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Abstract 
 
As a result of globalization, the number of players in the textile sector has increased 
dramatically. Due to this, the competition between companies has intensified and their 
brands have developed into an important competitive tool. Newly established enterprises 
have therefore, discovered difficulties in securing a position on the market. On this basis, 
the purpose of the paper is to study how newly developed companies act to build a strong 
brand and a brand identity. The essay has been based on a qualitative approach in which 
two case companies has been studied. In order to extract the relevant information needed, 
two semi-structured interviews have been executed.
 
In the theoretical framework, a brand platform by Frans Melin and David Aakers model 
of brand identity is illustrated. Furthermore, Aaker describes four identity traps that 
companies tend to fall in, while setting their identity. Our case companies, Sail Racing 
and Cheap Monday, are both newly developed, hence they fit well for our 
study. Interviews with the case companies are summarized in the empirical chapter and in 
conjunction with the theoretical framework it forms the basis of our analysis. 
 
The analysis is based on a comparison between our studied theories and the companies’ 
way of building their brands. It turned out that Sail Racing works according to the theory 
while Cheap Monday build its brand oppose to the scientists laws. Finally, the paper 
culminates in a number of conclusions based on its purpose. The companies use different 
kinds of brand building activities, hence Sail Racing is working actively with the brand’s 
identity while Cheap Monday use an unfocused approach in its marketing activities. 
 
This paper will continue in Swedish. 
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Svensk titel: Varumärkesbyggande i nyetablerade företag 
 
Engelsk titel: Building brands in newly developed companies 
 
Utgivningsår: 2010 
 
Författare: Anna Berne och Christin Rutgersson 
 
Handledare: Ulf Sternhufvud 
 
Sammanfattning 
 
Som en följd av globaliseringen, har antalet aktörer inom den textila sektorn ökat 
drastiskt. På så vis har konkurrensen mellan företag hårdnat och varumärket har 
utvecklats till ett viktigt konkurrensmedel. Nyetablerade företag har numera svårt att 
skapa en långvarig position på marknaden. Med detta som grund utvecklades uppsatsens 
syfte att studera hur nyetablerade företag arbetar för att bygga ett starkt varumärke och en 
varumärkesidentitet. Studien har utgått från en kvalitativ metod där två fallföretag 
studerats. För att utvinna relevant information har semistrukturerade intervjuer 
genomförts.  
 
I den teoretiska referensramen beskrivs varumärkesplattformen av Frans Melin samt 
David Aakers modell för varumärkesidentitetens byggstenar. Dessutom behandlas Aakers 
fyra uppställda identitetsfällor. Våra fallföretag, Sail Racing och Cheap Monday, är båda 
nyetablerade på marknaden, därav lämpar de sig bra för vår studie. Intervjuer med 
fallföretagen har sammanställts i det empiriska kapitlet, för att tillsammans med teorin 
ligga till grund för analysen.  
 
I analysen jämförs företagens arbetssätt med teorins lagar och samband utvinns, det 
visade sig att Sail Racing följer många av våra behandlade teorier till punkt och pricka. 
Cheap Monday, däremot, går emot teorierna och bygger sitt varumärke fritt från lagar. 
Avslutningsvis mynnar uppsatsen ut i ett antal slutsatser som grundats i uppsatta 
frågeställningar.  Sammantaget skiljer sig företagens syn på varumärket åt, då Sail Racing 
arbetar aktivt med sin identitet medan Cheap Monday har en mindre fokuserad syn på 
sina marknadsaktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Varumärke, Varumärkesbyggande, Varumärkesidentitet, Varumärkesimage 
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de problem som legat till grund för uppsatsens syfte. Vi 
beskriver hur varumärkets betydelse förändrats på grund av den ökade konkurrensen inom 
detaljisthandeln. Problembakgrunden utvecklas till ett antal frågeställningar som format vårt 
syfte. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Konkurrensen mellan detaljistföretag har under senare decennier trappats upp och 
globaliseringen har lett till ett hårdare klimat på många marknader. Den ökade konkurrensen 
har även medfört att fler företag mist sin position på marknaden och det har blivit svårare att 
skapa lojala kundrelationer (Melin, 1999). 
 
Den teknologiska utvecklingshastigheten har ökat och det faktum att nya produkter dagligen 
når marknaden har resulterat i en märkbart förkortad produktlivscykel. För att nå framgång 
kan företag inte längre förlita sig på enbart produkten de säljer, då dess konkurrensfördelar 
riskerar att bli förutsättningar (Melin, 2003). 
 
I takt med utvecklingen har konsumenternas valmöjligheter ökat. Det har också inneburit att 
konsumenten tvingats utstå ett ständigt brus av signaler från företag, med budskapet att välja 
just deras produkt eller varumärke. Mediebruset har gjort konsumenterna mindre mottagliga 
för reklambudskap. En konsekvens av detta, är att företagen blivit mer aggressiva och 
provocerande i sina reklamkampanjer, för att profilera och stärka sina varumärken och lyckas 
tränga igenom det allmänna mediebruset (Doyle & Stern, 2006). 
 
Inom den textila sektorn har antalet aktörer ökat som en följd av globaliseringen. Numera 
tillverkar många textilföretag sina produkter i utvecklingsländer där tillverkningskostnaderna 
är låga. Dessutom har minimikvantiteterna sänkts och kommunikationen förbättrats, vilket 
öppnat möjligheter för fler företag att ta sig in på marknaden. Branschen karaktäriseras av 
prispress, korta ledtider och illojala kunder (Nordås, 2004). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
De ovannämnda faktorerna har bidragit till att marknaden förändrats, tidigare hade säljaren 
makt över kunden då det fanns få aktörer och många kunder. Numera finns det många företag 
som erbjuder produkter av liknade typ och marknaden har gått från säljaren till köparens 
fördel. Kunderna kan på så vis ställa högre krav på företagen och är mer känsliga, alla 
företagsaktiviteter bör därför utgå från kundens krav och önskemål. Varumärkeslojaliteten har 
minskat då kunderna visar ett alltmer flyktigt köpbeteende, därav är relationsbyggande 
aktiviteter av större betydelse. Traditionell marknadsföring är under förändring då reklam 
numera måste skildra mer än bara en produkt (Van Weele, 2004). 
 
Idag letar företag efter nya sätt att konkurrera och varumärket har blivit deras mest värdefulla 
tillgång (Melin, 2003). Varumärket har fått en strategiskt viktig roll i såväl små som stora 
företag och arbetet kring varumärkesbyggande utgör numera en central funktion. För att 
lyckas differentiera sig måste företagen fokusera på varumärkesidentiteten. Då det finns ett 
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stort utbud av textila produkter krävs värdeskapande processer för att särskilja ett textilföretag 
från dess konkurrenter (Christopher et. al, 2004). 
 
Aaker (1996) menar att identiteten utgör det mest centrala i varumärkesbyggande aktiviteter. 
Genom överensstämmande identitet och image menar han att långsiktiga kundrelationer kan 
skapas. Varumärkesidentitet är den bild företaget har som mål att förmedla till kund, image å 
andra sidan är kundernas uppfattning av varumärket. Dessa två begrepp stämmer inte alltid 
överrens då företagets signaler kan tolkas på fel sätt av mottagaren (Aaker, 1996).  
 
Forskning har utförts kring varumärkets betydelse och den har resulterat i välkända och 
allmänt accepterade teorier. Dessa teorier syftar främst till stora företag och deras strategier. 
Krake (2005) hävdar att forskning kring hur små, nyetablerade varumärken ska byggas upp 
och underhållas, är bristfällig.  
 
Den hårda konkurrensen har lett till att små nyetablerade företag har allt svårare att utvecklas 
och skapa en varaktig position på marknaden. Enligt King (1991) utgör varumärkesbyggande, 
nyckeln till framgång för nyetablerade företag, de bör därför lägga resurser på de 
värdeskapande attributen som kunden önskar (King, 1991). Målsättningen 
varumärkesbyggande är att skapa långsiktiga kundrelationer samt förstå de värdeskapande 
aktiviteterna (Melin, 2003).  
 
Melin (2003) menar att det är av stor vikt att nyetablerade företag förstår processen med att 
bygga ett varumärke men även hur det ska underhållas och utvecklas. Framgångsfaktorn 
ligger i en klar varumärkesstrategi och med det menar Melin (2003) att alla företag bör ha en 
väl uttänkt plan för sitt varumärke. 
 

1.3 Problemformulering 
 

• Överensstämmer den befintliga teorin kring varumärkesbyggande med vår empiri, 
gällande hur nyetablerade företag bygger ett varumärke och en identitet? 

 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att studera hur nyetablerade företag arbetar för att bygga upp ett starkt varumärke 
och en varumärkesidentitet.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vår avsikt är att studera två nyetablerade svenska företag som byggt upp ett varumärke och 
kämpar för att hålla kvar sin position på marknaden. Med nyetablerade företag avser vi de 
som fortfarande håller på att etablera och bygga upp ett varumärke. Vi har avgränsat studien 
till att omfatta två klädföretag Sail Racing och Cheap Monday. Studien kommer endast 
behandla varumärket och dess identitet utifrån företagens perspektiv och därmed utesluts 
kundundersökningar. 



 

7 

2 Metod 
 
 
I detta kapitel presenteras våra metodologiska ställningstaganden och vår forskningsstrategi. 
Vi kommer att redogöra för vårt val av datainsamling och beskriva vilken typ av problem som 
kan ha skadat vår studies trovärdighet. 
 
 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
 
En forskares studie kan grundas utifrån två vetenskapliga inriktningar, hermeneutiken eller 
positivismen. Vår studie har sin grund i det hermeneutiska perspektivet då vi ska behandla 
teoretiskt och empiriskt material, för att vinna ny förståelse. Erhållen kunskap och förkunskap 
ska tillsammans ligga till grund för studien. En nackdel med det hermeneutiska 
förhållningssättet är att det studerade fenomenet påverkas av forskarens förkunskaper, i form 
av intryck och värderingar (Patel & Davidson, 2003).  

2.2 Undersökningsmetod 
 
Det finns två olika undersökningsansatser vid val av informationsinsamling, kvalitativ och 
kvantitativ metod. Den kvalitativa undersökningsmetoden har sitt ursprung i hermeneutiken 
och grundas i kvaliteten på undersökningen. Forskningen bygger på att skapa en djup 
förståelse för ett fenomen och syftar till att ställa forskningsproblemet i relation till dess 
helhet. Det är inte delarna var för sig som är det essentiella, utan helheten och sambandet 
mellan delarna (Andersen, 1998). Forskarens förmåga att tolka materialet subjektivt, är 
avgörande för kvaliteten på analys och teori (Christensen et. al, 2001). Vid användning av den 
kvalitativa metoden samlas data ofta in genom djupintervjuer, det är då av stor vikt att 
forskaren har förmågan att bortse från sina förkunskaper och lyckas se helheten. Den 
kvalitativa metodens undersökningar innehåller ofta färre populationer än den kvantitativa 
(Andersen, 1998). Då vår uppsats inte grundas på statistiska undersökningar väljer vi bort den 
kvantitativa undersökningsmetoden. 
 
Med hänsyn till vår studies grund i hermeneutiken, föll den kvalitativa metoden som ett 
naturligt val. Vi har strävat efter att klargöra ett samband mellan strategierna hos våra 
fallföretag och därigenom skapa en helhet och en djup förståelse för relationen mellan deras 
arbetssätt. Vi har tagit avstånd från statistiska ställningstaganden i vår studie, då syftet inte är 
att observera ett genomsnitt, utan det unika. För att uppnå en helhetsförståelse utförde vi 
kvalitativa intervjuer av semistrukturerad form, för att låta respondenterna tala fritt utefter 
våra frågor.  
 
Det finns tre typer av forskningsansatser att använda i en studie, induktion, deduktion och 
abduktion. Ansatserna används då teorin kopplas till empirin för att diskutera fram slutsatser. 
Den induktiva metoden grundas i empirin och slutsatser härledas utifrån de empiriska 
erfarenheterna, på så sätt kan tidigare teorier ifrågasättas. Inom den induktiva ansatsen görs 
många observationer som genererar ett mönster, där det studerade fenomenet går från att vara 
specifikt till att bli allmänt. Ansatsen kallas för upptäcktens väg, då forskaren försöker 
generera en teori. Den deduktiva ansatsen grundas i teorin och kallas för bevisföringens väg. 
Den går, till skillnad från induktionen, från det allmänna till det specifika. Abduktion är 
besläktad med båda ovanstående ansatser. I första skedet används en induktiv ansats där 
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observationer genererar ett mönster. Ur mönstret skapas hypoteser som testas empiriskt, på så 
vis växer förståelsen successivt fram genom att forskaren pendlar mellan teori och empiri 
(Andersen, 1998). Vårt val av ansats grundar sig i induktionen då vi utgått från empirin för att 
dra slutsatser och ifrågasätta teorier. Genom att utgå från verkligheten har vi strävat efter att 
se mönster i varumärkesfenomenet. 
 

2.3 Forskningsstrategier 
 
Forskningsstrategier avser hur undersökningen ska planeras och valet av ansats bestämmer 
vilka potentiella resultat som kan uppnås. De ansatser som används mest frekvent är tvärsnitt, 
experimentell och fallstudieansats. Val av ansats styr i första hand studiens genomförande ur 
tids- och analysperspektiv och beskriver hur den tekniska biten av undersökningen utformas. 
Tvärsnittsansatsen används ofta vid marknadsundersökningar och studier av kvantitativ 
karaktär, den ämnar undersöka en grupp individer som representerar en karakteristisk 
målgrupp (Christensen et. al, 2001). En tvärsnittsundersökning utförs vid en och samma 
tidpunkt och avser att ta reda på en viss grupps åsikter och meningar. Med dess breda och 
ytliga karaktär är det svårt att granska utmärkande fall på djupet, vilket gör att den inte passar 
vår studie.  
 
I den experimentella ansatsen utför forskaren experiment och testar uppställda hypoteser. 
Grundtanken är att utsätta olika individer eller grupper för en förändring och jämföra dem, för 
att utreda ett orsakssamband. En fallstudie används för att generera en djup förståelse för en 
händelse, alternativt en helhetsbild hos ett fenomen. Ansatsen genererar en djup förståelse och 
kan studeras under ett tillfälle eller vid spridda. För att bredda området för en teoris giltighet, 
används denna ansats, som är av kvalitativ form. Fallstudieansatsen utgår från empiri och 
belyser verkliga fenomen (Andersen, 1998). Då vi undersökt två fallföretag har vi använt oss 
utav fallstudieansatsen. Genom den kvalitativa studien har en hög grad av förståelse och en 
god kunskap genererats. Fallstudieansatsen passade vår studie bra, då någon statistisk 
generalisering inte var av betydelse för oss.  
 

