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Abstract 
The purpose with this thesis is to investigate how Swedish clothing 
companies create and communicate a personality for their brand. Case 
studies were conducted with three companies; Nudie Jeans, Koppartrans 
and J.Lindeberg. These firms can be considered as established clothing 
brands nationally as well as internationally. The study found that 
individualism, logotype and moral standpoints play an important role in 
the creation and the communication of a brand’s personality. Moreover, 
messages that are not under the control of the company, such as word of 
mouth and publicity, were considered more important than planned 
messages through media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FÖRORD 
Under tiden för färdigställandet av denna uppsats har jag lärt mig saker 
om branding jag inte tror jag hade gjort av att ta en kurs i densamma.  
Som alltid när man skriver arbeten likt detta dyker det upp personer efter 
vägen man vill rikta ett särskilt tack till. Först och främst vill jag tacka 
respondenterna som gjort denna studie möjlig. Jag vill även rikta ett tack 
till min handledare, Ted Karlsson som med sitt engagemang och sin 
kunskap inom branding agerat som ett utmärkt bollplank under denna tid. 
Vidare vill jag tacka mina kurskamrater som på ett konstruktivt sätt 
bidragit med tankar och synpunkter.  
 
Som en följd av denna uppsats färdigställande har min studietid på Luleå 
Tekniska Universitet nått sitt slut med många goda minnen till följd. Jag 
vill tacka Marcus, Anders, Isak, Jimmy m fl. för att ni gjort min studietid 
till en trevligare tillvaro. Tack! 
 
Luleå den 22 maj 2009 
 
Joel Liljedahl 
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1.  INLEDNING 
Kapitlet inleds med bakgrund följt av en problemdiskussion. Därefter 
följer uppsatsens syfte och de forskningsfrågor som ämnas besvaras.  
Slutligen redogörs för uppsatsens avgränsningar samt en disposition som 
beskriver det tänkta tillvägagångssättet. 

1.1 Bakgrund 
”A brand that captures your mind gains behavior. A brand that captures 

your heart gets commitment” – Scott Talgo, brand strategist 
 

Varumärkespersonlighet är ett relativt nytt begrepp och får kanske inte 
alltid den uppmärksamhet det förtjänar. Om du funderar över begreppet 
varumärkespersonlighet och du ser den där tuffa killen komma körandes 
längs gatan på sin Harley Davidsson, tror du verkligen att den 
huvudsakliga anledningen till att han köpte motorcykeln är dess kvalitet 
och egenskaper? Vår personlighet är något vi ofta väljer att uttrycka i det 
vi köper och kläder är inget undantag.  
 
Varumärket var från början en ursprungsbeteckning som berättade var 
varan kom ifrån. Ingen kan dock med säkerhet fastslå varför märkning av 
föremål överhuvudtaget uppstått, en tänkbar förklaring torde dock vara 
att man ville visa att ett föremål tillhörde någon, menar Melin och Urde 
(1991). Den engelska översättningen av ordet varumärke är ”brand”, som 
härleds från det anglosaxiska verbet ”to brand” – att bränna. Denna 
metod är även den första typen av märkning som kan härledas i historien 
och syftade till att brännmärka boskap (Diamond, 1983). 
 
Aaker (1996) definierar varumärket som en uppsättning tillgångar som är 
kopplade till ett varumärkes namn eller symbol, som bidrar till värdet av 
en produkt eller tjänst. Aaker menar emellertid att ett varumärke inte 
enbart behöver ha positiv innebörd, då det även kan ha negativa effekter 
på värdet av produkter och tjänster (ibid).  
 
