för deras 

varumärke. Respondenterna är övertygade om att en annan fördel de har är att de endast 

producerar jeans. Femficksjeans är företagets grundprodukt vilket de även anser sig vara bäst på 

marknaden med att tillverka.
14

  

 

”Vi gör det vi är bäst på vilket är att tillverka jeans!”15  

 

Namnet Nudie Jeans syftar till ordet nude, som betyder naket, ”The naked truth about denim” är 

deras slogan. Med tiden blir ett par jeans som en andra hud, man sliter dem – de blir en del av en 

själv. De åldras med värdighet. Varje person går in i jeansen och de får en egen personlighet. 

Nudie Jeans menar att jeansen följer ens hela liv i alla skeden. En kille eller en tjej som köper 

jeans och som älskar dem och ser hur de förändras och slits. De ska utgöra en av juvelerna i 

garderoben. Jeans är ingenting man gör sig av med, man sparar dem och använder dem vid senare 

tillfällen och kanske ger bort dem till någon annan om man själv inte använder dem längre. Jeans 

är ett hållbart plagg. Nudie Jeans förhoppning är att kunden skall ha en långsiktig förälskelse i 

plagget, ju mer man använder det desto mer kommer det att älskas. Har man ett par jeans så blir 

det till slut en avspegling av en själv, de blir unika, det finns ingen annan som kan ha samma tvätt 

som någon annan. Ett plagg som man skall kunna bära under många år.
16

  

 

Nudie Jeans VD, Palle Stenberg,
17

 anser att Nudie Jeans ska kunna användas av alla och vid alla 

tillfällen. Stenberg berättar vidare att Skandinavien är extremt långt framme när det gäller jeans, 
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olika märken testar gärna nya modeller här och funkar de här så funkar de i resten av världen. 

Svenskar använder inte så mycket Prada och andra stora varumärken utan vi är snarare enkla och 

klär oss mer basic, vi använder jeans sju dagar i veckan. Trots att Nudie Jeans är jeans avsedda 

för killar är det även många tjejer som använder sig av Nudie Jeans just för att det finns ett flertal 

passformer. De har ingen avgränsning av målgruppen utan Nudie Jeans avser sina jeans till alla 

som tycker om jeans. De anser att man ska kunna ha på sig jeans när som helst. 
18

 

 

”Luxury is when you can go to work in a pair of jeans.”19 

 

4.4 Märkesidentitet 

 

Nudie Jeans jobbar mycket med passformen, de har allt från det smalaste till det vidaste och det 

finns något för alla passformer. De har alltid en bredd och det finns jeans för alla. Butikernas 

erbjudande ska gälla för alla som älskar jeans och alla ska kunna gå in i butiken och hitta rätt 

passform.
20

 Åhrman och Levin
21

 berättar att bredden medför att de inte behöver arbeta som ett 

traditionellt företag. ”Vi designar inte för att marknaden ska bli nöjd eller efter vad som är 

trendigt utan efter vad vi tycker och hur vi ser på jeans. Vi har alla passformer, vissa säsonger 

säljer vi mer av den ena och nästa säsong mer av den andra. 

 

Stenberg och Levin
22

 berättar att Maria Levin som ensam designer för Nudie Jeans utgör en 

ovärderlig tillgång för företaget då hon inför varje säsong designar hela kollektionen ensam.  

 

Maria Levin har under företagets verksamma år lyckats skapa en unik design med en tydlig 

skandinavisk prägel för Nudie Jeans. En del av denna unicitet består av en bakfickestickning 

vilken gör det lätt att identifiera att det är ett par Nudie Jeans konsumenten bär. Åhrman berättar 

att redan från dag ett har denna unika bakficke- stickning bidragit till identifiera varumärket 

Nudie Jeans och till stor del är det denna som signalerar till övriga konsumenter att det är ett par 

Nudie Jeans.  

 

Respondenterna
23

 tror inte att det räcker med att ha en unik design på produkterna för att särskilja 

sitt varumärke från konkurrenternas. Nudie Jeans förknippar sin personlighet med musikstilen 

rock. De anser att jeans och rocken har en liknande historia. Företaget vill att kunden skall ha en 

långsiktig förälskelse i plagget. Företagets få kärnvärden förmedlar passion och kärlek till 
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produkten. Samtliga som jobbar inom Nudie Jeans älskar jeans vilket de försöker förmedla och 

de förväntar sig att det syns.  

 

Åhrman
24

 berättar att konsumenterna blir allt mer medvetna då det gäller miljöfrågor och andra 

samhällsfrågor vilket också kan ha inverkan på deras köpbeteende.  

 

4.5 Kärnvärde 

 

Nudie Jeans jobbar hårt med att hålla en hög kvalitet på sina jeans. De jobbar med de bästa och 

det kostar pengar, därför är jeansen dyra men man får vad man betalar för. Nudie Jeans har ytterst 

få reklamationer i jämförelse med andra jeansmärken vilket tyder på att företaget håller en 

mycket bra kvalitet. Många av de andra företagen lever bara på märket men behöver inte hålla 

god kvalitet.
25

 

 

Nudie Jeans vill ge en attraktiv bild av varumärket som ska associera det med en bra 

jeansprodukt och kunden ska känna att det finns passion bakom produkten. Deras passion är att 

göra jeans som de tycker om och det är det dom är bra på. Helhetsmålet för företaget är att 

fortsätta tillverka femficksjeans och relaterande produkter. Målet är inte att utöka varumärket 

med att börja sälja exempelvis skor. De anser att det skulle försämra varumärket på lång sikt. 

Företaget jobbar med att vara tydliga med vad de vill och ambitionen är att de ska uppfattas som 

ett jeansmärke. Det är jeansen som är det primära. 75 % av deras produkter är jeans. Trovärdighet 

är viktigt, att det är ett jeansmärke och att man inte byter ut sina produkter så varumärket blir 

något annat. 
26

 

 

”Vi utger oss inte för att vara några vi sedan inte är. Vi tycker att detta är trovärdigt ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Är du inte trovärdig så är du inte heller intressant”! 27 

 

Nudie Jeans arbetar annorlunda jämfört med hur de flesta företag gör på marknaden idag. De 

arbetar inte efter vad kunden och marknaden efterfrågar utan redan från dag ett har tanken varit 

att de ska göra det de själva vill och uppfattar som snyggt. Nudie Jeans har i förhållande till sin 

omsättning en ganska tunn skara människor. De är ganska få personer inom varje område. Maria 

Levin som är grundare till Nudie Jeans designar hela kollektionen själv, vilket är ganska ovanligt 

att en person gör.
28

 

 