2.4 Typ av undersökning 
 
Med syftet som utgångspunkt tar forskaren reda på vilken typ av undersökning som passar 
studien. De olika metoderna för undersökning benämns vid explorativ, deskriptiv och 
förklarande. En explorativ undersökning kan beskrivas som en förundersökning, då den är 
utforskande och används för att skapa en grundläggande kunskap (Andersen, 1998). 
Forskarens tidigare kunskap berörande området är låg och företeelser som är mindre kända 
eller okända granskas. För att skapa en bred insikt och helhetsförståelse undersöker forskaren 
fenomenet utifrån ett flertal synvinklar (Christensen et. al, 2001). Den deskriptiva 
undersökningen går ut på att beskriva en enstaka händelse och utgår från forskning med 
tidigare kunskap om fenomenet. Fokus ligger på att kartlägga fenomenets funktion snarare än 
att vinna ny kunskap. Tolkning och förståelse lämnar rum åt beskrivning. De flesta 
undersökningar innehåller deskriptiva delar trots att de i grunden är av en annan typ 
(Christensen et. al, 2001).  
 
Den förklarande undersökningen syftar till att beskriva varför verkligheten ser ut som den gör. 
Vanligtvis har förklarande undersökningar ett generaliserande syfte och grundas i en 
deskriptiv eller explorativ metod. Ett krav för användandet av den här undersökningsmetoden 
är att forskaren innehar goda kunskaper kring fenomenet. Genom att forskaren fördjupar sig i 
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fenomenet och varför det hänger samman som det gör, möjliggörs syftet med att utvinna nya 
generella lagar (Andersen, 1998). 
 
Med syftet som grund har vi valt att utgå från en deskriptiv undersökning då vi studerat hur 
vissa fenomen förhåller sig.  Utifrån verkligheten har karakteristiska egenskaper skildrats och 
förklarats. Dessutom har vi tolkat varför fenomenen förhåller sig som de gör och gjort en 
studie kring detta.  
 

2.5 Datakällor 
 
Det finns två typer av datakällor: primär- och sekundärdata. Beroende på när, hur och varför 
data har samlats in, benämns den olika. Primärdata syftar till data som samlas in av forskaren 
själv och inte redan existerar. Insamlingen sker genom olika typer av metoder och 
informationens resultat får inte redan finnas rapporterad. Insamlingen ska vara anpassad till 
att lösa problemställningen och kan göras genom fältundersökningar. Primärdata lämpar sig 
bäst när tidigare forskning inte täcker undersökningens behov och kräver att forskaren har viss 
kunskap inom området, för att kunna utvinna information som passar studien (Andersen, 
1998).  
 
Data som redan finns insamlad benämns som sekundärdata och finns i två utformningar: 
intern- och extern. Den interna är opublicerad och hämtas ifrån ett företag medan den externa 
är publicerad och finns tillgänglig för allmänheten. Sekundärdata används ofta i kombination 
med primärdata men dess aktualitet kan ifrågasättas (Andersen, 1998). Då vi valt ett 
deskriptivt förhållningssätt, med delar av det förklarande perspektivet, stämmer båda 
datakällorna in bra på vår studie. Vi har studerat unika fall och sammanställt dem med 
tidigare insamlad teori. Då tiden varit begränsad har det krävts sekundärdata för att skapa en 
bred kunskap men även primärdata för att generera en förståelse inom området. Vi har främst 
använt extern sekundärdata i form av böcker, Internet och vetenskapliga artiklar. Primärdata 
har insamlats via intervjuer. 
 

2.6 Kontaktmetod 
 
Det finns ett antal olika metoder för att samla information och få svar på studiens 
frågeställningar. Syftet med studien ligger till grund för val av kontaktteknik och metoderna 
delas upp i intervjuer och enkäter, båda teknikerna utgår från frågor. Intervjumetoder kan vara 
strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade. En vanlig typ av intervjuteknik är 
personlig intervju vilken är utav ostrukturerad eller semistrukturerad form. Vid ostrukturerad 
intervju, för intervjuare och respondent ett fritt samtal, där utrymme lämnas för följdfrågor. 
Då intervjun sker genom en diskussion utan förbestämda frågor, kan djup information 
utvinnas. Personlig intervju prefereras när intervjuaren vill låta respondenten uttrycka sig fritt. 
Vid semistrukturerad intervju följer intervjuaren förbestämda frågor men tillåts ställa 
följdfrågor för att erhålla omfattande svar. Metoden föredras när studien behandlar fler än ett 
fall, då viss struktur önskas för att lyckas göra en jämförelse. Om intervjuaren arbetar under 
tidspress, utförs vanligtvis telefonintervjuer med standardiserade frågor. Denna metod är av 
strukturerad form och resultatet ger inte lika djup förståelse (Andersen, 1998). 
 
Med vårt syfte som grund valdes semistrukturerade intervjuer, då de lämpade sig väl för 
studien. Vi utförde personliga intervjuer eftersom vi ville vara oreglerade och delvis kunna 
styra intervjuerna.  Vi har använt en frågemall men gav respondenterna möjlighet att tala fritt.  
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2.7 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Två centrala begrepp för tillförlitlighet är reliabilitet och validitet. Beroende på om studien är 
av kvalitativ eller kvantitativ natur, uppnås olika grad av trovärdighet. Forskaren kan själv 
påverka om studiens resultat är trovärdigt (Andersen, 1998). 

2.7.1 Validitet 
Validitet avser graden av överensstämmelse mellan det som syftades mätas och det som i 
verkligheten mättes. Begreppet validitet kan definieras som ”överensstämmelse mellan 
teoretisk definition och operationell indikator”, ”frånvaro av systematiska fel” och ”att vi 
undersöker det vi påstår att vi undersöker”. De två första definitionerna kallas vanligtvis för 
begreppsvaliditet och det sista för resultatvaliditet (Esaiasson et. al, 2003). Giltighet och 
relevans är två nyckelord inom validitet, där det förstnämnda är ett mått på trovärdighet. 
Antalet insamlingstekniker tillsammans med huruvida undersökningsprocessen redovisas 
öppet eller inte, utgör graden av giltighet. Studien är relevant om materialet som används är 
väsentligt för undersökningens syfte. Vid kvalitativa studier kan validiteten inte mätas i form 
av siffror, utan kräver beskrivning på graden av systematik och ärlighet vid insamling av 
material (Andersen, 1998).  
 
Vi har försökt uppnå en god validitet genom att behandla den information vi samlat in med 
objektivitet. Vi försökte formulera våra intervjufrågor utefter vårt syfte för att generera 
relevanta svar. Då vi utfört en kvalitativ undersökning såg vi dock problematiken i 
intervjuernas validitet. Eftersom vi inte gjort några statistiska undersökningar utan intervjuat 
anställda och direktörer på företagen, riskerar vår empiri att bli färgad ur företagens 
synvinkel. Vi har däremot använt oss utav allmänt godkänd teori och försökt att vinkla 
empirin så lite som möjligt. 

2.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och i vilken mån tillfälligheter påverkar dess 
resultat. Hög reliabilitet uppnås om flera forskare kommit fram till liknande resultat vid 
mätning av samma fenomen. Beroende på teknisk utrustning och forskarens förkunskaper, 
kan pålitligheten variera. Vid kvalitativ insamling av data är reliabiliteten svår att mäta. 
Verkligheten förändras och intervjurespondenter ändrar åsikt. (Esaiasson et. al, 2003). 
 
Vi anser inte att vi uppnått en hög reliabilitet då vår studie inte går att applicera på något 
allmänt utan utgår från en undersökning kring ett specifikt fenomen. Vi är även införstådda 
med problematiken kring teorins snabba utveckling och tror inte att vår undersökning skulle 
ge likvärdigt resultat om den utförts med samma förutsättningar senare. Då vi begränsat 
teorins omfattning, har vi inte undersökt all teori och ställer oss därför kritiska till resultatets 
reliabilitet. 
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3 Teori 
 
 
I detta kapitel presenteras de modeller och teorier som kommer behandlas i analysen och 
ligga till grund för vår studie. Vi behandlar varumärket och dess historia samt forskning 
kring varumärkesuppbyggnad och skapandet av en företagsidentitet. Slutligen redogör vi för 
de problem som kan uppkomma i processen. 
 

3.1 Varumärket 
 
För att skapa en förståelse för våra valda teorier inleds referensramen med en grundläggande 
beskrivning av varumärket och dess funktion. Enligt Varumärkeslagen definieras ett 
varumärke som följer: 
 
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.”(Varumärkeslagen 1§, 2009)
 
Definitionen beskriver vad som krävs för att få kallas varumärke men skildrar inte dess 
funktion. Forskare inom ämnet beskriver varumärken i vidare utsträckning och påvisar hur de 
kan fungera i värdeskapande syfte. Grönroos (2000) menar att varumärket skapas genom 
relationen till kunden och dess kontakt till företaget. Vidare definierar American Marketing 
Associations varumärket på följande sätt: 
 
"Ett varumärke är en kundupplevelse som representeras av en samling bilder och idéer, ofta 
hänvisat till en symbol, t.ex. namn, logotyp, slogan och design. Varumärkesigenkännande och 
andra reaktioner skapas genom samlade erfarenheter av en specifik produkt eller tjänst, både 
direkt i samband med användningen och genom påverkan av reklam, design och 
media.”(American Marketing Association, 2010) 
 

3.2 Varumärkets historia 
 
Ordet varumärke härstammar från bronsåldern, då boskap brännmärktes för att visa dess rätta 
ägare. Tekniken kallades för brand och på så vis uppkom det engelska namnet för varumärke 
(Melin, 1999). Till en början blev produkter tilldelade samlingsnamn såsom mjöl och socker, 
tidigare hade varorna bara hällts upp ur säckar av handlarna. Under den industriella 
revolutionen i slutet av 1800-talet massproducerades produkter och för att lyckas särskilja 
dem användes varumärken. Det blev alltmer vanligt att företagsnamn användes som 
varumärke vid marknadsföring (Klein, 2002). 
 
I slutet av åttiotalet växte kunskapen om varumärkets betydelse, då företaget Kraft såldes för 
sex gånger så mycket som dess bokförda värde. Det var företagsnamnet som köparen Philip 
Morris betalade extra för. En hysteri kring varumärkesuppbyggnad tog vid och företag satsade 
alltmer pengar på sin marknadsföring (Klein, 2002).  
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3.3 Varumärkeslivscykel 
 
I den hårda konkurrens som råder bland textilföretag, är det svårt att bygga ett starkt 
varumärke som håller en stabil position på marknaden. Med en ständig nyetablering av 
aktörer som hotar att ta marknadsandelar, måste företag kontinuerligt arbeta aktivt med sitt 
varumärke. Brassington & Pettitt (2000) menar att varumärket kan liknas med produkter, på 
så sätt att de har en livscykel. Vidare menar de att varumärkets liv genomgår fem faser, 
utveckling, introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. Inom detta forskningsområde 
förekommer en del meningsskiljaktigheter då Melin (1999) menar att det finns varumärken 
som funnits länge och ännu inte nått nedgångsfasen. Däremot finns tydliga tecken på att 
nyetablerade varumärken, som går in i utvecklingsfasen i dagens hårda konkurrens, tenderar 
att följa varumärkescykeln (Melin, 1999).  
 
Trout (1996) nämner fyra orsaker till varför företag numera riskerar att förlora sin position på 
marknaden. Då det sker alltmer utvecklande teknologiska framsteg, som bidrar till högre 
konkurrens, menar Trout (1996) att nyutvecklade produkter kan vara omoderna redan då de 
introduceras på marknaden. Vidare beskriver han en förändring i kundernas attityder som har 
blivit mer oförutsägbara, kundernas lojalitet har minskat då deras valmöjligheter blivit 
obegränsade. Trout (1996) beskriver även konkurrensen på den globala marknaden som ett 
hot. Numera konkurrerar inte företag enbart med aktörer från den egna marknaden utan 
tvingas även ligga steget före internationellt. Slutligen menar Trout (1996) att konkurrensen 
mellan kreativa företagsledare och deras innovativa idéer bidrar till ett allt hårdare klimat 
bland aktörerna. 
 
Trout (1996) menar att det finns en livscykel för varumärken men att det inte är givet att alla 
företag följer den. Om ett företag håller sig uppdaterat och följer marknadens utveckling är 
det inte säkert att de hamnar i nedgångsfasen. Enligt Trout (1996) krävs det mer ansträngning 
av företag idag för att de ska stanna i tillväxt- eller mognadsfasen. Företagsledare måste vara 
a jour med marknadens förändringar och kundernas attityder för att undvika en nedgång 
(Trout, 1996). 
 

3.4 Hur byggs ett varumärke? 
 
Under uppbyggnaden av ett varumärke finns det, enligt Melin (1999), sex grundpelare som 
tillsammans utgör det vitala i processen. Produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 
positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Melins 
varumärkesplattform beskriver de faktorer som ligger till grund för byggandet av ett starkt 
varumärke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produktattribut 

 
Märkesidentitet 

 
Kärnvärde 

 
Positionering 

 
Marknads 

kommunikation 

 
Intern 

märkeslojalitet 

Varumärkeskapital 

Varumärkesuppbyggnad 

 
Illustration av den strategiska varumärkesplattformen (Melin, 1999). 
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3.4.1 Produktattribut 
Enligt Melin (1999) har ett varumärke inget eget värde förrän det visas i samband med en 
produkt eller tjänst. Produkten bör vara i fokus som bärare av varumärket. Produktattribut kan 
beskrivas som karakteristiska drag hos en produkt som skapas för att ge mervärde till 
konsumenten. Syftet med produktattribut är att differentiera produkter och särskilja 
varumärket från konkurrenterna. Produktutveckling och produktkvalitet, samt förpackning 
och visuell identitet är exempel på attribut som kan förhöja värdet på en produkt (Melin, 
1999). 
 