Varumärket är en försummad strategisk tillgång. I etablerade varumärken 
finns en dold möjlighet till förbättrad lönsamhet, konkurrenskraft och 
tillväxt (Melin och Urde, 1991, s 37). Vidare menar författarna att insikt i 
detta resonemang kommer att skilja vinnande företag från förlorare på allt 
fler marknader. Melin och Urde slår fast att det är genom varumärket, 
konsumenternas val styrs och påverkas, vilket medfört en ökad fokus på 
konsumentforskning hos företag. 
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Ett varumärke kan utgöras av flera dimensioner och en av dessa är 
varumärkesidentiteten (eng. brand identity) – kort förklarat hur företagen 
önskar att deras varumärke ska uppfattas (Aaker, 1996).  Aaker beskriver 
varumärkesidentiteten som en kärna med fyra omgivande dimensioner 
som alla påverkar kärnan i varumärkesidentiteten. Dessa fyra 
dimensioner är sättet att se varumärket som en produkt, organisation, 
person och symbol. Vidare betonar Aaker vikten av att företag ser på sitt 
varumärke utifrån alla dessa fyra perspektiv, kanske inte tillämpar alla, 
men i vart fall tar dem i beaktande. Fokus i den här studien kommer att 
ligga på varumärket som person – varumärkespersonligheten. 
Varumärkespersonligheten är kopplad till den emotionella delen i hur 
konsumenten upplever varumärket och skapas genom alla de erfarenheter 
konsumenten kan sammankoppla till varumärket (Rajagopal, 1996, s 61). 
 
Det finns kanske ingen annan enskild faktor än mode, som dominerar den 
moderna populärkulturen idag (Frost och O’Cass, 2002). Enligt 
Goldsmith, Flynn och Eastman (1999) har teoretiker i litteraturen som 
behandlar klädbranschen hängivet ägnat sig åt forskning för att förstå 
motiv och uppträdande hos innovatörer inom mode. Forskningen har 
även fokuserat på värderingar och attityder då kläder ofta har fler 
funktioner än att hålla värmen och agera som skydd mot väder och vind 
(ibid). Goldsmith m fl. räknar upp andra funktioner som kläder kan anses 
ha; de säger hur viktiga vi är som individer, hur mycket status en individ 
har men även vilka attribut som kännetecknar en individ t.ex. 
alldaglighet, sexighet, professionalism etc.  

1.2 Problemdiskussion 
Jennifer Aaker (1997, s 347) definierar ett varumärkes personlighet som 
”människans samlade karakteristika associerat med ett varumärke”.  En 
personifiering av Absolut Vodka, brukar bli beskrivet som en cool och 
hipp 25-åring medan konkurrenten Stolichnaya beskrivs som en 
konservativ, äldre man (Ibid). Hon har även tagit fram fem dimensioner 
för att mäta ett varumärkes personlighet, vanligtvis under benämningen 
”The Big Five”. De fem dimensionerna kan beskrivas som mänskliga 
egenskaper överförda till ett varumärke. 
 
Ett varumärkes personlighet är ett attraktivt och lockande koncept inom 
marknadsföring idag. Många forskare engagerar sig och väljer att ge sin 
syn på ämnet. Kapferer (1992) framhåller personligheten som en av de 
sex beståndsdelar som hjälper ett varumärke att förmedla en innebörd, 
samt att företag måste lägga ner mycket resurser på att förstå hur 
varumärket uppfattas i konsumentens medvetande. Rajagopal (2006, s 
58) å sin sida, beskriver varumärkespersonligheten som en av 
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hörnstenarna i varumärkesidentiteten och kanske den variabel som är 
mest avgörande i konsumentens köpprocess. Enligt Aaker (1996, s 83-84) 
kan varumärkespersonlighet stärka ett varumärke på olika sätt; dels kan 
det hjälpa till att skapa en självuttrycklig fördel som hjälper konsumenten 
att uttrycka dennes personlighet och dels kan ett varumärkes personlighet 
utgöra basen hos relationen mellan ett företag och konsumenten, ungefär 
på samma sätt som hur mänskliga personligheter påverkar relationer 
mellan människor (ibid). 
 
Genom att skapa en personlighet runt ett varumärke kan marknadsföraren 
skapa attraktion för människor som värdesätter karaktäristikan för just det 
varumärket. Ett exempel på detta är en studie om öl, där det framkom att 
majoriteten av konsumenterna föredrog den ölsort som matchades dennes 
personlighet (Ackoff och Emsott, 1975). 
 