”Internt är det viktigaste. Maria är den enda som inte är utbytbar.”29 
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Företaget Nudie Jeans är angeläget om att alla i arbetskedjan ska ha det bra. Verksamheten har en 

form av Code of conduct vilket är regler om arbetsförhållanden som inkluderar t ex raster, antalet 

timmar man ska jobba per dag, semester, ändamålsenlig lön etc. Nudie Jeans ser mänskliga 

rättigheter som en av sina grundstenar. Det är en av anledningarna till att de valt att lägga sin 

produktion i Italien och inte i Asien. Stenberg och Åhrman
30

 är båda noga med att betona att en 

Asienproduktion hade reducerat deras produktionskostnader betydligt, trots detta har tanken på 

att förflytta produktionen aldrig existerat. Prisbilden är inte det primära enligt respondenterna 

utan snarare är det viktigare att företaget har kontroll och att företaget och dess policy kan stå 

bakom de färdigproducerade produkterna. Åhrman 
31

berättar att de är garanterade att 

produktionen genomförs av vuxna och att de jobbar under humanitära förhållanden såsom 

regelbundna raster och att de fullföljer miljökraven som ställs vilket inte hade kunnat garanteras 

vid en produktion förlagd i Asien. De vet att de anställda arbetar under goda förhållanden i 

Europa. Arbetsförhållandena går lättare att kontrollera i Europa.  

  

Företaget arbetar aktivt med miljö- och samhällsfrågor. Vilket bidrar till att deras konkurrenskraft 

ökar. Stenberg och Åhrman
32

 är båda mycket noga med att poängtera att arbetet med miljöfrågor 

etc. inte genomförs för att skapa konkurrensfördelar utan snarare för att ta ansvar i viktiga frågor. 

Nudie Jeans har idag ett pågående projekt med organisationen Amnesty. De gör T-shirtar med 

Amnestys logga. I år är det 60 år sedan mänskliga rättigheter formulerades. Varje artikel i 

fördraget om mänskliga rättigheter har Nudie Jeans tolkat med ett tryck som de säljer i organiskt 

bomull. De säljer T-shirtarna via sina distributörer och återförsäljare och ingen tjänar pengar på 

det varken företaget, återförsäljarna eller distributörerna. Det hela går till Amnesty och på bara 

tre månader har de lyckats tjäna ihop fyra miljoner kronor. Nudie Jeans anser att konsumenterna 

uppfattar att de gör något bra vilket också är betydelsefullt för att understödja märkesidentiteten 

med positiva värden. 
33

 

 

Maria Levin som sedan tidigare varit ett mycket känt namn inom jeansmarknaden är en av 

företagets viktigaste tillgångar då hon ensam stått för idéerna och fortfarande är ensam designer. 

Då Nudie Jeans lanserade sin första kollektion i Köpenhamn 2001 var det väldigt många som var 

intresserade och nyfikna. En av anledningarna till detta var Maria Levin och hennes redan kända 

talang och kunskap inom jeansmarknaden. Maria Levin har rätt kontaktnät och mångårig kunskap 

om hur jeansmarknaden fungerar då hon tidigare arbetat som designchef för Lee. 
34

 

 

4.6 Positionering 

 

Nudie Jeans positionerar sig som jeansleverantör, att finnas i de fräckaste butikerna är inte det 

viktigaste för Nudie Jeans. Företaget satsar hårt på att utbilda sina återförsäljare och distributörer 

för att de ska få kunskap om jeansen, övriga produkter och vad varumärket står för. Primärt är att 

finnas i butiker där personalen har jeanskunskap och kännedom om produkten.  Vid starten för 
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sju år sedan intog Nudie Jeans en position som prismässigt högt, det ansågs då som galet att 

betala 1 000 kronor för ett par jeans. Nudie Jeans prisklass har knappt förändrats sedan starten, 

anledningen är att priset sätts efter vad det kostar att producera. Företaget använder sig inte av 

några prisstrategier utan de har samma kalkyler som när de grundades. Priset har stigit en aning 

men i stort sett har de samma prisbild och ungefär samma prismarginal läggs på. 
35

 

  

”Vi skulle kunna sätta jeansen i en fin låda och ta ut 2 000 kronor för jeansen, men det är inte så 

vi vill positionera oss.” 36 

 

Priset på jeansen är högt och därför är det betydelsefullt att återförsäljarna har rätt kunskap om 

jeansen. Konsumenten ska också kunna få svar på sina frågor som kan handla om allt från 

tvättråd till varför jeansen betingar ett pris av över tusenlappen. En välutbildad säljare ger ett 

mycket mer trovärdigt intryck och kan dessutom erbjuda kunden olika jeans och samtidigt 

informera om att de är tillverkade av miljövänliga produkter. 
37 

 

Utifrån återförsäljarna upplevs Nudie Jeans som duktiga på logistik. De håller ett bra lager, har 

regelbundna leveranser och det ska alltid finnas extra storlekar tillgängliga. De anser sig själva 

inneha styrkor som kvicka och kreativa. Nudie Jeans har få återförsäljare vilket skapar ett 

förtroende som gör att de kan lita på varandra. Fördelen  är också att återförsäljarna blir ganska 

ensamma i sitt område med att inneha deras produkter.
38

  

 

Unikt är att som Nudie Jeans endast finnas tillgängliga vissa utvalda butiker. Valet att finnas i 

färre butiker är medvetet eftersom företaget inte skulle hinna utbilda alla återförsäljare. Nudie 

Jeans brandas med bl.a. SOLO, Ted Bernhardtz och Stuk. De lever på varandras varumärken. 

Nudie Jeans bedömer att det är betydelsefullt att hålla en bra distribution och det gäller att ha de 

rätta distributörerna. Nudie Jeans arbetar inte direkt mot slutkonsumenten utan arbetar främst 

med återförsäljare och distributörer. Åhrman 
39

 berättar att de väljer ut dessa med stor omsorg 

eftersom det är dessa som ska sälja och marknadsföra företagets produkter och varumärke. SOLO 

är en av deras äldsta och största kunder vilket de påstår fungerar som handen i handsken.  

 

”Solo är också ett varumärke, som stämmer bra överens med vårt varumärke vi stöttar upp 

varandra där.”40 

 

Stenberg
41

 tillägger att det dagligen strömmar in förfrågningar där olika återförsäljare vill börja 

sälja deras produkter. 
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Nudie Jeans har uppmärksammats stort utomlands genom att de finns till i ”rätt” butiker 

framförallt i London och Los Angeles (Svenska Dagbladet 2008) 

 

Otroligt många butiker runt om i världen vill köpa in företagets jeans. Nudie Jeans har dock inget 

intresse av att finnas i många butiker och på så vis dubbla sin omsättning. Nudie Jeans anser att 

detta skulle resultera i att de efter två säsonger inte skulle ses som intressanta längre och 

försvinna bort från marknaden. Nudie Jeans har valt att inte vara först på marknaden då de anser 

att alla jagar ettan. De hävdar att man kan vara nummer två och ha ganska bra business på denna 

placering också. Nudie Jeans har aldrig haft som målsättning att vara överlägsna. Företaget vill 

istället satsa bredare och ser hellre till att ha hela kollektionen i alla storlekar runt om i butikerna. 