Produktutveckling och produktkvalitet 
För att behålla kundernas intresse för ett varumärke, är det av stor vikt att dess produkter 
ständigt utvecklas. Även produktkvaliteten är viktig för att skänka mervärde, den avsedda 
kvaliteten överensstämmer inte alltid med det kunderna uppfattar, då de kan anse att god 
kvalitet hänger ihop med företagets servicenivå eller produktens pris (Melin, 1999). Enligt 
Kotler (2008) beror kvaliteten på hur väl en produkt kan användas till dess ändamål. En 
produkt med högt pris kan uppfattas ha hög kvalitet även om det inte alltid stämmer med 
verkliga kvaliteten. Ett varumärke som skapat hög differentiering gentemot konkurrenterna i 
sin produktutveckling och kvalitetsgrad bör skydda produkterna från plagiat, vissa innovativa 
produkter kan bli patenterade (Kotler, 2008). 
 
Förpackning och visuell identitet 
Den visuella identiteten kommuniceras via produktens förpackning och varumärkets logotyp. 
För att skapa igenkännande är logotypen ett av de viktigaste kännetecknen och företag bör 
använda den visuella identiteten vid all kontakt med kunder (Melin, 1999). Kotler (2008) 
menar att även produktdesign är en del av den visuella identiteten och påpekar vikten av 
produktens utseende. Vidare menar han att designen är en betydande parameter vid 
marknadsföring då en unik design skapar identifiering, även produkternas förpackning och 
omslag ska beskriva produkten och användas som särdrag.  

3.4.2 Märkesidentitet 
Ett varumärkets identitet beskrivs som de associationer varumärkesinnehavaren vill att 
kunden ska få från dess produkter. Varumärkets ståndpunkter och dess unika särdrag, är 
viktiga aspekter att ta hänsyn till vid identitetsutformning. För att kunna konkurrera med 
varumärken som använder identiska produktattribut, är det viktigt att skapa en unik 
märkesidentitet för att differentiera sig. Produktens attribut är lätta att kopiera men kärnan i ett 
varumärke är immateriell och ofta ensam i sitt slag. Vid uppbyggnad av märkesidentiteten är 
namnval och personlighet två viktiga faktorer (Melin, 1999).  
 
Namnval 
Det som främst skiljer ett varumärke från konkurrenterna, är dess namn. Därmed utgör 
varumärkesnamnet produkternas viktigaste kännetecken. Melin (1999) menar att val av namn 
bör övervägas utifrån marknadskommunikativa aspekter, såsom dess enkelhet, hur det 
associeras, juridiskt skyddbarhet samt att det ska vara unikt. Vidare menar Kotler (2008) att 
produkten kan dra nytta av ett välformulerat namn. Det finns många aspekter att ta hänsyn till 
vid namnval, enligt Kotler (2008) bör namnet skildra produktens fördelar, vara lätt att uttala 
och översättas. 
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Personlighet 
Varumärkets personlighet syftar till vad kunden vill associeras med och anledningen till att de 
vill synas med produkten. Det kan vara en livsstil som kunden identifierar sig med och som 
varumärket förmedlar (Melin, 1999). Kotler (2008) är överens med Melin, men tillägger att 
personer köper de märken som överensstämmer med deras egna värderingar. 

3.4.3 Kärnvärde 
Varumärkets kärnvärde utgörs av olika faktorer som syftar till att ge långsiktiga 
konkurrensfördelar och differentieringsmöjligheter, de utgör, enligt Melin (1999), en viktig 
bas i varumärkesplattformen. Kärnvärdet ska beskriva vad företaget står för och vilka 
värderingar det baseras på, oberoende på förändringar inom företaget ska kärnvärdet förbli 
detsamma. Vanligtvis består ett företags kärnvärde av några enstaka ord som ska ligga till 
grund för alla aktiviteter inom företaget. Vid val av kärnvärden skall aspekter såsom dess 
unikhet och differentieringsgrad beaktas. Då kärnvärdet ska ligga till grund för alla aktiviteter 
varumärket utför, bör det bidra till ett differentierande mervärde och vara svårt att kopiera 
(Melin, 1999). 

3.4.4 Positionering 
Varumärkets positionering syftar till de val som företaget gör för att skapa en plats i 
konsumenternas medvetande och hur de väljer att kommunicera sin identitet till kunderna. 
(Aaker, 2008) Enligt Trout (1996) rangordnar kunderna produkter och varumärken med i 
minnet. Trout (1996) skildrar varumärkens olika positioner i kundernas medvetande i form av 
stegar, där varje pinne utgör ett märke och där de tio översta är de som kunderna känner igen. 
När kunden står inför ett köpbeslut, väljer de ett varumärke som ligger i den övre delen av 
stegen och det gäller därför att varumärken som vill ha en stark position, placerar sig högt i 
kundernas medvetande (Trout, 1996).  
 
Val av positionering grundas i företagets kärnvärden och bör visa en enhetlig bild av 
varumärket. Enligt Melin (1999) kan produktens positionering liknas vid psykologisk 
positionering, där den psykologiska syftar till hur kunden uppfattar en viss produkt i 
jämförelse till konkurrenternas. Utifrån konsumenternas märkeskännedom, positioneras 
produkten på olika sätt för att skapa medvetenhet (Melin, 1999).  

3.4.5 Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation beskrivs som hur företag väljer att kommunicera sina produkter och 
budskap till konsumenterna. Det är genom marknadskommunikation produkten utvecklas till 
ett varumärke och företaget ges möjlighet att visa upp sina kärnvärden och sin identitet (Fill, 
2005). Till marknadskommunikation hör all kontakt ett företag har med sina kunder för att 
påverka deras uppfattning av varumärket (Mårtensson, 1994). Enligt Melin (1999) är reklam 
av stor vikt för att påminna kunden om produkternas existens. Han menar även att företag bör 
utveckla innovativa sätt att marknadsföra sig på, för att inte försvinna i reklambruset. Enligt 
Mårtensson (1994) är det viktigt att hålla en ständig kontakt med sina kunder för att inte bli 
bortglömd, utan hålla varumärket synligt. 

3.4.6 Intern märkeslojalitet 
Målet med varumärkesuppbyggnad är att skapa lojala konsumenter, en kritisk 
framgångsfaktor är huruvida ett företag lyckas få personalen insatt i dess värderingar och 
frambringa en intern märkeslojalitet. För att kunna visa kunden den identitet varumärket står 
för, måste alla inom företaget dela samma vision. En stor del av marknadsföringen sker 
omedvetet via exempelvis word-of-mouth, det är då viktigt att personalen och företaget 
kommunicerar samma budskap (Melin, 1999). 
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Melin (1999) menar att den beskrivna plattformen utgör grunden för att bygga ett starkt 
varumärke som kan generera ett högt varumärkeskapital. Vidare beskrivs varumärkeskapitalet 
som ”det mervärde ett varumärke ger en produkt” (Melin 1999). Förutsättningen för att ett 
varumärke ska kunna användas som ett konkurrensmedel är enligt Aaker (1996) att det skapar 
en typ av värde för kunden.  
 

3.5 Identitet och image 
 
I arbetet med att bygga ett starkt varumärke framhäver Aaker (1996) vikten av varumärkets 
identitet och image. Forskare inom marknadsföring gör en tydlig avskiljning på dessa 
begrepp. Grönroos (2000) beskriver identiteten som den bild varumärkesinnehavaren vill 
förmedla till mottagaren. Varumärkesimagen handlar istället om hur kunderna uppfattar 
varumärket. Vidare menar Aaker (1996) att identiteten är de associationer som innehavaren 
vill skapa till varumärket. Imagen skapas av kunden, genom dess kontinuerliga reaktion på de 
budskap företagen sänder ut samt deras egna erfarenheter av varumärket. Enligt Melin (1999) 
är det betydelsefullt att en varumärkesinnehavare har kontroll över de signaler som sänds ut 
och förstå hur varumärket uppfattas av kunden. Identiteten som företagen förmedlar stämmer 
inte alltid överens med dess image, då imagen utgår ifrån kundens inställning till varumärket 
(Grönroos, 2000). Då imagen skapas av den bild kunderna har av företaget är det således 
kunden som avgör huruvida varumärket kommer att uppfattas som företaget avser. (Uggla, 
2003). Det är alltså av största vikt att varumärkesinnehavaren lyckas förmedla sin identitet så 
att det slutgiltiga resultatet uppfattas som en positiv image för kunden. Gapet mellan 
identiteten och imagen får aldrig bli för stor (Aaker, 1996).  
 

3.6 Varumärkesidentitetens byggstenar 
 
När ett företag bygger sin varumärkesidentitet finns det, enligt Aaker (1996), fyra perspektiv 
att ta hänsyn till.  Vilka är varumärket som produkt, organisation, personlighet och symboler. 
Perspektiven kan vara till hjälp när ett företag vill kommunicera sin varumärkesidentitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varumärkesidentiteten

Varumärket som 
produkt 

Varumärket som 
organisation 

Varumärket som 
personlighet 

Varumärket som 
symbol 

 
 
Illustration av varumärkesidentitetssystem, (Aaker, 1996). 
 

3.6.1 Varumärket som produkt 
Ett varumärkes produkter utgör den primära kommunikationen till kunden och genom 
produkterna skapas vanligtvis kundens första kontakt till företaget. Genom att särskilja sina 
produkter gentemot konkurrenterna, nås kunderna lättare. Produkterna fungerar som ett bra 
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medel för att kommunicera varumärkesidentiteten, dess pris och kvalitet utgör, enligt Aaker 
(1996), en stor del av kundens associationer till varumärket.  

3.6.2 Varumärket som organisation 
Aaker (1996) menar att ett företag även bygger sin identitet genom organisationen som ligger 
bakom produkten och kommunicerar den som ett varumärke. Då det är svårare att kopiera 
organisationsattribut än produktattribut, ger den här typen av kommunikation en mer 
trovärdig bild av varumärket. Till organisationsattributen hör ställningstaganden inom 
företaget såsom kvalitetstänkande, innovation och miljömedvetenhet. Dessa attribut är av 
immateriell karaktär och är därför svårare att marknadsföra än materiella, såsom produkten i 
sig (Aaker, 1996). 

3.6.3 Varumärket som personlighet 
Ett varumärke kan, liksom en person, ha unika egenskaper som utgör dess personlighet. Aaker 
(1996) menar att ett varumärkes personlighet är viktig för dess identitet och för att skapa 
långvariga relationer med konsumenterna. När kunder likställer sig själva med varumärket, 
förstärks samhörigheten och förtroendet. Ett varumärkes personlighet kan även förmedla en 
livsstil kunden önskar tillhöra och kan på så sätt vara avgörande vid köp (Aaker, 1996). 

3.6.4 Varumärket som symbol 
Genom att företag använder sig av en symbol tillsammans med varumärket, blir de mer 
lättigenkännliga för kunderna. Vid val av symbol är det, enligt Aaker (1996), viktigt att den 
kan associeras till varumärkesidentiteten då den ofta används som kommunikationsmedel. Det 
är viktigt att använda symbolen frekvent för att implementera den i kundernas medvetande 
och på så sätt skapa konkurrensfördelar. Enligt Aaker (1996) kan en symbol vara kärnan i 
identiteten och fungera som dragningskraft. 
 
Ovanstående byggstenarna utgör tillsammans en grund för varumärkesidentiteten och kan 
användas för att skapa långsiktiga relationer till konsumenterna (Aaker, 1996).  
 

3.7 Identitetsfällor 
 
Ett företag kan stöta på problem under uppbyggnaden av sin identitet och Aaker (1996) har 
listat de fyra vanligaste misstagen. För att undvika att varumärkesidentiteten blir felaktigt 
uppfattad, bör företag analysera risken för misstag och då, enligt Aaker (1996), klara sig 
undan bristfälliga strategier och förbättra sitt identitetskoncept. 

3.7.1 Varumärkets imagefälla 
Misstaget med att hamna i en imagefälla beror, enligt Aaker (1996), på att resurser, tålamod 
eller expertis saknas för att kunna fokusera på varumärkesidentiteten. Imagen är viktig för att 
få information om hur kunderna uppfattar varumärket. Denna information bör användas för att 
bygga identiteten. Vanligtvis är varumärkesidentiteten inriktad på framtida strategier kring 
varumärkets mål. Imagen däremot, har fokus på nutid och är mer passiv. Aaker (1996) menar 
att många företag gör misstaget att likställa imagen med identiteten då de inte använder 
kundernas uppfattning som en viktig informationskälla.  

3.7.2 Varumärkets positioneringsfälla 
Vid varumärkespositionering ämnar företag att kommunicera sin identitet till dess målgrupp, 
för att belysa sina fördelar gentemot konkurrenterna. Aaker (1996) menar att misstag ofta görs 
i positioneringen, då företag endast kommunicerar vissa delar av sin identitet och andra 
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utelämnas. Detta resulterar i att varumärkesinnehavaren förblir låst i sökandet efter 
varumärkets position, istället för identitet. Då marknadsföring inte vanligtvis ger plats åt 
mycket information, tenderar positioneringen att resultera i en kort slogan. 
Varumärkesidentiteten skildras då inte på ett fullständigt sätt och betydande aspekter såsom 
företagets personlighet utesluts. En kort slogan kan inte ligga till grund för alla 
varumärkesbyggande aktiviteter. Såsom Aaker (1996) skiljer på ett varumärkets identitet och 
image, skiljer han även på dess position vilken han menar är de valda delar av 
varumärkesidentiteten som företag väljer att kommunicera ut till kund. Ett företag som 
hamnar i positioneringsfällan avstår från att kommunicera valda delar och därmed hämmas 
utvecklingen (Aaker, 1996). 

3.7.3 Fällan med det externa perspektivet 
Enligt Aaker (1996) är det viktigt att alla inom företaget förstår dess identitet, för att 
kommunicera en samlad bild av varumärket till konsumenten. Han menar att många strateger 
anser att uppfattningen av varumärket och identiteten är det som får kunden att 
uppmärksamma varumärket. Problemet med den externa perspektivfällan, är personalen 
saknar kunskap om varumärkets identitet och ståndpunkter. Detta resulterar i att 
kommunikationen utåt blir missvisande. För att undvika fällan, måste alla anställda veta vad 
varumärket står för (Aaker, 1996). 