Hur skapas då en varumärkespersonlighet? Aaker (1996, s 145) anger 
produktrelaterad karaktäristika som en primärt drivande faktor, men 
nämner även att t.ex. produktklass kan skapa en personlighet. Nike och 
Reebok är bra exempel på detta då de ofta vill se användaren av en 
sportsko som äventyrlig, ung och livfull (ibid). Enligt Aaker kan även 
aspekter som inte är relaterade till produkten skapa en 
varumärkespersonlighet, exempelvis användaren, sponsring, ålder på 
varumärket, symbol, ursprungsland etc. Ett exempel på detta är det tyska 
bilmärket Audi som många drar parallellen till tyskar och stereotyper av 
dessa såsom att vara precis, hårt arbetande och seriös (ibid).  
 
Frost och O’coss (2002, s 67) framhåller personlighet och individuell 
identitet hos konsumenter som viktiga faktorer då det kommer till 
statusmärken och moderiktiga kläder. De anser t.ex. att ett klädmärke kan 
spela en viktig roll i skapandet av en individuell identitet hos 
konsumenten samtidigt som företagen kan erhålla marknadsandelar och 
ekonomiska fördelar som ett resultat av det värde konsumenten sätter på 
dem (ibid). 
 
Varumärkesarketyper, dvs. varumärken sammanlänkade med 
mytologiska motiv som är konsistenta och återkommande genom 
historien är enligt Perfetti (2002) något som inte bara kan hjälpa till att 
skapa varumärkespersonlighet, utan även ge ekonomiska fördelar. 
Exempel på arketyper är bl.a. hjälten, den utstötte, älskaren, den 
oskyldige. Några av dessa går att återfinna i klädbranschen vilket gör 
detta område intressant att studera. 
 
 



4 
 

Konsumentens personlighet gör sig påmind i klädesbranschen på flera 
sätt, bl.a. skapar den huvudbry i modehusen såväl som i butiken, dock av 
helt skild karaktär. Medan kläddesigners jobbar frenetiskt med att 
förutsäga konsumentens nuvarande och kommande preferenser, måste 
återförsäljaren bemästra svårigheterna med att anpassa lagernivåer för 
varje säsong på en väldigt kort tid, innan nästa säsongs kollektion 
kommer in (Frost och O’Cass, 2002). 
 
Reklam används ofta för att skapa varumärkets personlighet och det mest 
effektiva verktyget för att kommunicera ett varumärke (Rajagopal, 2006). 
Att exponera sitt varumärke kopplat till popstjärnor, sportpersonligheter 
och kändisar är ett populärt och effektivt sätt att bygga 
varumärkespersonlighet (ibid).  Det är enligt Rajagopal dock viktigt att 
inte ovillkorligen anamma denna typ av marknadsföring då i princip all 
reklam hjälper till att skapa varumärkespersonlighet. Kläder är ett bra 
exempel på något som ofta kommuniceras på ett sätt som involverar 
personlighet. Ett exempel på detta är provokativ marknadsföring som 
visat sig vara en framgångsrik metod för en del klädföretag. Andersson, 
Hedelin, Nilsson och Welander (2004) har gjort en studie av provokativ 
reklam i modebranschen där författarna förklarar att syftet bygger på att 
inte bara skapa intresse för produkten, utan även för varumärkets image, 
alltså hur konsumenten uppfattar varumärket. Detta kan vara en 
balansgång då man vill väcka en viss anstöt, samtidigt som man inte vill 
gå över gränsen samt hålla sig inom ramen för vad som är lagligt (ibid). 
Andersson m fl. exemplifierar bl.a. Benetton, Diesel och Sisley som tre 
kända klädmärken som använt sig av denna strategi på ett framgångsrikt 
sätt. Strategin är dock kontroversiell och resultatet av studien visade på 
blandade känslor av deltagarna (ibid). 
 
Insikt om varumärket och varumärkespersonlighet, skapande och 
kommunikation av denna relaterat till klädbranschen leder oss till 
nedanstående syfte och forskningsfrågor. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur klädföretag 
använder sig av personlighet för att stärka sitt varumärke. Nedanstående 
forskningsfrågor kommer att avhandlas; 
 

1. Hur arbetar klädföretag med att skapa en personlighet för sitt 
varumärke? 

2. På vilket sätt kommunicerar dessa företag sin 
varumärkespersonlighet till konsumenterna? 
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1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att endast undersöka hur företag inom klädesbranschen 
arbetar för att skapa och förmedla en personlighet med sitt varumärke, 
ingenting om hur detta tas emot och uppfattas av kunden då detta skulle 
bli alltför omfattande.  
 