Nudie Jeans målsättning är att vara den största leverantören av jeans i de butiker de samarbetar 

med.
42

 

 

”Vi vill vara huvudleverantören i butikerna. Vi vill vara den största leverantören av jeans.” 43  

 

4.7 Marknadskommunikation 

 

Nudie Jeans har sedan start inte använt sig av någon form av traditionell marknadsföring. Varför 

företaget inte använder traditionell marknadsföring är med anledning av att de inte finner 

marknadsföringskonceptet trovärdigt. 

 

Marknadsföring är en kostnadsfråga vilket respondenterna inte är sena med att poängtera. Bägge 

respondenterna anser att marknadsföring smakar mer än vad det kostar! Stenberg
44

 berättar att det 

varje dag ringer annonsörer som erbjuder gratis prova-på-annonsering, han menar att det är en 

självklarhet för honom är att tacka nej eftersom han i annat fall skulle framstå som 

motsägelsefull, vilket skulle kunna leda till minskad trovärdighet hos såväl konsumenter såsom 

övriga aktörer på marknaden. För Nudie Jeans är det oerhört viktigt att konsumenterna uppfattar 

dem som en trovärdig tjänare på marknaden.
45

 

 

Respondenterna berättar att företaget använder sig av pressskrift vid utvalda tillfällen då de vill 

förmedla viktig information till omvärlden, till exempel vid lansering av en kollektion som är helt 

organisk. Respondenterna anser att redaktionell skrift vid sådana tillfällen är betydligt mer 

relevant och trovärdig då de kan informera på ett mer avslappnat sätt. 
46

 

 

Nudie Jeans har höga krav på sina distributörer och återförsäljare när det gäller att informera och 

nå slutkunden. Med välinformerade återförsäljare tror Nudie Jeans att de uppfattas på ett 
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betydligt mer trovärdigt sätt än om de hade genomfört traditionella annonseringar i modemagasin 

.
47

 

 

”Vi tror att trovärdigheten skapas i butik” 48 

 

Välutbildade säljare ger ett mycket mer trovärdigt intryck och kan dessutom erbjuda kunden olika 

jeans och informera om att de är tillverkade av miljövänliga produkter osv.  

 

Andra metoder som Nudie Jeans använder för att sprida sitt budskap är genom att förpacka sina 

produkter väl. Alla deras produkter förpackas innan försäljning med en katalog i bakfickan. I 

denna katalog finner konsumenterna information om företaget, dess filosofi, mål och även deras 

miljöpolicy etc. Förhoppningen med katalogen är att den skall kommunicera ut vad företaget och 

Nudie Jeans står för.
49

  

 

I katalogen där Nudie Jeans presenterar sig själva och sina produkter använder de sig av ”vanligt 

folk” då de fotograferar inför varje säsong. Stenberg samt Åhrman 
50

 menar att detta görs med 

anledning av att skapa ytterligare trovärdighet hos konsumenterna. Att använda sig av 

fotomodeller med retuschering tror båda respondenterna skulle kunna leda till en skadad bild av 

varumärket. En duktig säljare i butik tillsammans med en katalog där det finns information anser 

alla tre respondenter slår betydligt högre i trovärdighet än vad en annons i ett modemagasin gör. 

4.7.1 Word of mouth  

 

Word of mouth tror samtliga respondenter har varit oerhört viktig för varumärkets uppbyggnad 

redan från dag ett. Word of mouth ter sig i konsumenternas ögon och öron som den mest 

trovärdiga marknadsföringen eftersom det i huvudsak brukar vara konsumenterna själva som är 

sändare av informationen. 
51

  Ryktesmarknadsföring grundar sig på konsumenters upplevelser av 

ett varumärke, dess produkter och kringtjänster. Lika väl som att dessa upplevelser kan vara 

positiva så kan de vara negativa. En kunds negativa upplevelse av ett varumärke kan på detta vis 

spridas fort ut till övriga konsumenter vilket kan leda till konsekvenser för varumärket. 

 

4.7.2 Sponsring  

 

Andra sätt som Nudie Jeans väljer att visa upp sitt varumärke på kan vara vid olika sorters event 

såsom konserter. Nudie Jeans förknippar sin personlighet med musikstilen rock. De anser att 

jeans och rocken har en liknande historia. Nudie Jeans sponsrar gärna rockartister och även andra 
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artister som ibland själva ringer upp personligen och visar intresse för jeansen.
52

 Liam Gallagher i 

Oasis har vid ett flertal gånger burit deras kläder på konserter.  Han är en stor älskare av Nudie 

Jeans
53

. Båda respondenterna är ense om att det är bra och kul PR att synas via en person som 

Liam. Palle Stenberg 
54

 anser att det är betydligt mycket mer effektfullt att se att en bandmedlem 

är klädd i Nudie Jeans än om alla i bandet skulle vara klädda i Nudie Jeans. Detta tror båda 

respondenterna skulle se mer ut som om att bandet var sponsrat med gratis kläder än om att de 

gillade designen själva och därmed har köpt ett par Nudie Jeans.  
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5 Analys  
 

I vår analys kommer vi att göra en jämförelse mellan teori och empiri. Vi kommer att växla 

mellan teori och empiri för att på så vis tydliggöra för läsaren hur det hänger samman.   

 

5.1 Segmentering 

 

Segmentering innebär att totalmarknaden indelas i olika delmarknader, även kallade segment 

(Kotler et al 2005, s. 393). Marknadssegmentering kan definieras som den process under vilken 

företagen grupperar sin marknad, det är här den kundkrets utskiljs som ett företag vill ha (Fill 

2002, s.123).  

 

Enligt samtliga respondenter vänder sig Nudie Jeans inte till något speciellt segment utan deras 

strategi är att jeansen ska locka till sig användare av alla målgrupper som vill ha prisvärda jeans 

med hög kvalitet.
55

 Stenberg 
56

 menar att målet är att alla som älskar jeans och har passion för 

designjeans med hög kvalitet ska välja deras produkter oavsett om konsumenten är 15 eller 45 år. 