3.7.4 Fällan med att vara produktattributfixerad 
Enligt Aaker (1996) tenderar den strategiska ledningen att vara alltför fokuserad på 
produktattribut och andra delar av varumärket glöms bort. Denna felfokusering grundas på 
antagandet om att kunden endast bedömer produktattribut vid köpbeslut. Aaker (1996) menar 
att antagandet kan bero på det faktum att produktundersökningar är lätta att genomföra och 
därför väljer många företag denna metod. Undersökningarnas resultat skildrar endast åsikter 
gällande produkten och företaget förlorar då viktig information, som hade kunnat bidra till en 
strategisk utveckling av identiteten (Aaker, 1996).  
  
För att undvika ovannämnda fällor belyser Aaker (1996) vikten av att se identiteten ur ett brett 
perspektiv. Det är viktigt att en varumärkesinnehavare analyserar och utvärderar risken till att 
hamna i fällorna. Ett företag bör, enligt Aaker (1996), eftersträva nära och starka relationer 
med sina kunder samt ha förståelse för vikten av en stark identitet. 
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4 Empiri 
 
 
Under denna rubrik presenteras våra fallföretag och hur de arbetar med sitt varumärke 
beskrivs. Vi kommer att redogöra för vad som framkommit under intervjutillfällena med våra 
respondenter. På Sail Racing intervjuade vi VD Henric Wikestam samt marknadschef Lars 
Bolin. Vår respondent för Cheap Monday var Adam Friberg, en av de fyra grundarna som nu 
arbetar mot produktion. Våra intervjufrågor går att läsa under bilagor. 
 

4.1 Sail Racing 
 
Sail Racing startades 1977 av ett gäng seglarentusiaster som ansåg att marknaden inte erbjöd 
tillräckligt bra funktionella seglarkläder. De började produktutveckla innovativa jackor, precis 
som de själva ville ha dem. Företaget lades ner, kort efter dess start, men återupptogs 22 år 
senare, 1999, med samma vision. Vid den tidpunkten bestämdes företagets kärnvärden och en 
strategisk tioårsplan fastställdes. Dessa kärnvärden skulle ligga till grund för att bygga ett 
starkt varumärke. Innan Sail Racing lanserade sina produkter på den svenska marknaden 
fanns inget ”livsstilsvarumärke” inom seglarbranschen, enligt VD, Henric Wikestam. 
 
Sail Racing påbörjade vid återuppstarten ett samarbete med Gore-Tex och blev officiella 
sponsorer för Assa Abloy i Volvo Ocean Race. År 2002, samma år som deras sponsringsbåt 
kom på andra plats i Volvo Ocean Race, var utvecklingen av en full kollektion färdig och den 
mötte marknaden med positiva resultat. Snart därefter började de exportera kläder till Norge 
och blev internationella. De fortsatte med sponsringsprojekt för seglartävlingar som bland 
andra Americas Cup och startade ett eget ”test-team”, som de har än idag. Test-teamet består 
av professionella seglare, som provar alla Sail Racings kläder i hård miljö, för att kunna 
utveckla dem efter en tävlingsseglares egna önskemål. Några kända profiler i test teamet är 
Klabbe Nylöf och Magnus Holmberg. 

4.1.1 Sail Racing idag 
Sail Racings kontor ligger tre mil söder om Göteborg, i anslutning till moderbolaget 
Sportmanship. De har ett nytt showroom på kontoret, där de visar sina kollektioner för 
kunderna. Sail Racings registrerades 1991 som aktiebolag och idag innehar Henric Wikestam 
posten som VD. År 2008 omsatte Sail Racing International 39 miljoner, men visade röda 
siffror samma år och gick minus en halv miljon. Tidigare år har de dock uppvisat positiva 
resultat, år 2007 en ökning med 1,5 miljoner kr och år 2006 en ökning med 4 miljoner kr.  
 
Sail Racing fortsätter idag att utveckla sin export och verkar nu på sex marknader. Under 
2009 öppnade de sin första egna butik i Stockholm och de planerar att öppna i Göteborg inom 
snar framtid. Sedan ett år tillbaka har de internethandel på sin hemsida. Försäljningen sker till 
85 % på den svenska marknaden. Företaget arbetar i nuläget med två produktlinjer, 
Seglingslinjen och Casual. Seglingslinjen har funnits från start och innehåller de tekniska 
seglarkläderna, medan Casuallinjen består av komplement såsom hoodtröjor och piké, för att 
erbjuda kunden en hel livsstil. 
 
Först nu, elva år sedan start, har en ny plan satts i verket där företaget fokuserar på ekonomisk 
tillväxt. Under kommande tioårsperiod har företaget som mål att omsätta en miljard. Till 
strategin hör också en fortsatt internationell expansion. 
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4.1.2 Branschbeskrivning 
Fallföretaget Sail Racing verkar i sportklädersbranschen och säljer seglarkläder .  I branschen 
agerar välkända företag tillsammans med nykomlingar. De nya aktörerna utmanar med 
innovativa produkter och hotar välkända varumärken såsom Helly Hansen, Henri Lloyd och 
Musto. Branschen karaktäriseras av höga priser, dyra kvaliteter och hög teknologi. Då 
produkterna har ett så pass högt pris är återkommande kunder av stor vikt, att förlora en kund 
till en konkurrent är förödande. Trots lågkonjunktur visar statistiken från Handelsindex för 
september 2009 en ökning med 5.7 % jämfört med 2008, på sport och fritidshandeln. Detta 
visar att intresset för sportkläder har vuxit i Sverige (Branschindex, 2010). 

4.1.3 Varumärket Sail Racing 
Sail Racing har valt att differentiera sig från konkurrenterna och skapa ett nischat varumärke 
för att uppmärksammas av kunderna. Från start har deras varumärkeslöfte varit väldigt 
konsekvent då marknadsföringen och produkterna haft ett sammanhängande utseende. 
 
Sail Racing kommunicerar produktattribut av hög kvalitet, då priset ligger lite över 
konkurrenternas. Produktutvecklingen pågår konstant med hjälp av test-teamet för att 
kunderna inte ska tröttna på designen. Sail Racing utvecklar nya produkter till varje säsong 
men kvarhåller typiska drag i plaggen för att kunderna alltid ska känna igen dem.  
Företagsnamnet Sail Racing valdes då det står för produkternas användningsområde, de ska 
hålla måttet för tävlingssegling. Då företagets namn registrerades redan 1977, såg grundaren 
Martin Rydell detta som en möjlighet att återuppta varumärket. Namnet är internationellt, 
vilket var en viktig aspekt då företagsledningen redan från start hade målet att exportera 
globalt. 
 
Företaget vill att kunderna ska känna sig som tävlingsseglare när de bär deras produkter, på så 
sätt förmedlas livsstilen. Många kunder som köper produkterna har aldrig varit på en båt men 
vill ändå associeras med segling. Sail Racings kärnvärden är ”speed sailing, high-tech, 
innovation och heroes/ test-team”, dessa fyra ord ligger, enligt Henric, till grund för alla 
aktiviteter som företaget utför. Henric beskriver företagets varumärkesuppdrag som ”Total 
Commitment” och menar att de alltid ska vara trogna sina rötter och fokusera på 
högfartssegling. 
 
För att ge kunderna en sammanhållen bild av varumärket har de valt att främst positionera sig 
i association med segling. Deras produkter går att köpa i butiker som säljer seglingskläder, 
sportbutiker och på utvalda mindre märkesbutiker. Henric menar att produkterna går att 
använda till mycket annat än segling men det är kundens val, varumärket ska associeras med 
proffssegling och inget annat. 
 
Marknadsföring har alltid haft stor betydelse för varumärket Sail Racing. För att entra 
marknaden, innan de hunnit utveckla några produkter, gjordes en katalog som skickades ut till 
intressenter. Genom att synas, innan de kunde använda sig utav produktattribut, 
kommunicerade de sitt märke och sin identitet direkt, menar Henric. Detta fångade 
återförsäljarnas intresse då kunder kom in och frågade efter produkterna innan de fanns 
tillgängliga för försäljning. 
 
Sail Racing satsar fortfarande mycket pengar och energi på sin marknadskommunikation. I all 
kommunikation till kund använder de sig av, som Henric beskriver det, riktiga människor i en 
verklig miljö. Deras produktkatalog har vunnit svenska publisherpriset för bästa katalog, tre år 
i rad och bilder ur katalogen används i större delen av marknadsföringen. Utformningen av 
företagets marknadskommunikation är sammanhållen och visar bilder från riktiga 
seglingstävligar där besättningen bär Sail Racings kläder. Till vanligheten hör att 
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reklamannonser endast visar små delar av produkterna där logotypen är synlig. De har, enligt 
marknadschef Lars Bolin, en offensiv kommunikation där de visar sina mest extrema plagg 
för att uppmärksamma kunderna.  
 
Marknadsföringen sker i magasin som King och Café och i form av sponsring av 
seglingsteam. Henric beskriver att de även använder sin butik i Stockholm och andra utvalda 
återförsäljare som marknadsföring och de har utvecklat ett eget butikskoncept. ”Sail Racing 
Mediasystem” är vad VD:n själv beskriver som en innovation inom butikskommunikation. 
Från huvudkontoret styrs all musik och de bilder som visas i butikerna, på så sätt kan de med 
enkla medel sända ut den kommunikation de för tillfället avser förmedla. Enligt Lars 
marknadsför sig Sail Racing nu mer kommersiellt än förr. De visar exempelvis en reklamfilm 
på alla Sveriges flygplatser med temat Sail Racing International. 
 
Sail Racing gör två kollektioner varje år, Autumn/Winter och Spring/Summer. Varje säsong 
har ett nytt tema där sortimentet och marknadsföringen går hand i hand, därav lanseras 
varumärket ständigt i nya miljöer. Autumn/Winter 09-10 handlade om att runda Cape Horn. I 
katalog och butik hade kunderna möjlighet att vara med och tävla om en expedition 
tillsammans med den uppmärksammade tävlingsseglaren Skip Novak.  
 
Det nya temat för våren 2010 heter ”Sail Racing International” och under denna process har 
Sail Racing startat ett samarbete med Audi. Samtidigt som de kommunicerar sitt varumärke i 
olika miljöer, ger de också kunderna exempel på den livsstil som företaget vill förknippas 
med. Henric berättar att den nya katalogen är mer kommersiellt utformad, samtidigt som den 
ger större utrymme för Casualkollektionen. På detta sätt vänder sig katalogen till fler kunder 
än bara seglare. Vid varje kollektionsuppstart, utgår Sail Racing från varumärket och arbetar 
med att knyta varje produkt till företagets kärnvärden. Design- och 
marknadsföringsavdelningen arbetar tillsammans och Henric påpekar vikten av att koppla 
marknadsföringen till produkten och varumärket i ett tidigt skede.  
 
Sail Racing har delat upp sin målgrupp i tre element. De visualiserar detta i form av en 
pyramid där toppen utgör kärnseglaren som seglar professionellt och har kunskap om alla 
varumärken inom branschen. Henric beskriver kunden som trogen och en äkta seglarfanatiker. 
Då Sail Racing utvecklar sina produkter främst till denna kund, står deras feedback och 
kommentarer för stor del av produktutvecklingen. Mitten av pyramiden består av den aktiva 
seglaren som följer seglingsevent och regattor. Kunden läser seglingsmagasin och har 
professionella seglare som sina idoler. De vill leva den livsstil som proffsen gör och lägger 
därför mycket pengar på att se ut som dem. De är noga med vilken utrustning de köper och 
handlar bara av de mest attraktiva märkena i branschen.  
 
Botten av pyramiden utgörs av masskonsumenten som letar efter unika varumärken. Kunden 
behöver inte nödvändigtvis vara seglare men ska lockas till seglarkläder och kunna identifiera 
sig med personerna i Sail Racings test-team. Denna kundgrupp står för en stor del av 
försäljningen och är viktig för Sail Racing. Däremot är det inte masskonsumentens åsikter 
som beaktas vid produktutvecklingen, enligt Henric startar kärnkunden trender som 
masskonsumenten sedan ska efterfråga.  
 
Henric beskriver även klart och tydligt vilken kund de inte riktar sig till, de som letar efter ett 
lågt pris och inte bryr sig om produktkvaliteten eller märkesassociationer, faller utanför deras 
målgrupp. Även dem som letar efter en klassisk seglarstil och den typiska marina designen, 
undviker Sail Racing att marknadsföra sig till.  
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På Sail Racing introduceras varje nyanställd grundligt och blir tilldelade en såkallad DNA-
guide. Det innebär att anställda får lära känna företagets värderingar, profil, mål och livsstil. 
Eftersom varumärket är så starkt förknippat med företaget är det, enligt Henric, en 
självklarhet att de anställa får kläderna gratis, som en förmån, så de kan ”leva i Sail Racing”.  
Personalen har stor möjlighet att vara med och påverka företaget, eftersom de inte är så 
många anställda. Henric beskriver att det finns olika viljor men att målbilden ändå är 
densamma. 

4.1.4 Varumärkesidentitet och image 
Henric menar att Sail Racing haft samma kärnvärden och företagskultur sedan start. Det har 
enligt honom pågått ett arbete under elva år, för att strategiskt bygga varumärket. För att i 
bästa mån visa kunderna varumärkets identitet har de försökt knyta sina produkter till 
företagets kärnvärden. För att lyckas förmedla sin identitet genom produkterna menar Henric 
att de alltid försöker differentiera sig genom detaljer som skapar igenkännande. Exempelvis 
karaktäriseras deras jackor av två reflexremsor på överarmen vilka är patenterade för att inte 
kunna kopieras. 
 
De immateriella delarna i Sail Racings identitet utgörs av hög produktkvalitet och innovation. 
Henric berättar att de lägger stor vikt vid kvalitetsutveckling och nya designmässiga 
lösningar, för att erbjuda kunden det bästa. Han menar att varumärket skulle tappa 
trovärdighet om de lanserat en lågprislinje. 
 