1.5 Disposition 

 

 
Figur 1.1: Uppsatsens disposition 

IN
LE
DN

IN
G 

Kapitlet inleds med 
bakgrund följt av en 
problemdiskussion. 
Därefter följer 
uppsatsens syfte 
och de 
forskningsfrågor 
som ämnas 
besvaras.  Slutligen 
redogörs för 
uppsatsens 
avgränsningar samt 
en disposition som 
beskriver det tänkta 
tillvägagångssättet. 

TE
OR
I 

I detta avsnitt 
presenteras de 
begrepp, modeller 
och teorier som 
ligger till grund för 
studien. Här förs en 
vidare diskussion 
inom det 
problematiserade 
området rörande 
ett varumärkes 
personlighet och 
betydelsen av detta.   

M
ET
OD
 

Detta kapitel 
ämnar redogöra 
tillvägagångsättet 
för denna uppsats, 
redogöra och 
motivera mitt val av 
forskningsstrategi 
samt studieobjekt. 
Här presenteras 
insamling och 
analys av data samt 
eventuella problem 
som dykt upp under 
vägens gång.  

EM
PI
RI
 

I detta kapitel 
presenteras 
uppsatsens 
insamlade 
empiriska material, 
i detta fall vad som 
framkommit i 
intervjuguiderna. 
Här Vinns ingående 
information om vad 
som framkommit i 
de olika fallen och 
forskningsfrågorna.  AN

AL
YS
 O
CH
 T
OL
KN
IN
G  Här presenteras de 

analyser och 
tolkningar av den 
sammanställda 
empirin. Dessa 
analyser och 
tolkningar kommer 
att återkopplas till 
den teori som legat 
till grund för denna 
studie.  

SL
UT
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I detta avslutande 
skede av uppsatsen 
presenteras svaren 
på de 
forskningsfrågor 
samt en 
återkoppling till 
hela syftet med 
studien. Jag 
kommer även att 
lämna förslag på 
fortsatt forskning 
inom detta område. 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2.  Teori 
I detta avsnitt presenteras de begrepp, modeller och teorier som ligger 
till grund för studien. Här förs en vidare diskussion inom det 
problematiserade området gällande hur en personlighet för varumärket 
skapas och kommuniceras. 

2.1 Att skapa en varumärkespersonlighet 

2.1.1 Personlighetsdrag från Big Five 
I Rajagopals artikel från 2006, går att läsa att en människas personliga 
egenskaper bestäms av multidimensionella faktorer såsom; uppförande, 
utseende, attityd och värderingar samt demografiska egenskaper. Detta 
ställningstagande gjorde Rajagopal med utgångspunkt i den 
forskningsstudie från 1993, där Aaker och Biel observerat att det finns 
fem stabila dimensioner hos en individs personlighet. Dessa dimensioner 
eller sinnestillstånd är inåt/utåtvändhet, förenlighet, medvetenhet, 
emotionell stabilitet och kultur. Vad har då detta för koppling till ett 
varumärkes personlighet? Jo, utifrån dessa fem dimensioner har Aaker 
(1997) identifierat fem dimensioner (även kallat ”The Big Five”) 
relaterade till varumärket; ärlighet, spänning, kompetens, sofistikation 
och robusthet (Figur 2.2). Rajagopal (2006) förklarar figuren som att 
dessa dimensioner för ett varumärkes personlighet-, påverkar individens 
preferenser på olika sätt och av olika anledningar. Ärlighet, spänning och 
kompetens utgör en medfödd del av människans personlighet, medan 
sofistikerad och robusthet gör sig påminda när det kommer till individers 
behov. Syftet med modellen är att skapa en förståelse för hur ett 
varumärkes personlighet påverkar individens preferenser. Detta gör man 
enligt Aaker (1997, s 351) lättast genom att behandla dimensionerna var 
och en separat. 
Varje dimension är uppdelad i fler personlighetsdrag eftersom endast ett 
ord för varje dimension blir alltför brett och otydligt (Ibid). 
 