Segmentering underlättar för marknadsförarna vars huvudsakliga arbete går ut på att nå dessa 

olika segment med hjälp av olika marknadsföringsstimuli. Sannolikheten att en företagare skulle 

lyckas nå alla konsumenter på marknaden är nästintill obefintlig om inte helt osannolik (Fill 

2002, s. 123). Respondenterna är medvetna om att det kan vara svårt att nå alla konsumenter 

inom ett så pass brett åldersintervall, men respondenterna tror sig ha goda möjligheter till detta 

med anledning av deras stora utbud av passformer. 
57

  

 

Nudie Jeans arbetar inte direkt emot slutkund utan använder sig av mellanhänder främst 

återförsäljare. Åhrman
58

 berättar även att deras återförsäljare och distributörer i sin tur vänder sig 

till vissa segment/målgrupper vilket innebär att det där sker en viss avgränsning. Samtidigt menar 

han att kunderna som gillar deras produkter oavsett ålder vet var de finns och där också köper 

dem. Nudie Jeans typiska kund är en ung man i 30–35-årsåldern. Denna kundkrets är lojal 

gentemot varumärket och utgör en trygghet för företaget. 

 

Samtliga respondenter som intervjuats vid denna undersökning är alla ense om att Nudie Jeans 

inte har segmenterat sin marknad, de anser att deras produkter/jeans riktar sig till alla målgrupper. 

Detta kan ses som ganska motsägelsefullt med anledning av att deras produkter/jeans endast 

återfinns hos ett begränsat antal återförsäljare. Nudie Jeans granskar och väljer själva ut de 

återförsäljare som ska sälja deras jeans. Valet av återförsäljare är ett medvetet val som företaget 
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gör vilket innebär att de segmenterar sin marknad. Att även återförsäljarna innehar en viss 

målgruppsinriktning innebär att marknaden segmenteras ytterligare. 

5.2 Produkt och differentiering 

 

Melin (1999) redogör för vilka produktattribut som kännetecknar en produkts 

konkurrensfördelar. Han talar om att produkten måste förmedla en unikhet. Produktattribut är de 

värden vi först förknippar med produkten. En förutsättning är att använda dessa attribut vid 

annonsering. (Kotler et al 2005, s. 559). Produktattribut som gör Nudie Jeans konkurrenskraftiga 

samt unika är deras kvalité, stil, design och vidden av passformer. Dessa utmärkande egenskaper 

särskiljer Nudie Jeans från andra aktörer i jeansbranschen. Ett av Nudie Jeans mest 

uppmärksammade produktattribut är deras unika design med bakfickestickningar samt även dess 

maskulina passform. 

 

Differentiering går ut på att särskilja varumärket/produkten ifrån de andra liknande på 

marknaden. Vid en lyckad differentiering upplever konsumenterna en känsla av ett tillfört 

mervärde vilket därför är ett sätt att öka konkurrenskraften. (Uggla 2004, s.43) 

 

Betydelsen av att produkten uppfyller kvalitetskrav är för att kunna konkurrera på marknaden. 

Kvalitetskrav är förutsättningen för att hålla en hög och jämn kvalitet vilket skapar tillförlitlighet 

och ett mervärde (Melin 1999, s. 209-211). Nudie Jeans fokuserar på tvättarna och tygerna. Deras 

jeans har de bästa tygerna som kommer från Italien och Japan, detta talar för en mycket god 

kvalité. Jeansen tvättas i vad som anses vara de bästa tvätterierna i världen som ligger i Italien, 

vilket innebär att de kan tvätta sina jeans på ett sätt som ingen annan kan. Nudie Jeans har 

extremt lite reklamation vilket visar att de håller en mycket bra kvalité.
59

 

 

Unikhet är något som Nudie Jeans använder sig av bekräftar respondenterna.
60

 Maria Levin har 

under företagets verksamma år lyckats skapa en unik och tydlig design för Nudie Jeans. 

Unikheten består av bakfickestickningen som signalerar att det är ett par Nudie Jeans och skapar 

ett igenkännande. Igenkännandet är det centrala som Nudie Jeans arbetar mycket med. Åhrman
61

 

berättar att redan ifrån dag ett har denna unika bakfickestickning bidragit till identifiera 

varumärket. Ett annat produktattribut som Nudie Jeans har och som är en stor konkurrensfördel är 

passformen. Nudie Jeans håller ett stort utbud av olika modeller. Det ska finnas en passande 

modell för alla från de smalaste till de vidaste passformerna vilket är en styrka som Nudie Jeans 

arbetar mycket med och som gör dem svårslagbara. Enligt respondenterna Levin och Stenberg
62

 

är detta en konkurrensfördel. Respondenterna påpekar att det inte räcker med att endast ha en 

unik design idag för att särskilja sig från sina konkurrenter. 
63
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Förpackningsdesignen/förpackningen har en stor betydelse vid framgångsrika märkesprodukter 

eftersom denna betraktas som produktens ansikte utåt och dessutom angeläget då det första 

intrycket av produkten är att förmedla ett attraktivt och intresseväckande sätt 

(Melin 1999, s. 209-211). Nudie Jeans respondenter menar att företaget arbetar med förpackning 

på så vis att varje par jeans förses med en katalog i bakfickan innan försäljning. I katalogen 

återfinns hela kollektionen från Nudie Jeans. I katalogen finns även information om deras 

filosofi, vilka de är och vilka värderingar de har.
64

  

 

Nudie Jeans använder sig av kvalitativa tyger vilket är en bidragande orsak till deras framgångar. 

Problemet är att det idag finns åtskilliga andra jeansvarumärken som håller hög kvalité, lägre 

priser eller andra utmärkande egenskaper. Nudie Jeans försöker därför förmedla någonting mer, 

en identitet som bland annat inkluderar deras bakfickestickning. Nudie Jeans designar inte efter 

vad marknaden efterfrågar utan efter magkänslan. Design, kvalité och utbud är avgörande attribut 

för deras varumärkesuppbyggnad och gör att de framstår som bättre i varje detalj. Genom dessa 

attribut differentierar Nudie Jeans sig på marknaden. Detta särskiljer dem från konkurrenterna 

och visar att de går sin egen väg. 
65

 

 

Stenberg är övertygad om att en annan fördel de har är att de producerar endast jeans. ”Vi gör det 

vi är bäst på vilket är att tillverka jeans!” Femficksjeans är företagets grund produkt vilket de 

även anser sig vara bäst på marknaden med att tillverka. 
66

 

 

5.3 Märkesidentitet 

 

Med märkesidentitet avses vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad det är som 

gör det unikt. Märkesidentiteten är svår att imitera och anses därför som en konkurrensfördel. 

(Melin 1999, s. 212) 

 

Nudie Jeans är inte ett modevarumärke utan ett jeansmärke. Jeans är deras primära 

kärnverksamhet. Nudie Jeans vill förknippas med enkelhet vilket de påvisar genom sin 

bakfickekatalog där det finns bilder på vanliga människor som bär deras jeans. Genom detta 

budskap visar de att deras jeans är till för och kan bäras av alla. Konsumenterna kan därmed 

identifiera sig med produkten.  