Sail Racing vill, enligt Henric, skapa en identitet till produkterna genom att ständigt vara 
innovativa både i design och i kvalitet. Carbon black är ett exempel på en av deras 
karakteristiska jackor, den är helsvart vilket var nytt på marknaden vid dess introduktion. För 
att inte förväxlas med andra varumärken är de noga med att använda sin logotyp. Den 
föreställer ett block och används frekvent i marknadsföring och på samtliga produkter. Henric 
berättar att de ser loggan som en betydelsefull del i marknadsföringen och dess exponering 
utgör en möjlighet att bygga igenkännande till varumärket. Han menar att om loggan används 
i fel sammanhang, kan detta försvaga varumärket Sail Racing. Företagets löfte till kunden är 
att alla produkter som loggan sitter på, ska vara utav hög kvalitet och noga uttänkta material. 
De har en väl formulerad mall för loggan och dess användning, där de beskriver hur den får 
användas, i vilka sammanhang och utformningar. Henric berättar att logotypen alltid är 
placerad i samband med varumärkesnamnet någonstans på samtliga produkter. 
 
Den bild av varumärket Sail Racing vill förmedla till sina kunder är tydlig och 
sammanhängande men Henric menar ändå att det är svårt att veta hur kunderna uppfattar dem. 
Han berättar att företaget inte utför några kundundersökningar, däremot har de en egen 
kundklubb för att skapa en nära kontakt med kunden. Henric nämner att moderbolaget 
Sportmanships delägare, Sjätte Ap-fonden, gjort en undersökning på känslomässiga 
värderingar. Det framkom att det fanns oklarheter vad gäller Sail Racing som livsstilsmärke 
och att Casuallinjen uppfattas som något spretigt. Undersökningen visade däremot att 
kunderna har tilltro till den tekniska nivån inom varumärket. 
 
För att kommunicera sina kärnvärden och stärka sitt varumärke vill företaget relateras till en 
viss livsstil. Sail Racing har därför valt sina samarbetspartners noga utefter likheter i profil 
och identitet. De är internationellt starka och arbetar strikt vad gäller design. Dessutom är de 
innovatörer inom sin bransch, liksom Sail Racing. Audi är ett gott exempel på ett sådant 
samarbete och det finns även förhoppningar om att framöver skapa ett med Apple. 
 
Svårigheten med att vara ett så pass litet varumärke som Sail Racing, med nischade produkter 
och väl uttänkt målgrupp, är att generera en hög omsättning. De måste sälja mycket för att gå 
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runt vilket betyder att de tvingas sälja till kunder som egentligen inte ingår i deras målgrupp. 
Av deras återförsäljare är det sportkedjorna som köper mest, Stadium och Intersport säljer 
mycket och står för en stor del av Sail Racings omsättning. Henric menar att detta ökar 
försäljningen men är orolig över hur varumärket framställs då de själva inte får vara med och 
bestämma över skyltning och butiksutformning. Sail Racing förlorar kontrollen över vilka 
kunder som köper deras produkter när de säljs via dessa butikskedjor och de mister kunskapen 
om hur varumärkesimagen uppfattas.  
 
Sail Racing arbetar idag med att få en sammanhållen identitet och att imagen ska stämma 
överens med denna. De har exempelvis slutat att sälja sina produkter till de återförsäljare som 
inte klarar av att framställa varumärket på rätt sätt. De arbetar även frekvent med att få en klar 
Casuallinje som känns trovärdig och visar identiteten på samma sätt som Seglingslinjen.  
 

4.2 Cheap Monday 
 
Historien bakom Cheap Monday började år 2000, då fyra vänner öppnade en secondhandbutik 
i en av Stockholms förorter. Butiken hade endast öppet på lördagar och söndagar vilket gav 
upphov till namnet Weekend. Därefter gjordes en större satsning då Adam Friberg, Örjan 
Andersson, Lars Karlsson och Linda Friberg öppnade Weekday, en butik i centrala Stockholm 
som lockade en yngre, trendriktig kategori av människor. Butiken innehöll en kombination av 
kända varumärken och andrahandsplagg. Det var år 2004 som varumärket Cheap Monday, 
med dess karakteristiska döskallelogotyp, lanserades. Företaget etablerades efter att Örjan 
upptäckt ett behov på marknaden av designerjeans till ett bra pris. Deras första modell kallad 
Tight, var en otvättad jeansbyxa med väldigt tight passform. Från början såldes bara 
jeansbyxan på måndagar till ett pris på 400 kronor, för att erbjuda stamkunderna jeans till bra 
pris. Cheap Mondays jeans placerades strategiskt intill de dyrare jeansen och på bara några 
veckor såldes de första 800 paren slut, framgången var ett faktum (Cheap Monday).  

4.2.1 Cheap Monday idag 
Numera erbjuder varumärket Cheap Monday en komplett kollektion som återfinns i utvalda 
butiker, såväl i Sverige som utomlands. I Sverige sker den största försäljningen i 
Weekdaybutikerna, totalt säljs Cheap Monday i 1500 butiker i 30 länder. Cheap Monday 
samarbetar med distributörer och agenter i USA, Europa, Australien, Mellanöstern och 
Kanada. Huvudkontoret är beläget i Göteborg och tillhör företaget Weekday Brands AB, en 
varumärkesleverantör som ägnar sig åt grossistförsäljning med ett antal varumärken. 
Weekday Brands AB ingår i koncernen Fabric Scandinavia som sedan år 2008 ägs till 60 % 
av H&M-koncernen (DN, 2008). Inom Fabric Scandinavia återfinns Weekday Brands AB, där 
butikskedjorna Weekday och Monki ingår. Cheap Mondays har en egen butik i Köpenhamn 
och öppnandet kommer, med största sannolikhet, att åtföljas av fler utlandsetableringar. 
Närmast på agendan ligger London, enligt en av grundarna, Adam Friberg.  

4.2.2 Branschbeskrivning 
Under många år har marknaden visat uppgång i försäljning av jeans men mellan åren 2008-
2009 bröts denna trend och försäljningen minskade med 6 %. Lindex, H&M och KappAhl tar 
marknadsandelar på bekostnad av mindre varumärkesleverantörer. Genomsnittspriset för ett 
par jeans var år 2009, 428 kronor och samma år såldes 15 miljoner par jeans (Habit, 2009). 
Cheap Monday verkar inom modebranschen med inriktning på denim. Jeans har sedan länge 
varit ett välanvänt plagg och det finns många aktörer på marknaden. Cheap Monday 
producerar desigerjeans till ett lågt pris i jämförelse med konkurrenterna, andra svenska 
snabbväxande aktörer som verkar på marknaden är Acne, Filippa K, Wesc och Whyred. Detta 
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har lett till ett större intresse för svenskt mode på den globala marknaden och därför ökar 
exporten (SvD, 2009). 

4.2.3 Varumärket Cheap Monday 
Cheap Monday differentierar sig från andra jeansleverantörer genom att sälja märkesjeans till 
ett lågt pris. De får kunden uppmärksam genom att, i butik, strategiskt placera jeansen intill 
märkesjeans med ett betydligt högre pris. Cheap Monday erbjuder kunden, som de själva 
uttrycker det, billiga jeans åt folket. De fokuserar främst på priset och då de vill producera 
trendiga jeans gör de avkall på kvaliteten. Adam menar att de inte kräver det bästa materialet 
eller finishen, utan nöjer sig så länge priset är det rätta. På så vis erbjuder de kunden 
produktattribut i form av mycket jeans för pengarna.  
 
Varumärket har fått mycket uppmärksamhet genom sin logotyp, som föreställer en leende 
döskalle med ett uppochnedvänt kors inuti. Dödskallen har sin härkomst ifrån Mexico och 
deras firande av ”Day of the death”. Det uppochnedvända korset förklaras som en semi-
katolsk symbol. Den visuella identiteten är dock fri för tolkning menar Adam. 
 
Det som särskiljer Cheap Monday från andra jeansleverantörer är dess stora utbud av 
modeller och tvättar. De erbjuder kunden 250 olika jeansmodeller per år, i mängder av 
färgkombinationer. Jeansen särskiljer sig genom att modellerna är smala i benen. Vid 
företagets start var detta inte moderiktigt men som Adam själv beskriver det, var Cheap 
Monday grundare till den smala stretchbyxan. Deras logotyp i kombination med varumärket 
utgör dess visuella identitet och den används frekvent. Stora målningar i Cheap Monday - 
mönster täcker väggarna hos många återförsäljare och utgör ett kännetecken för kunden. 
 
Varumärkets namn, Cheap Monday, har sitt ursprung i moderbolaget Weekday AB, som står 
för veckans alla dagar. När Örjan och Adam startade Cheap Monday hade Weekdays kunder 
klagat på de dyra jeanspriserna. Då många av kunderna var studenter ville grundarna erbjuda 
ett billigt alternativ. För att skapa ett namn som kunde representera affärsidén, började de 
fundera över vilken veckodag som studenterna hade mest ont om pengar. De kom fram till att 
de spenderade mycket pengar på helgen och därför blev måndagen knaper. 
Varumärkesnamnet Cheap Monday blev ett faktum. 
 
Adam beskriver varumärkets kärnväden som ”billigt, lättåtkomligt och snyggt med känsla”. I 
själva verket är priset det absolut viktigaste i alla företagets aktiviteter och Adam menar att de 
inte är främmande för att ändra sig efter kundernas behov, så länge förändringen sker i Cheap 
Monday - anda.  
 
Den livsstil Cheap Monday förmedlar associeras, enligt Adam, med kultur. Företagets 
personlighet kan sammankopplas med musik, konst och ett genuint intresse för omvärlden. 
När Cheap Monday introducerades, var tighta jeans inte allmänt accepterade i modevärlden 
och det var bara innovatörerna som vågade gå emot strömmen och köpa jeansen. Enligt Adam 
består befolkningen, i det stora hela, av 2 % innovatörer som inte är rädda för att sticka ut och 
testar nya saker. Dessa startar sedan trender som blir ett måste för de som vill associeras med 
dem.  
 
Trendsättarna är viktiga för varumärket, då de anammar en ny stil och inspirerar den stora 
massan. I nuläget menar Adam att deras kund främst består av kvinnor i åldern 17- 30 år. 
Chep Monday vill dock inte hindra någon från att handla deras kläder och på så vis har de 
ingen definierad målgrupp. De vänder sig till människor som är intresserade av mode och 
design. Ställningstagandet för med sig att utformningen av deras produkter inte grundas med 
en speciell person i åtanke. 
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Cheap Monday visar upp varumärket i samband med events i form av fester och positionerar 
sig därav på ett differentierat sätt i kundens medvetande. Inga speciella VIP-inbjudningar 
förekommer utan alla har möjlighet att närvara. Festerna hålls i lagerlokaler, alternativt i 
Weekday butikerna. Adam menar att de ofta associeras med kulturevenemang och festivaler, 
detta är bara positivt då det stämmer överens med varumärkets personlighet.  
 
Cheap Monday har aldrig använt sig av traditionell marknadsföring i form av tv- radioreklam 
eller annonser. Vid starten var de ekonomiska resurserna för små och istället fick företaget 
utnyttja Örjans kontaktnät för att nå ut. Adam menar att de inte använder sig utav någon typ 
av marknadsföring i nuläget men att det kan bli ändring i framtiden. Kommunikationen med 
kunden sker via Cheap Mondays hemsida och därigenom kan de förmedla sina värderingar 
och sin vision.  
 
”Customized Jeans Tour” är ett event som Cheap Monday anordnade för första gången i 
Stockholm år 2008, för att sedan ta turnén vidare till Europa, Asien, USA och Australien. För 
varje stad togs en Limited Edition – kollektion fram, bestående av 50 par jeans. Efter bra 
respons har eventet blivit återkommande och det senaste arrangerades i april 2010. Alla 
Weekdaybutiker i Sverige och Cheap Mondays egna butik i Köpenhamn var då inplastade och 
det bjöds på dryck. 

4.2.4  Varumärkesidentitet och image 
Enligt Adam arbetar Cheap Monday inte med sina kärnvärden eller sin personlighet när de 
kommunicerar varumärket till kunder. Han menar att varumärket är fritt för tolkning och att 
fokus ligger på försäljningsvolymer. Vid företagets start var de först med sin jeanstyp, på 
senare dagar har dock konceptet anammats och idag går det att hitta många varumärken som 
gör liknande produkter. Cheap Mondays jeans differentieras från konkurrenterna genom att de 
alltid kostar exakt 400kr och att företagets logga syns bak på linningen. De arbetar inte med 
onödiga detaljer för att göra jeansen unika, då detta är kostsamt och de vill hålla nere priserna. 
Adam menar att jeansen alltid är i trendriktiga tvättar och modeller men de går att köpa för ett 
betydligt lägre pris än konkurrenternas. 
 
Cheap Monday kommunicerar inte sina ställningstaganden inom organisationen till kunden. 
Ett klart exempel på detta är deras beslut att inte marknadsföra sitt miljöarbete, då Adam 
menar att det inte vore i Cheap Monday - anda. Vill kunderna veta mer om organisationen får 
de ta reda på informationen själva anser Adam. Ointresset till marknadsföring skapar en 
annorlunda personlighet och enligt Adam blir kunderna på så vis mer intresserade av 
varumärket. De avser inte att skryta med goda gärningar utan har en tillbakalutad inställning 
som skapar dess identitet.  
 
Deras logotyp är, som ovan beskrivet, en döskalle med ett uppochnedvänt kors i pannan. 
Detta har fått mycket uppmärksamhet internationellt, då många uppfattat budskapet som anti 
kristet. Detta var inte planerat när de utformade logotypen, Adam menar att de bara tyckte att 
den var snygg. Resultatet av uppmärksamheten har bara varit positiv för varumärket, då det 
lockat unga kunder vill göra rebell mot sina föräldrar. Försäljningen har ökat och Cheap 
Monday tog många debatter angående sin logotyp vilket skapade ett stort intresse för 
varumärket. Adam beskriver att de inte är främmande för att uttrycka extrema budskap, då 
många ungdomar vill gå emot det som är politiskt korrekt och det som föräldrarna lärt dem. 
De använder logotypen på alla plagg för att kunderna ska associera deras produkter med 
varumärket. Cheap Monday har lagt ner stora summor på att registrera sitt varumärke och sin 
logotyp. De har varumärkesskyddat sitt namn i större delen av världen då de ser många 
potentiella marknader att entra framöver.  
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Då Cheap Monday inte valt att visa kunden en uttänkt identitet, har de heller ingen direkt 
uppfattning om hur imagen skildras. Företaget gör inga kundundersökningar för att ta reda på 
hur varumärkesidentiteten uppfattas men Adam beskriver att ökad försäljningsvolym tyder på 
att varumärket är omtyckt, vilket räcker för honom. Adam berättar även att han läser allt som 
skrivs om varumärket på bloggar, både positivt och negativt. Om en bloggare skriver något 
negativt går han alltid in och studerar bloggarens profil, för att försöka urskilja om det är en 
kund som stämmer överens med Cheap Monday- andan. Om det inte är det, tror han inte 
heller att identiteten skadas. 
 