Kan man med säkerhet hävda att de fem dimensionerna och dess 
underliggande personlighetsdrag är gällande i alla kulturer? I kulturer där 
det råder individualism, där självständighet, autonomi och olikhet 
värderas, är konsumenterna mer benägna att använda varumärket för att 
skilja sig från sin grupp. I kollektivistiska kulturer däremot, där likhet och 
överensstämmelse uppmanas, tenderar konsumenten att använda 
varumärken för att uttrycka samhörighet gentemot medlemmar av sin 
grupp, alltså helt i motsats till individualistiska kulturer (Aaker och 
Maheswaran, 1997). 
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Figur 2.2: ”De fem stora” dimensionerna av ett varumärkes personlighet med 

underliggande personlighetsdrag (Aaker, 1997, s 352) 

2.1.2 Varumärkesarketyper  
Jung (refererad i Tallmon, 2009) beskriver en arketyp som en 
personifierad symbol som tillåter vårt medvetna att identifiera eller ge 
tillgång till våra undermedvetna begär, meningar och sanningar. 
Arketyper representerar vår strävan, inte enbart i materiell mening, men 
även i en mer mystiskt och andlig mening. Jung menar att de är medfödda 
symboler som spelar en vital roll i vår uppfattning om skapandet av vår 
värld och oss människor (Ibid). 
 
Hur kan då arketyper sammanlänkas till varumärken? Margaret och 
Pearsson (2001) menar att arketyper inger mening till varumärken på ett 
genuint och autentiskt sätt. Spink (2002, s 1-3) väljer att ge sin syn på 
arketypen som en universell välkänd karaktär eller situation som 
överskrider tid, plats, kultur, kön och ålder. Den representerar en evig 
sanning. Spink nämner att det främsta behovet hos en konsument ofta är 
av övervägande emotionell karaktär jämfört med en funktionell. Med 
detta i ryggen blir mer kända metoder och tekniker för varumärkens 
uppbyggnad etc., lätt ett sätt att försöka tämja något vilt, hellre än att 
försöka förstå varumärket i dess naturliga miljö (ibid). Spink förkastar 
inte etablerade metoder men ifrågasätter deras förmåga att definiera de 
oföränderliga kärnvärdena av ett varumärke, och menar att det finns ett 
bättre sätt att få grepp om den ”ogreppbara” karaktäristikan av ett 
varumärke – med hjälp av arketyper. 
 

Varumärkes 

personlighet 

Ärlighet 

‐Jordnära 
‐Ärlig 

‐Hälsosam 
‐Gladlynt 

Spänning 

‐Djärv 
‐Livlig 

‐fantasifull 
‐uppdaterad 

Kompetens 

‐Pålitlig 
‐Intelligent 

‐Framgångsrik 

SoHistikerad 

‐Överklass 
‐Charmig 

Robusthet 

‐
Friluftsmänniska 

‐Tuff 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Vårdare 
Medelman 
Älskare 

Härskare 
Skapare 
Oskuld 

Skämtare 
Rebell 
Magiker 

Filosof 
Äventyrare 
Krigare 

Spink (2002) väljer att bl.a. exemplifiera den kanske mest välkända 
arketypen av dem alla – hjälten. Hjälten går att återfinna i myter, 
historien och populärkultur. Särdrag och nyanser av denna kan självklart 
skilja sig men den kanske mest välkände är hjälten som slåss för rättvisan 
och den svage, beskyddar den utstötte och mobbade. Personifierade 
exempel på hjältar bl.a. är Joan of Arc, Martin Luther King och när det 
kommer till varumärken, - Virgin och Domestos, då de alla har en klar, 
distinkt position på deras marknader som i alla lägen är konsistenta och 
potenta (ibid). 
 
Margaret och Pearsson (2001) har i sin bok ”The hero and the Outline” 
tagit fram 12 varumärkesarketyper som enligt dem-, visar på särdrag och 
attribut som kan hittas igen i ett företag. Dessa attribut har de 
sammanställt i en modell (Figur 2.3) som är baserad på två dimensioner; 
självfokuserad kontra grupporienterad respektive ordning kontra 
förändring. Om t.ex. kulturen i ett företag strävar efter att ha ordning och 
reda finns arketypen mest sannolikt på kvadratens övre halva och om 
företaget tenderar att fokusera mer på dem själva än det som kunden tror 
sig behöva, finns arketypen på den högra sidan av kvadraten. Den sanna 
arketypen av företaget är då alltså antingen härskare (boss), skapare eller 
oskulden (den oskyldige) (Ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupporienterad 