 

Enligt teorin är målsättningen att varumärkets personlighet ska vara utformad så att 

konsumenterna kan och vill identifiera sig med den (Melin 1999, s. 213). I enlighet med teorin 

har Nudie Jeans lyckats förmedla enkelhet som är varumärkets personlighet till konsumenterna.  

 

De har förmått visa att det finns en passion bakom produkten och att de har en bra jeansprodukt. 

Nudie Jeans framstår som tilltalande genom att de satsar på att utbilda sina återförsäljare som i 

sin tur utbildar säljarna i butik. Genom utbildningarna får säljarna kunskap om allt som rör 
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varumärket, allt från var jeansen tillverkas till var de tvättas. Säljare som är välutbildade och 

lever med produkten lyckas också sälja produkten och det är viktigt att en konsument som betalar 

ett högt pris för sina jeans också ska kunna få svar på sina frågor. Återförsäljarna är mycket 

viktiga förbindelseelement till säljarna i butik som i sin tur ska kommunicera ut till 

slutkonsumenterna. Säljarna måste ständigt förses med aktuell information för att inte den 

positiva bilden av varumärket ska gå fölorad.
67

  

 

Kotler et al (2005) nämner att man bör ta reda på vilken personlighet varumärket har. 

Nudie Jeans personlighet är en grabbig rackare med rockstuk, en ärlig kille som vill väl
68

. 

En annan viktig faktor i identitetsutvecklingen är distributionen. Företagets identitet bör 

avspeglas hos distributörerna (Melin 1999, s. 221). I enlighet med teorin arbetar Nudie Jeans efter 

denna princip. Företaget anser att det är viktigt att deras distributörer har samma värderingar. 

Solo som är en av Nudie Jeans största distributörer har samma värderingar. Nudie Jeans styrka är 

att de älskar det de gör, medarbetarna på Nudie Jeans brinner för varumärket. De har en passion 

för sin produkt och det speglar sig i en trovärdighet för produkten. Tror man på sig själv blir man 

även mer trovärdig gentemot konsumenten. För att stanna länge på marknaden är det nödvändigt 

att det finns en trovärdighet bakom varumärket.
69

   

 

5.4 Kärnvärde 

 

Melin (1999) nämner att ett kärnvärde är ett varumärkes funktionella och emotionella mervärde 

och har som mål att tillfredsställa elementära behov hos konsumenten. Vidare bör kärnvärdet 

vara unikt, värdefullt, kommunicerbart och svårimiterat, det ska bevara en långsiktig 

konkurrensförmåga. För att varumärket ska betraktas som en konkurrensfördel krävs det att 

varumärket är unikt i något avseende. För att det ska vara konkurrenskraftigt på lång sikt krävs i 

sin tur att det är svårimiterat för konkurrenterna. (Melin 1999, s. 229) Nudie Jeans vill att kunden 

ska ha en långsiktig förälskelse till produkten. Företaget förmedlar passion och kärlek till 

produkten. Samtliga som jobbar inom Nudie Jeans har en passion för varumärket och älskar jeans 

vilket de försöker förmedla. De är ärliga mot sig själva och kunderna och detta skapar en 

trovärdighet. Företaget är tydligt med att de är ett jeansvarumärke vilket inte vilseleder 

konsumenterna. De tittar inte på sina konkurrenter, utan fokuserar på det de är bra på. Alla dessa 

egenskaper frambringar en äkthet.
70

 

 

Vid uppbyggnaden av ett starkt varumärke krävs det, enligt teorin, att varumärket förknippas med 

faktorer som utgör konkurrensförutsättningar och Nudie Jeans primära konkurrensfördel är 

chefdesignern och grundaren Maria Levin som besitter en unik talang. Hon har satt en personlig 

karaktär på produkterna. Maria Levin designar hela kollektionen själv vilket gör den unik och 

svårimiterbar. Hon har tidigare arbetat som chefdesigner för Lee innan hon startade Nudie Jeans 

vilket har lett till att hon har mångårig kunskap om hur branschen fungerar och rätt kontaktnät 

vilket även det är svårimiterbart. En annan konkurrensfördel är att Nudie Jeans är duktiga på 
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logistik, det ska alltid finnas extra storlekar ute i butikerna, hela kollektionen ska finnas i alla 

storlekar och de håller ett bra lager. Nudie Jeans anser att deras styrkor är att de är kvicka och 

kreativa.
71

  

 

5.5 Positionering 

 

Nilson (1999) berättar att positionering innebär en strävan att placera sig i konsumenternas 

medvetande. Förhoppningen med denna positionering är att den ska leda till märkeskännedom, 

märkesassociationer och märkeslojalitet. Författaren menar vidare att man måste definiera 

produktkategorin vilket inte alltid är lätt (Nilson 1999, s.139-142). Nudie Jeans har valt att 

positionera sig som ett renodlat jeansvarumärke. De säljer förutom jeans även jeanstillhörande 

produkter. I enlighet med teorin har Nudie Jeans framgångsrikt lyckats förmedla en tydlighet med 

att de är ett jeansvarumärke. Nudie Jeans prisklass har knappt förändrats sedan starten, 

anledningen är att de sätter priset utifrån vad det kostar att producera. Företaget använder sig inte 

av några prisstrategier utan de har samma kalkyler som de haft från start. Priset har stigit en aning 

men i stort sett har de samma prisbild och ungefär samma prismarginal läggs på. 
72

 

 

Nudie Jeans positionerar sig som en jeansleverantör, att finnas i de fräckaste butikerna är inte det 

viktigaste för Nudie Jeans. Nudie Jeans VD
73

 berättar att det primära är att finnas tillgänglig i 

butiker där personalen har jeanskunskap och kännedom om produkten. Nudie Jeans målsättning 

är att vara den största leverantören av jeans i de butiker där de säljs. Priset på jeansen är högt och 

därför är det betydelsefullt att återförsäljarna har rätt kunskap om jeansen. En välutbildad säljare 

ger ett mycket mer trovärdigt intryck.
74

 Nudie Jeans har en bred målgrupp och riktar sig till alla 

jeansälskare vilket är lite motsägelsefullt eftersom deras återförsäljare riktar sig till en yngre 

målgrupp.  