Cheap Monday väljer att inte avsiktligt positionera sig i kundernas medvetande och står på så 
vis utan kontroll i sin positionering. För några år sedan ökade försäljningen drastiskt och det 
skapades en hype kring varumärket. Adam berättar att en sådan försäljningsökning ofta 
resulterar i att kundgruppens ålder sjunker. Han beskriver det som storasyster - lillasyster 
syndromet. När storasyster använder ett visst märke tycker lillasyster att det är häftigt och vill 
anamma det. Han menar att det kan skada varumärket om kundgruppens ålder blir för låg och 
för att motverka detta valde de att exkludera de minsta storlekarna, 23- och 24 tum ur 
sortimentet. Detta har lett till att de allra yngsta inte längre kan köpa produkterna, vilket 
hindrar varumärket från att uppfattas som ett barnmärke. Adam menar att om de allra yngsta 
ser varumärket som trendigt gör detta vanligtvis att de något äldre tappar intresset, vilket vore 
förödande. Även om företaget inte uttrycker en särskild målgrupp, riktar de sig ändå till 
kunden som kan komma att bli lojal och som de kan bygga en relation med. 
 
Vid den interna marknadsföringen underlättar det, enligt Adam, att de är så få anställda på 
Cheap Monday. Det är omöjligt att inte känna varumärkesandan och han beskriver att all 
personal är insatta i företaget och dess värderingar. Alla delar ett intresse för musik, kultur 
och omvärlden vilket understödjer varumärkets personlighet. Det sker dock ingen 
personalutbildning eller evenemang där de marknadsför varumärket internt. 
 
Enligt Adam bör varumärket Cheap Monday associeras med billiga jeans. De erbjuder inte 
attribut såsom hög kvalitet, unika produkter eller innovativ design, däremot beskriver Adam 
att de kunder som bryr sig om trender och vill ha möjlighet att köpa nya trendriktiga jeans 
ofta, köper Cheap Monday. Adam beskriver att varumärket inte är främmande för att ändra 
sin identitet i framtiden. Han menar att de följer kundernas önskemål och förändras utefter 
svängningar i deras efterfrågan. Trots att de alltid kommunicerat sitt varumärke genom 
nischade tajta jeans, är de inte rädda för att producera löst sittande jeans, om kunderna skulle 
efterfråga det. 
 



 

26 

5 Analys 
 
 
I kommande kapitel presenteras analysen utefter den teoretiska referensramens struktur och 
fallföretagen behandlas tillsammans med teorin under varje rubrik. 
 
 

5.1 Analys av varumärkeslivscykeln 
 
Enligt Brassington & Pettitt (2000) kan ett varumärke följa en livscykel som har fem faser. 
Både Sail Racing och Cheap Monday är unga företag som verkat i branschen runt tio år. De 
har passerat utvecklings- och introduktionsfasen och befinner sig nu i tillväxtfasen då de båda 
arbetar med att öka omsättningen samt ta marknadsandelar. För att följa cykeln och utvecklas 
till mognadsfasen krävs det, enligt Trout (1996), att de håller sig uppdaterade på marknadens 
förändringar, annars riskerar de att hamna i nedgångsfasen. Då Cheap Monday arbetar utefter 
kundernas önskemål och utvecklar kollektionerna i samförstånd med dem, spelar de enligt 
teorin, med säkra kort gällande sin plats på marknaden. De ligger dock i riskzonen då 
kundernas attityder och önskemål förändras dagligen och det är svårt att förutspå trender. Sail 
Racing å andra sidan, är inte trendkänsliga utan arbetar utefter uppställda kärnvärden. Detta 
möjliggör för starkare kundrelationer då målet inte är att uppfylla masskonsumentens 
önskemål utan fokusera på kärnkunden. De arbetar med högteknologiska produkter vilket 
dock gör dem känsliga för utvecklingen inom tekniska material. Sail Racings kärnkund är 
uppdaterad inom teknologin och väljer alltid det bästa, om Sail Racing inte kan leverera det 
mest efterfrågade materialet riskerar de att bli utkonkurrerade. Både Sail Racing och Cheap 
Monday var först på marknaden inom sin nisch, detta öppnade möjligheter för snabb tillväxt 
men nya aktörer har sedan dess anammat deras affärsidéer och blivit konkurrenter. Det krävs, 
enligt teorin, ett aktivt arbete för att särskilja sig och differentiera sina produkter gentemot 
konkurrenternas på marknaden.  
 

5.2 Analys av hur ett varumärke byggs 

5.2.1 Produktattribut 
Melin (1999) beskriver att varumärket tillskrivs ett värde först då det sätts i samband med en 
produkt. Produktattribut delas upp i produktutveckling och produktkvalitet samt förpackning 
och visuell identitet. Sail Racings VD Henric Wikestam menar att företaget lägger fokus på 
sina jackor som har särskiljande drag och ska vara lättigenkännliga. Samtliga jackor bär 
typiska Sail Racing attribut såsom deras pattenterade reflexer och blocklogotypen i nacken. 
Vid produktutveckling är målet att Sail Racings kärnkund ska känna igen en jacka vid första 
anblick. Sail Racing lägger stor vikt vid att utveckla en god produktkvalitet för att tillföra 
produkten ett mervärde. Kotler (2008) menar att kvalitet skapas när en produkt kan användas 
till sitt ändamål, det primära användningsområdet för Sail Racings jackor är högfartssegling. 
Genom att arbeta i samförstånd med test-teamet, kämpar de med att möjliggöra användningen 
av produkterna under hårt klimat. Sail Racings arbete stämmer på så vis överrens med Kotlers 
teori. Enligt Melin (1999) bör produkten vara i fokus och bära upp varumärket. Sail Racings 
arbete överrensstämmer dock inte med Melins teori då fokus i marknadsföringen ligger på 
varumärket snarare än produkterna. De motsäger sig i den mån att de arbetar med att bygga 
varumärket som en livsstil och inte bara i samspel med produkterna. Slutligen mynnar deras 
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typ av varumärkesbyggande ut i ett möte mellan kund och produkt men syftet är att 
implementera varumärket i kundernas medvetande.  
 
Cheap Monday däremot arbetar främst med produkter i sina varumärkesbyggande aktiviteter 
och det är produkten som är bärare av varumärket. Deras jeans har ett enhetligt utseende och 
produktutvecklingen ligger i fokus då det är trenderna som styr. Genom sitt låga pris visar 
Cheap Monday kunden en ärlig bild av vad som kan förväntas av produktens kvalitet. 
Grundaren Adam Friberg mörknar inte sanningen gällande produkternas lägre kvalitet, då han 
menar att de erbjuder produktattribut i form av trendriktig produktutveckling till ett lågt pris. 

5.2.2 Märkesidentitet 
Enligt Melin (1999) bör företag, förutom genom produktattribut, utveckla en unik identitet, då 
den är svårare att kopiera. Sail Racing kopplar tidigt samman sin identitet med produkterna. 
De är väl insatta i det faktum att deras produktattribut lätt och gärna kopieras och arbetar 
därför med varumärkesidentiteten för att särskilja sig från konkurrenterna. Exempelvis är de 
noga med att alltid visa varumärket i rätt sammanhang för att skildra Sail Racings livsstil. 
Även i sin slogan ”Total Commitment” åskådliggör de sitt engagemang och sin pålitlighet.   
 
När Cheap Monday introducerades var deras produktattribut unika och de var 
marknadsledande på smala jeans. På senare tid har många andra företag anammat trenden och 
numera erbjuds kunden trendiga jeans till lågt pris från många aktörer. För att särskilja sig 
utvecklar de enormt många jeansmodeller för att kunden ska hitta det den söker hos dem. 
 
Melin (1999) menar att det är av stor vikt för identiteten att välja ett namn som kan associeras 
med varumärkets ståndpunkter. Varumärkesnamnet Sail Racing fungerar internationellt och 
mottagren kan lätt förstå de bakomliggande kärnvärdena. Vi anser att Sail Racing har arbetat i 
enlighet med Melin vid skapandet av varumärkesnamnet dock finns en svårighet i att juridiskt 
skydda namnet. Då Sail Racing, som befinner sig i tillväxtfasen, ännu inte hunnit 
implementera varumärkesnamnet fullständigt i kundernas medvetande, är det lätt för nya 
aktörer att skapa ett varumärke med liknande namn vilket skulle kunna skada Sail Racing.  
 
Det finns en klar tanke bakom varumärkesnamnet Cheap Monday vilket skapar nyfikenhet 
hos kunden. I enlighet med Kotler (2008) har Cheap Monday skapat ett namn som skildrar 
produktens fördelar, kunden kan lätt associera varumärkesnamnet med ett lågt pris. Det 
faktum att det finns en sann historia bakom namnet ökar tilliten till varumärket. Enligt Melin 
(1999) är det viktigt att juridiskt skydda ett varumärkesnamn vilket Cheap Monday har lagt 
ned stora summor pengar på. De har haft som mål att agera globalt och har därför skyddat 
namnet i större delen av världen och det är på så vis en förutsättning att namnet fungerar 
internationellt.  
 
Melin (1999) belyser vikten av att redan från start koppla varumärket med en livsstil som 
kunden kan identifiera sig med. Sail Racing lägger mycket energi på att bygga en stark 
personlighet kopplat till varumärket. Målgruppen Sail Racing riktar sig till består av personer 
som vill associeras med segling. Det finns en svårighet i det faktum att många personer tror 
att de stämmer in i målgruppen men befinner sig utanför en seglingsmiljö. Detta kan leda till 
att kärnkunden inte vill associeras med märket då icke seglaren använder det. Sail Racing 
arbetar dock i enlighet med Melin (1999) vid uppbyggnaden av varumärkets personlighet och 
hur livsstilen ska förmedlas.  
 
Cheap Monday arbetar på ett helt annat sätt, utan uppsatta mallar för hur varumärket ska 
associeras. Trots detta har de ändå lyckats skapa en tydlig personlighet kring varumärket, där 
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de utför aktiviteter som en viss typ av kund kan associera sig med. I själva verket är det 
grundarnas egna värderingar som har skapat Cheap Mondays personlighet.  

5.2.3 Kärnvärde 
Enligt Melin (1999) bör ett företags kärnvärden vara svåra att kopiera och generera ett 
mervärde till kunden. Sail Racing har klara uppställda kärnvärden som lyder: speed sailing, 
high-tech, innovation och heroes/test-team. Kärnvärdena är noggrant formulerade utefter Sail 
Racings personlighetskriterier och beskriver företagets aktiviteter väl. Inom branschen är 
dessa kärnvärden säregna och håller företaget på rätt bana. Kärnvärdena har varit desamma 
ändå från start och det finns inga planer på att ändra dem. 
 
Cheap Mondays kärnvärden är: billigt, lättåtkomligt och snyggt, vilket inte överensstämmer 
med Melins teori om unika och särskiljande kärnvärden. Då det finns många företag som 
erbjuder billiga, snygga och lättåtkomliga produkter inom deras bransch, utmärker de inte 
Cheap Monday som varumärke i större mån. 

5.2.4 Positionering 
Med positionering menar Melin (1999) de aktiviteter ett varumärke gör för att placera sig i 
kundernas medvetande. Sail Racing positionerar sig i seglingssammanhang där produkterna 
hamnar i rätt miljö. Enligt Melin (1999) liknas positionering vid hur kunder uppfattar ett 
företags produkter i jämförelse med konkurrenternas. Sail Racing differentierar sina produkter 
genom att utveckla innovativa seglarkläder som särskiljer sig från konkurrenternas. Genom 
deras samarbeten med företag som har samma värderingar och profil blir positioneringen 
ännu tydligare. Det finns dock en risk för felpositionering om samarbetspartners agerar i 
sammanhang där Sail Racing inte hör hemma. 
 
Cheap Monday väljer en tillbakalutad positionering där de i själva verket inte avser att bli 
uppfattade på något speciellt vis. De utför ändå sina aktiviteter enhetligt då de visar 
varumärket i en särskild miljö. Cheap Monday arrangerar exempelvis events i övergivna 
lokaler eller lagerlokaler, detta lockar en viss typ av kund. Dessutom följs en noggrann plan 
vid val av återförsäljare för att visa i vilka sammanhang de vill synas. 

5.2.5 Marknadskommunikation 
Enligt Fill (2005) är det genom marknadsföring produkten får möjlighet att utvecklas till ett 
varumärke, företagets kärnvärden och identitet blir därigenom synliga för kunden. Sail Racing 
marknadsför sig frekvent både genom kommersiella medel och genom events såsom regattor. 
Genom att de använder sig utav riktiga miljöer i sin marknadsföring skildras en känsla för 
livsstilen. Produkten i sig används sällan för att skapa uppmärksamhet, de arbetar snarare med 
att visa detaljer, logotypen och kända seglare i rätt miljö. På så sätt försöker de, i enlighet med 
Melin (1999), skapa ett innovativt sätt att synas på. Eftersom Sail Racing är ett varumärke 
som främst agerar under sommarhalvåret kan de ha svårt att bli ihågkomna under vintern då 
livsstilen inte känns lika påtaglig. 
 
Cheap Monday använder sig inte av någon traditionell marknadsföring men finner andra 
innovativa sätt att nå ut på. De går emot Melins teori som menar att reklam är viktigt för att 
visa produktens existens. Cheap Monday använder ett innovativt sätt att visa upp sig på, då de 
inte försöker överhuvudtaget, tvingas kunden leta efter dem. På så sätt arbetar de i enlighet 
med Melin (1999) och är medvetna om att de hade haft stor risk att försvinna i reklambruset 
om de inte varit nytänkande i sin marknadskommunikation. Cheap Monday har gjort ett aktivt 
val att inte marknadsföra sig, då de är medvetna om att deras resurser inte är tillräckliga för att 
tränga igenom reklambruset.  
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5.2.6 Intern märkeslojalitet 
Melin (1999) beskriver viken av en samspelt företagsvision, där alla inom företaget är 
införstådda med dess värderingar. Sail Racing arbetar aktivt med sina anställda direkt då de 
rekryterats. De kommunicerar på så vis en enhetlig bild till kunderna och följer Melins teori. 
Då personalen följer Sail Racings DNA-guide i hur varumärket får kommuniceras, är alla 
insatta i företagets vision. Eftersom de är få anställda och arbetar tätt ihop formas personalen 
efter en Sail Racing mall. 
 