Ordning 

Självfokuserad 

Förändring 

Figur  2.3:  12  Varumärkesarketyper  (Margaret  och 
Pearsson, 2001, 157) 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Ett varumärke behöver nödvändigtvis inte enbart präglas av en arketyp, 
utan kan även bestå av sekundära (Spink, 2002). Återigen nämner Spink 
Virgin som ett bra exempel på ett varumärke som primärt associeras som 
hjälten, men sekundärt även som den utstötte. Som nämnts i inledningen 
av detta avsnitt, kommer insikt i varumärkesarketyper göra det enklare att 
jobba med mer konventionella tekniker och metoder av varumärken. Vi 
kan alla ha olika tolkningar och åsikter men vi uppfattar i alla fall 
arketypen på samma sätt (ibid). 
 
Perfetti (2002) lyfter fram användandet av varumärkesarketyper som ett 
sätt för företag att tillgodogöra sig ekonomiska fördelar. Reklambyrån 
Young och Rubicam genomförde en sexårig studie av 50 varumärken och 
kom fram till att de som hade ett varumärke nära sammankopplat med en 
enskild arketyp, erhöll dubbelt så höga ekonomiska och marknadsmässiga 
andelar än de varumärken som inte var sammankopplade med någon 
arketyp (ibid). 

2.1.2.1 Varumärkesarketyper i klädbranschen 
Klädbranschen präglas även den av varumärken associerade med 
arketyper. I Christine Perfettis artikel från 2002 där hon publicerar en 
intervju med varumärkesexperten Mitch McCasland, exemplifieras Nike 
med hjältearketypen. McCasland säger i artikeln att Nike får den vanlige 
konsumenten att axla en hjältes mantel genom att använda Nike 
sportskor. Varumärkets nära sammankoppling med megastjärnor som 
Michael Jordan och Tiger Woods gör att hjältearketypen känns helt 
naturlig enligt McCasland. Faktum är att namnet Nike härstammar från 
den grekiska gudinnan Nike, även kallad segrarens gudinna (ibid). 
 

2.1.3 Att skapa en varumärkespersonlighet för statusprodukter och 
klädbranschen 
Forskare runt om i världen, har fokuserat på hur ett varumärkes 
personlighet tillåter konsumenten att ge uttryck för sig själv (Belk, 1988), 
det ”ideala” jaget (Malhotra, 1988), eller specifika dimensioner av jaget 
(Kleine, Kleine och Kernan, 1993).  
Ovanstående är kanske extra tydligt för kläder och statusprodukter då det 
som Frost och O’Cass (2002) beskriver, ofta handlar om att uttrycka oss 
själva som individer och nivån av vår status. Goldsmith m fl. (1999, s 
310) beskriver statuskonsumtion som en motiverande process för 
individen där denne strävar efter att förbättra och förstärka den sociala 
situationen genom konsumtion av iögonfallande produkter som 
symboliserar status för en själv men även för andra i omgivningen.  
 



10 
 

Frost och O’Cass (2002, s 69) hävdar att konsumenten härleder status 
från specifika attribut som ger ett varumärke en viss attraktion och 
individuell identitet. Exempel på dessa attribut är bl.a. överpriser, 
exklusiva förpackningar etc. Vidare framhåller författarna 
statusrelaterade produkter som givare av hedonistiska fördelar såsom en 
ökning av upplevd statusnivå sett ur andras tycke av andra, men även som 
en bidragande faktor till fördelar för producenten i form av ökning i 
marknadsandelar och vinster (ibid). 
 
Freling och Forbes (2005, s 412) hävdar att varumärkespersonlighet 
skapas genom ett samspel mellan de styrande över varumärket samt 
konsumenten. Ett annat sätt att uttrycka det hela är att de styrande av 
varumärket studerar och reagerar på de signaler och meddelanden de får 
av konsumenten och att detta är ett led i skapandet av 
varumärkespersonlighet (ibid). 
Som nämnts i problemdiskussionen kan en varumärkespersonlighet enligt 
Aaker (1996, s 145) skapas genom produktrelaterade såväl som icke 
produktrelaterade faktorer (se Figur 2.4). 
 