 

Nudie Jeans granskar och väljer själva ut sina återförsäljare. Butikerna ska inneha samma värden 

som varumärket. Utifrån ovanstående iakttagelse sammanfaller det med Ugglas (2002) teori om 

Co-branding. Co-branding uppstår när varumärken från olika företag samarbetar och drar nytta av 

varandras varumärken. Samarbetet kan ske i form av t ex strategi, produktutveckling, sponsring, 

försäljning eller tillverkning (Uggla 2002, s. 139-141). Nudie Jeans samarbetar bl a med Solo i 

form av försäljning. Solo och Nudie Jeans lever på varandras varumärken. Solo är ett varumärke 

som stämmer bra överens med Nudie Jeans varumärke då de har liknande värderingar beträffande 

humanitära förhållanden och mänskliga rättigheter.
75

  

 

Nudie Jeans försöker i första hand få sina jeans distribuerade i den bästa jeansbutiken i varje stad. 

Med detta når de ut till jeansälskare. Deras distribution har betydelse för deras framgångar. 

Faktum är att Nudie Jeans uppmärksammades stort utomlands genom att finnas i rätt butiker i 

London och Los Angeles (Svenska Dagbladet 2007). 
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Nudie Jeans är noga med vilka butiker de väljer. De skulle kunna gå ut i fler butiker och dubbla 

sin omsättning. Långsiktigt skulle de dock riskera att försvinna från marknaden eftersom de inte 

vore intressanta längre. 
76

 

 

Nilson (1999) talar om en rangordningsstege. Han menar att kunden rangordnar ett märke efter 

olika steg från högst upp till längst ner. (Nilson 1999, s.142-144). Nudie Jeans är tydlig med sin 

positionering som ett renodlat jeansvarumärke och inte ett modevarumärke. De tillverkar endast 

jeans och jeansrelaterade produkter. Nudie Jeans VD
77

 berättar att de är tydliga och det är 

betydelsefullt att de fortsätter så och inte börjar producera t ex skor eller skidkläder. Det är 

riskfyllt att producera många olika produkter eftersom kunderna kan bli förvirrade och till slut 

inte veta vad varumärket står för vilket i sin tur skulle kunna medföra att försäljningen minskar.  

 

Ett stöd för Nudie Jeans åsikt finns hos Nilson (1999) som anser att fördelen med att vara först på 

marknaden ger en möjlighet att fritt välja position. (Nilson 1999, s.143). Nudie Jeans har valt att 

inte vara först då de anser att alla jagar ettan. De hävdar att man kan vara nummer två och ha 

ganska bra business på denna placering också. Nudie Jeans har aldrig haft som målsättning att 

vara störst. Idag finns Nudie Jeans i 25 länder och 111 butiker i Sverige vilket är ett mått på deras 

framgång. Nudie Jeans har blivit ett stort jeansföretag och de har bestämt sig för att fortsätta och 

bli större. Det är viktigt att de fortsätter inom ramen för vad varumärket står för och även 

fortsätter värna över sina konkurrensfördelar i framtiden. 
78

 

 

5.6 Marknadskommunikation 

 

Marknadskommunikation är en mycket viktig del i den varumärkesbyggande processen eftersom 

det är med hjälp av denna som en produkt blir till ett varumärke (Fill 2002, s. 408). Vid 

uppbyggandet av ett starkt varumärke är främsta faktorn att konsumenten ska få en bra erfarenhet 

av produkten. En annan faktor som också har stor betydelse för att lyckas är att ha en 

marknadskommunikation som fungerar väl (Nilson 2001, s. 81).  Nudie Jeans har sedan start inte 

använt sig av någon form av traditionell marknadsföring. De finner inte 

marknadsföringskonceptet trovärdigt.
79

 Att bygga ett varumärke endast kring en stark 

marknadskommunikationseffekt är ingenting som är hållbart på sikt om inte produkterfarenheten 

är tillfredsställande (Nilson 2001, s. 81). För Nudie Jeans är det oerhört viktigt att konsumenterna 

uppfattar dem som en trovärdig tjänare på marknaden
80

. Nudie Jeans respondenter tillägger att de 

vid utvalda tillfällen använder redaktionell skrift och då främst i syfte att delge omvärlden viktig 

information.  
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Exempel på ett sådant tillfälle kan vara vid lansering av en helt ny organisk kollektion. 

Respondenterna anser att redaktionell skrift i detta exempel är betydligt mer relevant och 

trovärdig då de kan informera på ett mer avslappnat sätt 
81

. 

 

Med anledning av dagens rådande marknadssituation där konkurrensen är hård och aktörerna 

många har det kommit att bli allt svårare att nå ut till konsumenterna med kommunikationens 

budskap. Aktiviteten bland aktörer innebär att många sänder ut kommunikation vilket gör att man 

bör vara unik och egen för att synas. (Nilson 2001, s. 158) För att nå ut till konsumenterna med 

sitt budskap förpackar Nudie Jeans alla sina jeans med en folder/katalog i ena bakfickan. I denna 

katalog finns information om verksamheten, dess filosofi, mål och även deras miljöpolicy.  

Förhoppningen med katalogen är att den skall kommunicera vad företaget står för.
82

  

Vid utformningen av reklam och annan marknadsföring bör hänsyn tas till den så kallade 

likhetsprincipen vilken innebär att människor dras till likasinnade vilket då innefattar personer i 

annonser och annan reklam (Dahlen et al 2003, s.18). Tydliga samband kan ses  

mellan Nudie Jeans och denna teori. Bland annat är den folder/katalog de förpackar alla sina 

jeans med utformad enligt denna princip där de använder ”vanligt folk” som fotomodeller. Varför 

Nudie Jeans gjort detta val är för att öka trovärdigheten gentemot konsumenterna. 
83

  

 

Nudie Jeans väljer också att visa upp sitt varumärke genom sponsring. Nudie Jeans sponsrar 

gärna rockartister och även andra artister vilka som visar intresse för jeansen.
84

  

 

Kommunikationen kring ett varumärke inkluderar mycket mer än bara den traditionella formen 

av annonsering (marknadskommunikation). Hit räknas även word of mouth vilket på svenska 

definieras som ryktesmarknadsföring (Nilson 2001, s. 79). Denna typ av marknadsföring tror 

samtliga respondenter har varit oerhört viktig för varumärkets uppbyggnad redan ifrån dag ett. 
85

 

Muntliga referenser är en av de viktigaste faktorerna då konsumenter ska välja bland de 

produkter som finns på marknaden. Word of mouth skapar en enorm effekt ofta betydligt större 

än företagets egna planerade marknadskommunikation (Fill 2002, s. 461). 

 

Att företaget helt utesluter marknadsföring är motsägelsefullt. Katalogen Nudie Jeans förpackar 

alla jeans med är en form av marknadsföring, syftet med katalogen är att sprida företagets 

budskap. Även sponsring och redaktionell skrift ses som marknadsföring. I själva verket försöker 

företaget nå ut med sitt budskap till konsumenterna på ett flertal olika sätt.  
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6 Slutsats 
 

I följande kapitel kommer vi utifrån vår analys dra slutsatser i förhållande till vår 

forskningsfråga och syfte i uppsatsen. Uppsatsens forskningsfrågor är hur arbetar Nudie Jeans 

med sitt varumärke? Samt hur överensstämmer deras arbetssätt med befintliga teorier? 