Cheap Monday utför ingen intern marknadsföring utan låter personalen agera fritt. Adam 
menar att eftersom det är få som arbetar med varumärket sker kommunikationen inom 
företaget smidigt ändå. Trots att de arbetar emot teorin har de inte haft några bekymmer med 
märkeslojaliteten hittills. Enligt teorin bör de utforma en plan för intern marknadsföring i takt 
med att de växer, då kvarhållandet av en samlad bild kan vara kritisk om antalet anställda 
ökar. 
 

5.3 Analys av varumärkesidentitetens byggstenar 

5.3.1 Varumärket som produkt 
Kundens första kontakt med varumärket sker, enligt Aaker (1996), genom produkten. Sail 
Racing har från start differentierat sig från konkurrenterna genom sina unika jackor. Deras 
livsstilskollektioner har däremot varit spretiga och visat en oklar bild av 
varumärkesidentiteten, det Sail Racing velat förmedla. Produkternas kvalitet och utformning 
har sviktat och många kunder har på så vis fått fel bild av varumärket. Sail Racing har även 
stött på problem då många aktörer försökt kopiera deras produktattribut. Produktgruppen, som 
består av vardagsplagg, passar inte in på företagets kärnvärden då de inte är ämnade att 
användas till högfartssegling. Problematiken med att sprida varumärkesvisionen till en 
kompletterande produktgrupp ligger i att överföra unikheten, som de uppmärksammats för, till 
dessa produkter. Sail Racing förmedlar sin rätta identitet genom sina jackor men inte genom 
resterande produkter. Enligt Aaker (1996) utgör en produkts pris och kvalitet stor del av 
kundassociationerna. Sail Racings priser är enhetliga men kvaliteten, i form av särskiljande 
drag hos produkterna, är spridda. 
 
Cheap Monday särskiljer sig från konkurrenterna genom deras smala jeans och det är främst 
denna produktgrupp som associeras till varumärket. I takt med att fler aktörer tillkommit på 
marknaden är smala jeans inte tillräckligt för att differentiera sig. De visar klart och tydligt sin 
kvalitet och prisnivå men många aktörer delar samma vision. Cheap Monday arbetar på så vis 
inte i enlighet med teorin då de har svårt att kommunicera varumärkesidentiteten genom 
produkterna. 

5.3.2 Varumärket som organisation 
Enligt Aaker (1996) visar företag även sin identitet genom organisationen i sig, där de 
kommunicerar varumärket utefter sina ställningstaganden. Genom att sponsra kända 
besättningar i stora regattor, visar Sail Racing kunden vad företaget brinner för. Det är inte 
bara en typ av marknadsföring utan även ett sätt att visa sin identitet och vart varumärket hör 
hemma. All marknadsföring Sail Racing gör utgår från organisationen och de är blygsamma 
med att marknadsföra produkterna i sig, istället försöker de bli uppmärksammade som 
varumärke. Ett kärnvärde de arbetar hårt med är innovation, vilket de förmedlar till kunden 
genom innovativa aktiviteter. De var exempelvis först i Sverige med att utveckla ett eget 
butikskoncept i form av mediasystemet och de försöker även konstant hitta nya sätt att synas 
på, då de byter tema inför varje säsong och aktiverar kunderna på innovativa sätt. Detta 
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överensstämmer med Aakers uppfattning om hur varumärket ska marknadsföras som 
organisation. Aaker (1996) anser att organisationsattribut är svårare att kopiera än produkten, 
då de är av immateriell karaktär (Aaker, 1996). Som vi tidigare beskrivit arbetar Sail Racing 
mer med att visa sin identitet via organisationen än genom produkterna. Detta skapar en 
livsstil kring varumärket vilket förhöjer mervärdet till produkterna. Kunderna får lättare att 
associera produkterna till dess rätta sammanhang. 
 
Cheap Mondays arbetssätt kan göra det svårt för kunderna att uppfatta en klar identitet, då de 
inte marknadsför varumärket som organisation. De har inte en tydlig bild av hur 
organisationen och dess aktiviteter ska kommuniceras dock visar deras handlingar indirekt en 
bild av företaget. Det finns en risk för att en felaktig identitet uppvisas då alla aktiviteter, 
enligt teorin, bör vara genomtänkta och planerade. De går även emot teorin då de inte 
marknadsför ställningstaganden inom företaget såsom sin miljöfokusering. Adam menar att 
Cheap Monday snarare skulle förlora trovärdighet om de kommunicerat sina 
ställningstaganden till kund. Enligt teorin hade de vunnit på att utveckla och kommunicera ett 
antal organisationsattribut för att kompensera den numera låga produktdifferentieringen. 

5.3.3 Varumärket som personlighet 
Ett varumärkes unika egenskaper och livsstil skapar dess personlighet. Enligt Aaker (1996) 
utvecklas långvariga relationer när dessa egenskaper överrensstämmer med kundens. Sail 
Racing har en väl beskriven målgrupp och försöker genom sina handlingar likställa sig med 
kunden. Genom att agera på de platser där målgruppen finns representerad visar de kunden att 
de har gemensamma intressen, därav byggs en personlighet kring varumärket. Då Sail Racing 
söker en kund med seglingsintresse, marknadsför de varumärket frekvent på platser med 
anknytning till segling. Eftersom denna kundgrupp inte räcker för att skapa tillräckligt stor 
omsättning, tvingas Sail Racing även marknadsföra sig till kunder med en annan personlighet. 
På så sätt visar de en splittrad identitet och kan komma att förlora förtroendet från 
kärnkunden, som delar varumärkets egenskaper. 
 
Enligt Adam försöker Cheap Monday arbeta med ytterligheter, han beskriver att de följer 
trender men samtidigt går emot strömmen. När andra varumärken bjöd kunder på champagne 
i fina lokaler, bjöd Cheap Monday på öl i butiken. På så vis skapar de en personlighet och 
lockar kunder som vill sticka ut från mängden. Företaget vill synas i samband med kulturella 
evenemang och associeras med musik och festivalliv. Därav drar de till sig personer som kan 
identifiera sig med denna livsstil. 

5.3.4 Varumärket som symbol 
Enligt Aaker (1996) bör den symbol som används tillsammans med varumärkesnamnet kunna 
associeras med företagets identitet. Sail Racing använder sig av en illustration som föreställer 
ett block, vilket utgör en koppling till segling. Logotypen används i all typ av marknadsföring, 
dels i samband med produkterna men även fristående. Sail Racing försöker på så vis, i 
enlighet med Aaker, skapa igenkännande åt symbolen och använda den som en 
attraktionskraft till produkterna. 
 
Cheap Mondays logotyp föreställer en döskalle med ett vänt kors i pannan. Vid skapandet av 
symbolen var avsikten inte att den skulle framställas som en anti-kristen metafor. 
Reaktionerna har dock varit positiva för varumärket men detta tyder på brist av kontroll. 
Genom att den uppfattats som rebellisk har Cheap Monday nått en kundgrupp de är nöjda med 
men logotypen symboliserar egentligen inte företagets identitet som Adam beskriver den. 
Döskallen har ingen koppling till företagets aktiviteter, detta går emot teorin men de använder 
den frekvent ihop med varumärkesnamnet och produkterna vilket skapar igenkännande.  
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5.4 Analys av identitetsfällorna 

5.4.1 Varumärkets imagefälla 
Aaker (1996) menar att många företag gör misstaget att inte använda sig av kundernas åsikter 
vid byggandet av identiteten. Han beskriver att den bild ett företag vill förmedla, inte alltid är 
densamma som kunden uppfattar. Inom vårt ena fallföretag Sail Racing görs inga 
undersökningar som beskriver hur kunderna uppfattar företagets image, därmed löper de en 
risk att få sin identitet missuppfattad. De har dock tagit del av en undersökning gällande 
känslomässiga värderingar kring hur varumärket uppfattats, det framkom att deras Casuallinje 
ansågs spretig. Detta innebär att produkterna i linjen inte förmedlar den identitet de avser. Sail 
Racing riskerar därför att hamna i imagefällan då det finns tecken på ett gap mellan deras 
identitet och image. 
 
Cheap Monday gör heller inga rena kundundersökningar, däremot läser Adam allt som 
publiceras om varumärket. Han tar på så vis del av all positiv och negativ kritik som skrivs 
om Cheap Monday. Företaget får däremot ingen information om hur kunder, som inte 
uttrycker sina åsikter kommersiellt, uppfattar varumärkesimagen. Cheap Monday befinner sig 
redan i imagefällan då de själva upptäckt att fel storlekar och modeller säljer bättre än de 
produkter företaget önskat sälja mer av. Cheap Monday har ingen definierad målgrupp men 
avser ändå att sälja till en äldre kund som har förmågan att skapa trender. När försäljningen av 
de minsta storlekarna ökade upptäckte de, utan att göra kundundersökningar, att deras 
kundgrupp var för ung. För att rädda situationen uteslöts de minsta storlekarna och de löste 
problemet för stunden. Fler misstolkningar av identiteten kan existera utan att de upptäckts.  

5.4.2 Varumärkets positioneringsfälla 
Vid ett varumärkes positionering begås ofta misstaget att endast kommunicera en del av 
identiteten, Aaker (1996) menar att varumärkets utveckling då hämmas. Sail Racing använder 
sig av ”Total Commitment” som slogan, vilket skildrar deras personlighet dock är det, enligt 
teorin, omöjligt att förmedla hela identiteten i en kort slogan. Sail Racing arbetar med en 
offensiv marknadsföring där de avser att kommunicera varumärkets livsstil och skildra sin 
identitet, genom att visa kunden vilka aktiviteter de väljer att involvera sig i. Företaget visar 
främst varumärket och logotypen i utvalda miljöer, produkterna kommer på så vis i 
skymundan och visas inte mycket i materialet. Detta är delvis positivt då företaget visar sin 
personlighet och identitet men det finns en risk att kunden uppfattar varumärket annorlunda 
när de ser produkterna utanför en Sail Racing miljö. Då företaget inte kommunicerar hela sin 
identitet riskerar de, enligt teorin, att hamna i positioneringsfällan. 
 
Cheap Monday väljer att inte medvetet kommunicera sin identitet, därav förmedlas endast 
delar av personligheten till kunden. Genom att inte ha en plan riskerar de att tappa kontroll 
över vilka delar kunden uppfattar. De använder ingen slogan och kommunicerar inte heller 
sina kärnvärden via marknadsföring. Cheap Monday visar däremot upp sin rebelliska sida 
genom val av logotyp och marknadsföring via event. Då Cheap Monday inte har en uttänkt 
plan på vad identiteten ska skildra, är det svårt att analysera om de står inför en risk att hamna 
i fällan. Det är svårt att uppfatta om deras rebelliska sida står för hela identiteten eller endast 
delar utav den. Eftersom de inte använder ett fåtal ord för att kommunicera varumärket, 
riskerar de heller inte att dessa ord misstolkas. 

5.4.3 Fällan med det externa perspektivet 
För att undvika att hamna i fällan med det externa perspektivet är det, enligt Aaker (1996), en 
förutsättning att alla inom företaget kommunicerar en samlad identitet. För att lyckas med 
detta måste personalen ha kunskap om varumärkets ståndpunkter. Sail Racing har, som 
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tidigare nämnts, en väl utarbetad varumärkesmall som personalen följer. Därav arbetar de i 
enlighet med teorin och vi ser ingen risk till att de ska hamna i fällan. 
 
Cheap Monday har ingen plan för intern marknadsföring och utbildar inte personalen i 
företagets värderingar och ståndpunkter. Adam beskriver att det inte finns ett behov i nuläget 
då de är så få anställda och arbetar tätt tillsammans. Aaker (1996) menar dock att ett företag 
riskerar att hamna i fällan om personalen inte har kunskap om dess identitet. Cheap Mondays 
kommunikation ut mot kund kan bli missvisande då personalen är fri att förmedla valfria 
åsikter i samband med varumärket. 

5.4.4 Fällan med att vara produktattributfixerad 
Aaker (1996) menar att företag ofta fokuserar för mycket på produkten och varumärket glöms 
bort. Sail Racing arbetar här i enlighet med teorin då den strategiska ledningen främst arbetar 
med att skildra identiteten genom varumärket. För att förmedla sina kärnvärden och identitet 
visar de varumärket i samband med seglingsaktiviteter och på så vis är de inte för 
produktattributfixerade. Däremot försöker de överföra identiteten på sina produkter och få 
kunden att uppfatta personligheten även genom dessa. Genom att använda sig av egen 
inredning och ett tydligt butikskoncept försöker Sail Racing återge varumärkets identitet i 
relation till produkten.  
 
Cheap Monday fokuserar på produkten före varumärket och ligger därför, enligt teorin, i 
riskzonen till att hamna i fällan. Deras kärnvärden har sin utgångspunkt i produkterna och 
detta tyder på en felfokusering som leder till för hög produktfixering. Cheap Monday utför 
endast undersökningar kring statistik på försäljning av produkterna och förlorar då, enligt 
Aaker (1996), annan information som hade kunnat utveckla identiteten. Vidare menar Aaker 
att en produktattributfixering ofta grundas i en uppfattning om att kunden endast utvärderar 
produkten vid köpbeslut. Utifrån teorin har Cheap Monday hamnat i fällan då de förlitar sig 
för mycket på produkterna och inte arbetar med att utveckla ett starkt varumärke kring dem.  
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6 Slutsatser 
 
 
I detta kapitel kommer vi, utifrån vår analys, diskutera och dra slutsatser med koppling till 
våra uppställda frågeställningar och vårt syfte. Slutsatserna grundas i insamlad teori och 
empiri. 
 
 
Överensstämmer teorin med vår empiri, gällande hur nyetablerade företag bygger ett 
varumärke och en identitet? 
 