 

6.1 Segmentering 

 

Nudie Jeans målsättning har sedan start varit att vända sig till samtliga målgrupper på marknaden. 

Undersökningen som har genomförts påvisar att Nudie Jeans segmenterar sin marknad till vis del 

då de endast återfinns hos utvalda återförsäljare. Igenom valet av återförsäljare segmenterar de 

sin marknad eftersom utvalda återförsäljare vänder sig till en yngre målgrupp.  

 

6.2 Produkt och differentiering  

 

Fokuseringen på jeans har lett till specialisering med fokus på design, kvalitet och utbud, vilka är 

deras attribut för att särskilja sina produkter ifrån konkurrenternas. 

Nudie Jeans har igenom sin unika bakfickestickning lyckats skapa en igenkänningseffekt hos 

konsumenterna och en unikhet på marknaden. Nudie Jeans är inte trendkänsliga med anledning 

av deras stora utbud av passformar. Företagets produkter förmedlar en genuinitet samt 

trovärdighet på marknaden. 

 

6.3 Märkesidentitet  

 

Företaget vill med sitt varumärke förmedla en enkelhet. Målet är att konsumenterna ska kunna 

identifiera sig med varumärket samt produkterna. Igenom företagets produktkatalog som samtliga 

produkter förses med i bakfickan förmedlas en enkelhet samt en trovärdighet då ”vanligt folk” 

agerar modeller. 

 

6.4 Kärnvärde  

 

Nudie Jeans kärnvärden är design, kvalitet, kunskap och trovärdighet. Kärnvärdena är ständigt 

återkommande i deras arbetssätt och förmedlar en äkthet och genuinitet. Maria Levin som är 

chefsdesigner samt grundtagare till hela verksamheten är också den som har lyckats ta fram en 

personlig karaktär/prägel på produkterna. Maria designar samtliga kollektioner själv vilket gör 

dem unika och svårimiterbara.  
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6.5 Positionering  

 

Företaget positionerar sig som jeansleverantör de vill vara de största leverantörerna i butikerna de 

samarbetar med. Distributionen har haft stor betydelse för deras framgångar.  

Igenom att de satsat på rätt distributörer och återförsäljare har de etablerat sig och 

uppmärksammats stort både i Sverige och utomlands. Nudie Jeans är duktiga på logistik.  

Målsättningen är att förse alla återförsäljare med en bra lagerhållning. 

 

6.6 Marknadskommunikation 

 

För att bevara varumärkets trovärdighet undviker Nudie Jeans enligt respondenterna all form av 

traditionell marknadsföring. Vilket kan ses som en aning motsägelsefullt då Nudie Jeans trots 

denna negativa inställning till marknadsföringskonceptet till viss del använder 

markandskommunikation fast i annan form än klassisk annonsering.  

 

6.7 Hur överensstämmer deras arbetssätt med befintliga teorier? 

 

Slutligen kan det tydliggöras för att Nudie Jeans sätt att hantera och arbeta med deras varumärke 

är i enlighet med befintliga teorier. Detta påvisar att det är en tillämpbar teori då Nudie Jeans är 

ett företag som uppnått stora framgångar med hjälp av deras berömda och kända varumärke. Den 

strategiska varumärkesplattformen är med andra ord en teori som i vårt fall överensstämmer med 

sättet hur Nudie Jeans arbetar. 
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7 Diskussion 
 

I vår avslutande diskussion tar vi upp reflektioner över uppsatsen, vad som kunnat göras 

annorlunda vidare ger vi förslag på fortsatt forskning inom uppsatsämnet. 

 

Nudie Jeans skulle kunna fokusera och dra nytta av sitt samarbete med olika organisationer mer. 

Vi anser att det skapar en positiv bild av företaget och borde göras mer synligt. Folk blir mer och 

mer miljömedvetna och detta skulle de kunna marknadsföra sig på och ge en positiv bild av 

företaget. 

 

En begrundan som de bör ha i åtanke och rannsaka är vad skulle hända om jeans modet skulle 

minska och inte vara lika populärt som det varit de senaste åren? Skulle försäljningen minska 

radikalt och utgöra något hot för företaget? Har de någon annan trygghet? Vad händer när gamla 

varumärken återfår en uppåtsving? Vad händer om Maria Levin skulle sluta arbeta för Nudie 

Jeans? Respondenterna sa själva vid intervjuerna att Maria är den enda som inte går att ersätta. 

Det interna hotet ser också enligt oss ut att vara det som skulle kunna hota Nudie Jeans 

framgångar allra mest. 

 

Vi anser att den modellen som bygger på Melins strategiska varumärkesplattform är en mycket 

lämplig modell för uppbyggnaden av ett varumärke. Uppbyggandet av ett varumärke innebär 

många fördelar för ett företag såsom att man kan profilera sig på marknaden och differentiera sig 

ifrån sina konkurrenter. Vi tror att många företag inte tänker på att framhäva något unikt med sina 

produkter utan konkurrerar med andra attribut som är kortsiktiga. För att långsiktigt vara kvar på 

marknaden krävs det något unikt. Vi tror att varumärkets trovärdighet har en stor betydelse för att 

klara sig på lång sikt. Det är viktigt att Nudie Jeans fortsätter att arbeta lika starkt och inte släpper 

på sina konkurrensfördelar. 

 

Vi är mycket nöjda med vårt resultat och med intervjuerna av relevanta respondenter som har en 

mycket god insyn och position i företaget. Informationen vi fått har varit värdefull och berikande. 

Vi har genom teorin och empirin lyckats få fram Nudie Jeans kärnvärden anser vi. Vi tycker att vi 

har lyckats besvara frågeställningen hur de arbetar med deras varumärke på ett tillfredsställande 

sätt. 

 

Vi har intervjuat respondenter som besitter höga befattningar på företaget och är kunniga inom 

problemområdet och haft mycket att berätta. Vi är mycket glada att dessa personer tog sig tid för 

oss då det är väldigt upptagna och svåra att få tag i. Samtliga intervjuer har skett personligen och 

tillförlitligheten anses vara god då dessa var koncentrerade under intervjutillfället. Vi har vid 

samtliga intervjutillfällen spelat in samtalen för att undvika fel. Vi hade kunnat formulera 

frågorna annorlunda, vid vissa tillfällen fick vi förklara frågorna ytterligare. Vi anser att vår 

teoretiska referensram tillsammans med empirin ger svar på våra forskningsfrågor.  

 

Vi är medvetna om att det finns få teoretiska modeller i det teoretiska avsnittet, men modellen 

med utgångspunkt i Melins strategiska varumärkesplattform känns relevant och att ta med 

modeller för sakens skull uppfattas överflödigt. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Nudie Jeans är en mycket intressant och spännande organisation som sedan start har haft stora 

framgångar. Under arbetets gång har det kommit fram intressant information.  

Eftersom Nudie Jeans inte gör några marknadsundersökningar vore det intressant att utföra en 

undersökning på hur konsumenterna uppfattar Nudie Jeans som varumärke. 

 

Det skulle också vara av stort intresse att undersöka andra jeansvarumärken och även titta på den 

intressanta jeansmarknaden som det inte finns särskilt mycket studier kring. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide Joakim Levin 

 

 Hur kom namnet Nudie Jeans till?  

 Vad betyder Nudie Jeans? 

 Hur många produkter har ni under ert varumärke? 

 I hur många länder finns ni? 

 Vad är responsen från utlandet? 

 Har ni fler planer på att etablera er? 

 Vilken prisklass har era jeans? 

 

Varumärke 

 

 Vad vill ni förmedla med ert varumärke? Identitet, image, kvalitet etc. 

 Vad är syftet med varumärket?  

 Vad förknippar ni ert varumärke med? 

 Vilka egenskaper anser ni ett starkt varumärke ha? 

 Tycker ni att Nudie Jeans är ett starkt varumärke? 

 Vilka starka egenskaper har Nudie Jeans? 

 Varför är dessa egenskaper viktiga? 

 Hur kommunicerar/marknadsför ni ut ert varumärke? 

 Vilken marknadskommunikation sattsar ni mest på? Varför? 

 Hur arbetar ni för att hålla varumärket intressant? Vem gör detta? 

 Vad anser du är framgångsfaktorerna till Nudie Jeans framgångar att ni är ett starkt 

varumärke? 

 Vilka är era konkurrenter? 

 Hur ser ni på dem? 

 Har ni några konkurrenter som försöker ta sig in på ert segment av marknaden, eftersom 

det går så bra för er? 

 Vad har ni för konkurrensfördelar? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Andreas Åhrman, Palle Stenberg 

 

För att bygga ett strakt varumärke krävs det målsättningar på tre nivåer 

affärsmålsättningar, marknadsmål och kommunikationsmål. 

1. Vilka var era affärsmålsättningar ifrån start?  

2. Vad var ert marknadsmål?  

3. Vad gick ert kommunikationsmål ut på?  

 

Produkattribut 

 

 Vilka kvalitéer har ni för att kunna konkurrera på marknaden? 

 Vilka unika egenskaper har era jeans i jämförelse med era konkurrenter? 

 Vad fokuserar ni på? Är det t.ex. kvalitén, tvättarna, passformen, annat? Varför fokuserar 

ni på just det? 

 På vilket sätt försöker ni skapa hög upplevd kvalité? 

 Hur förpackar ni era jeans?  

 Vilka produktfördelar anser du främjar er konkurrenskraft? 

 

Märkesidentitet 

 

 Vad står ert varumärke för? Vad ger det mening och vad gör det unikt?  

 Vilken personlighet har Nudie Jeans? På vilket sätt?  

 När, var, hur varför och av vem ska Nudie Jeans användas? Varför ser ni det så? 

 Vad vill ni att konsumenterna ska associera med varumärket Nudie Jeans?  

 Vad tror ni att konsumenterna associerar med varumärket Nudie Jeans?  

 

Kärnvärde 

 

 Vilka är Nudie Jeans kärnvärden?  

 Vilka är Nudie Jeans primära konkurrensfördelar? 

 Hur anser du att man bör arbeta för att få ytterligare konkurrensfördelar? 

 

Positionering 

 

 Hur positionerar ni er på marknaden?  

 Vilka anser du vara marknadsledande inom branschen? 

 Vilken eller vilka marknader vill ni agera på? 

 Vilka är era primära konkurrenter?  

 Hur ser ni till att era målgrupper och kunder ser ert varumärke som det överlägsna 

alternativet? Varför ser ni det så? 

 Vilken position ni har jämfört med era konkurrenter? 

 Uppfattar ni er som en ”me too” produkt? Dvs. att ni positionerat er som en efterföljare?  

 Hur uppfattar konsumenterna Nudie Jeans/era produkter?  
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Marknadskommunikation 

 

 Vilken roll har marknadskommunikationen haft för ert företag? Varför ser ni det så? 

 Beror det på dyra kostnader? Eller anser ni att reklam inte är tillräckligt effektiv eller 

annat?  

 Vilka är era målgrupper och varför? 

 Hur når ni era målgrupper med hänsyn tagen till ovanstående? 

 Vad vill ni säga till dem? Vad är ert budskap till konsumenten?  

 

Övrigt 

 

 Arbetar ni mest med första gångs köps kunder eller återkommande kunder?  

 Vilka produktfördelar anser du vara viktigast antingen de som man uppfattar som mer  

 konkreta eller de som man uppfattar som mer abstrakta? 

 Anser du att ni har beaktat båda värde dimensionerna både de konkreta och abstrakta? 

 Vilka marknadsåtgärder använder ni för att fylla ert varumärke med fördelar? Varför? 

Med vilka fördelar? 

 Hur arbetar man som marknadschef för att förbättra värde upplevelsen hos kunderna? 

 Vilka värden dimensioner anser du är viktigast hos ert varumärke konkret sett?  

 Vad anser du vara varumärkets viktigaste roll?  

 Vad anser du är viktigast varumärkets värde för företaget eller varumärkets värde för 

kunderna? Varför och på vilket sätt? 

 Tror du att Nudie Jeans representerar ett förtroende till kunderna? 

 Hur ska ni bevara era framgångar, er anda?  

 Anser du att ni är bättre än era konkurrenter? På vilket sätt? 

 Anser du att ni är ett starkt varumärke? Vad kännetecknar att Nudie Jeans är ett starkt 

varumärke? Varför det? 

 Vilka är era främsta hot? Hur ser de ut? 

 Gick det någon gång som ni inte tänkt er? Hur hanterade ni det? 

 Varför köper konsumenterna just era jeans/produkter tror ni? 

 Finns man inte i Paris så finns man inte på marknaden. Är det något ni har i bakhuvudet 

eller koll på? Stämmer det? I vilka länder är det viktigt att finnas tillgänglig i? Varför? 

 I vilka länder säljer ni bäst? Varför? 

 Varför tror du att svenskt mode är så populärt utomlands?  

 Hur ser era framtidsutsikter ut? 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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