För att lyckas svara på den här forskningsfrågan har vi, i analysen, jämfört relevant teori med 
vår empiriska undersökning. Analysen har resulterat i en bild av hur väl våra fallföretag 
arbetar i enlighet med teorin. Sail Racing följer Melins (1999) lagar kring 
varumärkesbyggande, då de fokuserat på en strategisk uppbyggnad av sitt varumärke sedan 
start. Alla byggstenar i Melins varumärkesplattform är väl genomarbetade av företaget trots 
att de inte är enliga med forskarens uppfattning till punkt och pricka. Vi kan, efter vår intervju 
med Henric Wikestam, finna en tydlig plan bakom alla varumärkesbyggande aktiviteter då 
deras handlingar grundas i företagets kärnvärden. Sail Racing visar även att de följer teorin 
vid skapandet av sin identitet då de arbetar flitigt med att överföra varumärkesidentiteten i alla 
kundmöten. Vi menar inte att de lyckats helt och hållet men de har en välutformad plan över 
det fortskridande arbetet med identiteten. I nuläget sker ett aktivt arbete med att undvika 
identitetsfällor då de försöker skapa samma uppfattning hos kunder, som den de själva vill 
förmedla av varumärket. De går dock emot teorin då de inte gör några kundundersökningar på 
hur varumärket och dess image uppfattas. Då de arbetat hårt med att bygga sitt varumärke, 
behandlas det med omsorg av företaget och livsstilen kring varumärket har blivit deras 
främsta konkurrensmedel. Vi anser att deras arbetssätt i stor mån överensstämmer med den 
forskning vi bearbetat under studiens gång. 
 
Cheap Monday går, till skillnad från Sail Racing, emot större delen av teorin kring 
varumärkesbyggande. De hade ingen uttänkt plan för varumärket utan startade med visionen 
att sälja billiga jeans, utan större tanke på varumärket bakom produkterna. Under intervjun 
med Adam Friberg fick vi uppfattningen av att varumärkesbyggande aktiviteter låg utanför 
deras fokus. I efterhand har vi dock upptäckt att varumärket Cheap Monday visar en stark 
personlighet, trots att de inte följer teorin. De går emot strömmen i sin kommunikation till 
kunden och vi ser ett samband med detta i bristen på teoretiskt grundade aktiviteter. Melin 
(1999) menar att ett företag ska kommunicera en innovativ marknadsföring för att 
differentiera sig, på så sätt följer Cheap Monday teorin då de arbetar med ytterligheter och 
undviker att vara kommersiella. Vi anser att de, till viss del, följt teorin i utvecklingen av sin 
identitet då de särskiljer dig från konkurrenterna genom sin personlighet. Utformningen av 
logotypen följer visserligen inte Aakers (1996) lära, då döskallen inte i större mån går att 
koppla till företagets produkter. De har dock lyckats skapa stor uppmärksamhet kring 
symbolen och på så sätt skildrar den företagets rebelliska sida. Eftersom logotypen ofta visas i 
samband med varumärkesnamnet förmedlas företagets ena kärnvärde, billigt, till kunden. Vi 
ser dock inga tydliga tecken på att de arbetar med att undvika identitetsfällor, vilket kan leda 
till en missvisande identitet enligt Aaker (1996). 
 
Båda fallföretagen är nyetablerade och har verkat på marknaden i mindre än tio år. Vid Sail 
Racings start började de med sitt varumärkesbyggande omgående och skapade en livsstil 
kring märket. Varumärket låg i fokus och försäljningssiffror hamnade i skymundan. Cheap 
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Monday, å andra sidan, inledde med att tillfredställa ett behov de upptäckt på marknaden. De 
producerade jeans i stora kvantiteter för att mätta detta behov och varumärkets uppbyggnad 
lämnade plats åt försäljningsaktiviteter. Då Sail Racing arbetar frekvent med varumärkets 
framställning och förmedlar sina kärnvärden genom flertalet aktiviteter, har de stor kontroll 
över hur de vill att varumärket ska uppfattas. Cheap Monday har däremot lyckats skapa ett 
uppmärksammat varumärke på helt andra kriterier. De har visat ett ointresse till 
varumärkesbyggande aktiviteter såsom marknadsföring och istället fokuserat på sina 
produktattribut i form av billiga jeans. Företagen arbetar på skilda sätt men har båda byggt ett 
varumärke och visar upp en identitet. 
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7 Diskussion 
 
 
I det sista kapitlet kommer våra slutgiltiga funderingar kring studien presenteras. Vi kommer 
avslutningsvis att ge förslag till fortsatt forskning.  
  
 
 
Våra slutsatser resulterade i det faktum att Cheap Monday, till skillnad från Sail Racing, inte 
arbetar nämnvärt med sitt varumärke. Vid starten av uppsatsskrivandet väcktes vårt intresse 
för Cheap Monday, då de haft en hög tillväxttakt. Vi var övertygade om att det fanns en 
genomtänkt plan bakom varumärket, därav blev vi förvånade över resultatet. Sail Racing har 
däremot haft en blygsam tillväxt och vi blev överraskade av företagets stora plan för 
varumärkets framfart. Vi har blivit nyfikna på Cheap Mondays arbetssätt och är intresserade 
av att undersöka om det finns andra, allmänt godkända, teorier de använder vid 
varumärkesbyggande. 
 
Vi ställer oss frågande till den befintliga teorins framtida relevans. Då globaliseringen öppnat 
för många nyetablerade aktörer på marknaden har konkurrensen hårdnat och konsumenterna 
blivit mindre mottagliga för marknadsföring. Utvecklingen har bidragit till en strategisk 
betydelse för varumärket och inneburit att företag arbetar allt hårdare med sina 
varumärkesassociationer. Teorier för varumärkesbyggande används frekvent vilket kan leda 
till att varumärken byggs på identiska sätt. I överflödet av varumärken behövs, enligt teorin, 
en differentiering för att synas och nå ut till kunderna. Det bästa sättet att särskilja sig från 
andra varumärken är kanske att agera tvärt emot vad teorin säger, för att vara rebelliska. 
 
Vi har alltså kommit fram till slutsatsen att det finns olika sätt att bygga varumärken på och vi 
ser inga tydliga tecken på att teorins väg är den enda rätta. Både Sail Racing och Cheap 
Monday befinner sig fortfarande i tillväxtfasen och det sistnämnda företaget har vuxit med 
raketfart. Detta betyder inte med säkerhet att tillväxten kommer att fortsätta öka, då de har 
spridda visioner för framtiden. De har lyckats bygga ett varumärke som skapat 
uppmärksamhet men vi ställer oss frågande till hur länge deras hype varar innan de entrar 
nedgångsfasen. Vi är även nyfikna på hur Sail Racings utveckling ser ut, då de följt teorin. 
Varumärket är stabilt uppbyggt och när fokus övergår till försäljning, ställer vi oss frågan om 
de kommer lyckas skapa en tillväxt lik Cheap Mondays.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning    
 
Då vår studie mynnat ut i en ny frågeställning, om teorin måste följas för att lyckas bygga ett 
starkt, långsiktigt varumärke, ser vi ett intresse i fortsatt studie kring fallföretagen. Det vore 
intressant att följa företagens utveckling, för att ta reda på om de utvecklas till mognadsfasen 
eller om de hamnar i nedgångsfasen. Först efter en längre studie av företagen kan vi svara på 
frågan om teorin krävs för att bygga ett starkt varumärke. 
 
För framtida forskning föreslår vi även en undersökning av båda företagens kunder, för att 
beskriva hur varumärkenas image bedöms. Vi tror att kundundersökningar hade bidragit till 
en mer omfattande analys där både företaget och kundens perspektiv skildrats. 
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Under studien har vi även sett inslag av storytelling i företagens arbetssätt, därav hade det 
varit intressant att använda teori kring storytelling och på så vis analysera empirin utifrån det. 
 
 



 

37 

8 Källförteckning 
 

8.1 Litteratur 
 
Aaker, D, A. (1996). Building strong brands. New York: The Free Press. 
 
Andersen, Ib. (1998), Den uppenbara verkligheten – val av vetenskaplig metod. 
Studentlitteratur AB: Lund 
 
Brassington, Frances & Pettitt, Stephen (2000). Principles of Marketing. 2:a upplagan. Essex: 
Pearson Education Limited 
 
Christensen, Lars, Engdahl, Nina, Grääs, Carin & Haglund, Lars (2001). 
Marknadsundersökning – en handbok. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund 
 
Doyle, Peter & Stern, Phil (2006). Marketing management and strategy.  4:e upplagan. Essex: 
Pearson Education Limited. 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2003). 
Metodpraktikan. 2:a upplagan. Stockholm: Nordsteds Juridik AB 
 
Fill, Chris (2005) Marketing communications. Harlow: Prentice - Hall.  
 
Klein, Naomi (2002) No Logo. Ordfront förlag 
 
Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2008). Principles of Marketing. 5:e upplagan. New Jersey: 
Prentice Hall Inc. 
 
Knox, S. (2004). Positioning and branding your organisation 
 
Melin, Frans (1999). Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. 
Upplaga: 1. Liber: Malmö 
 
Mårtensson, Rita (1994). Marknadskommunikation. Lund: Studentlitteratur 
 
Grönroos, Christian. (2000) Service Management och marknadsföring – En CRM ansats. 
Liber: Malmö 
 
 Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens Grunder- Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trout, J (1996). The New Positioning; The Latest on the Wolds Number One Business 
Strategy. London: McGraw – Hill. 
 
Uggla, H. (2003). Organisation av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling. 
Sverige: Liber Ekonomi. 
 
Van Weele, A. (2004). Purchasing and Supply Chain Management. 4:e upplagan. Hampshire, 
United Kingdom: Cengage Learning, EMEA 



 

38 

 

8.2 Vetenskapliga artiklar 
 
Benady, David (2009). Kicking the promotions habit. Haymarket Business Publications Ltd 
 
Christopher, Martin, Lowson, Robert & Peck, Helen (2004). Creating agile supply chains in 
the fashion inustry. International journal of retail & distribution management. volume 32:8  
 
King, Stephen (1991). Brand-Building in the 1990s. Emerald Blackfiles 2007 
 
Krake, F.B.G.J.M. (2005). Successful brand management in SMEs: a new theory and practical 
hints. Journal of Product & Brand Management. Emerald Group Publishing Limited 
 
Melin, Frans & Hamrefors, Sven (2003). Den värdeskapande varumärkesstrategin. 
Stockholm: Sveriges informationsförening. 
 
Nordås, Kyvik, Hildegunn (2004). The global textile and clothing industry post the agreement 
on textile and clothing. World Trade Organization. Geneva, Switzerland 
 

8.3 Elektroniska källor 
 
American marketing association: Tillgänglig på. 
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx [Hämtat 10-04-13] 
 
Branschindex: Tillgänglig på. 
http://www.market.se/Branschindex/Snabbindex/saljindex-detaljhandel/oktober-
2009/supermanad-for-detaljhandeln/ [Hämtat 10-04-13] 
 
Cheap Monday: Tillgänglig på.  
http://www.cheapmonday.com/about [Hämtat 10-04-10] 
 
Dagens Nyheter: ”Nu blir jeansen grönare” Tillgänglig på. http://www.dn.se/ekonomi/nu-
blir-jeansen-gronare-1.690974 [Hämtat 10-04-28] 
 
Dagens nyheter: ”H&M köper Cheap Monday” Tillgänglig på.  
http://www.dn.se/ekonomi/h-m-koper-cheap-monday-1.650668 [Hämtat 10-04-13] 
 
Habit: ”Jeansmarknaden tappar fart” Tillgänglig på. 
http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=112504 [Hämtat 10-04-10] 
Svenska Dagbladet: ”Svenskt mode går mot lovande tider” Tillgänglig på. 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/svenskt-mode-gar-mot-lovande-tider_3985807.svd
[Hämtat 10-04-10] 
 
Svenska Dagbladet: ”Kända märken krymper på hyllorna” Tillgänglig på. 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/kanda-marken-kryper-pa-hyllorna_1044861.svd 
[Hämtat 10-04-13] 
 
Varumärkeslagen: Tillgänglig på. 
http://www.lagen.nu/1960:644 [Hämtat 10-04-28] 

http://www.market.se/Branschindex/Snabbindex/saljindex-detaljhandel/oktober-2009/supermanad-for-detaljhandeln/
http://www.market.se/Branschindex/Snabbindex/saljindex-detaljhandel/oktober-2009/supermanad-for-detaljhandeln/
http://www.cheapmonday.com/about
http://www.dn.se/ekonomi/nu-blir-jeansen-gronare-1.690974
http://www.dn.se/ekonomi/nu-blir-jeansen-gronare-1.690974
http://www.dn.se/ekonomi/h-m-koper-cheap-monday-1.650668
http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=112504
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/svenskt-mode-gar-mot-lovande-tider_3985807.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/kanda-marken-kryper-pa-hyllorna_1044861.svd
http://www.lagen.nu/1960:644
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8.4 Muntliga källor: 
 
Bolin, Lars. Marknadschef. Sail Racing. [Genomförd 10-05-07] 
 
Friberg, Adam. Grundare. Cheap Monday. [Genomförd 10-05-06] 
 
Wikestam, Henric. Verkställande Direktör. Sail Racing. [Genomförd 10-05-07] 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 

 Hur startades ert företag? 
 

 Vart befinner ni er idag? 
 

 Vart kommer ert namnval ifrån? 
 

 Har ni juridiskt skyddat ert varumärkesnamn? 
 

 Hur ser er logotyp ut? 
 

 Hur arbetar ni med att visa er logotyp?  
 

 Hur ser ert arbete med varumärket ut? 
 

 Gör ni några kundundersökningar? 
 

 Vad använder ni er av för marknadsföring? 
 

 Vilka är era kärnvärden? 
 

 Hur vill ni kommunicera ut dem till kunderna? 
 

 Har ni någon slogan? 
 

 Vilken är er målgrupp? 
 

 Hur vill ni att kunderna uppfattar ert varumärke? 
 

 Vad har ni gör produktgrupper? 
 

 Vad är det som särskiljer er från konkurrenterna? 
 

 Hur ser den branschen ni verkar i ut? 
 

 Använder ni er av någon internutbildning? 
 

 Hur får ni de anställda insatta i företagets värderingar och vision? 
 

 Vad vill ni att varumärket ska förmedla för känsla? 
 

 Hur har ni arbetat för att differentiera er från kunderna? 
 

 Hur arbetar ni med produktutveckling? 
 

 Har ni sett en problematik med hur kunderna uppfattar er? 
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