 
 

Produktrelaterade 
faktorer 

Produktkategori 
Förpackning 

Pris 
Attribut 

 
 
 
 
 

Icke produktrelaterade 
faktorer 

Användaren 
Sponsoravtal 
Symbol 
Ålder 

Annonsering 
Ursprungsland 
Företagsimage 

VD 
Kändisskap 

Figur 2.4: Varumärkespersonlighetsskapande faktorer (Aaker, 1996, s 145) 
 
 
Då klädesplagget som produkt inte skiljer sig avsevärt mellan olika 
tillverkare kommer fokus ligga på icke produktrelaterade aspekter 
beträffande skapandet av en varumärkespersonlighet och då främst 
användaren, sponsring samt symbolik då dessa är vanligt förekommande i 
klädbranschen. 
 
Användaren  
Användaren baseras antingen på den typiske användaren - folk man ser 
på gatan, eller den idealiserade användaren - så som företag ofta väljer att 
porträttera användaren i reklamkampanjer etc. Denna icke 
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produktrelaterade aspekt kan vara starkt drivande i utvecklingen av en 
varumärkespersonlighet då användaren redan är en fysisk person (Aaker, 
1996). Exempel på klädmärken relaterade till detta är bl.a. Levi’s 501 och 
Calvin Klein. 
 
Sponsring 
Företagssponsrade aktiviteter som t.ex. event kommer enligt Aaker 
(1996) att påverka varumärkets personlighet. Klocktillverkaren Swatch 
använde sig av detta i deras försök att locka en yngre publik genom att 
bl.a. anordna Freestyletävlingar och breakdance tävlingar. 
 
Symbolik 
En symbol kan vara en mycket stark påverkare av en 
varumärkespersonlighet då den kan kontrolleras och kan anta extrema 
associationer (Aaker, 1996). Var i det vardagliga livet är symboler extra 
påtagliga om inte på klädesplagg. Symboler kan ofta känneteckna 
exklusiva statusplagg och därför ha en central roll i individers 
eftersträvade intryck på andra (Langer, 1997). Vad som avses med 
symbolik i klädbranschen är kort och gott, plaggets logotyp. 
 

2.2 Att kommunicera varumärkespersonlighet 

2.2.1 Vikten av att kommunicera personlighet 
De som har till uppgift att implementera och jobba med den uppbyggande 
fasen av varumärkesidentitet har stor nytta av insikt i 
varumärkespersonlighet då den kommunicerar identiteten på ett bra sätt 
(Aaker, 1996, s 151). De Aaker i detta fall syftar på är kort och gott; 
företagen. Dessa företag måste ta praktiska beslut inte bara i fråga om ren 
annonsering, utan även i paketering, reklamkampanjer, vilka event man 
vill bli förknippade med samt stilen på interaktionen mellan varumärket 
och kunden (ibid). Vidare menar Aaker-, att enbart fokusera på 
produktrelaterade attribut inte leder särskilt långt och att man därmed 
även måste likna produkten vid en person och påtala vad denna person 
kräver och står för. Ett exempel på detta är kameratillverkaren Canon 
som vid en lansering av en ny kamera inte bara behövde urskilja sig från 
konkurrenter utan även från Canon och dess existerande produktlinje. 
Vad man gjorde var att man skapade ett ”sub-brand” med en distinkt 
arketyp (rebell), som man sedan kopplade samman och marknadsförde 
tillsammans med tennisproffset Andre Agassi, som man ansåg uppfyllde 
attributen för en rebell; kraftfull, färgrik, oberoende etc., (ibid). 
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2.2.2 Olika typer av budskap i kommunikationen 
Kommunikationens syfte är att väcka konsumentens intresse för att på 
sikt skapa märkeslojalitet (Melin och Urde, 1991, s 18). I 
kommunikationen framstår i allmänhet fundamentet som en integrerad 
enhet vars individuella delar samverkar för att skapa ett effektivt budskap 
(ibid). Melin och Urde får stöd av Grönroos (2002) som också menar att 
kommunikation av ett varumärke från företag till kund kan skilja sig på 
olika sätt.  
 
Grönroos (2002, s 293-94) nämner bl.a. tre typer av budskap; Planerade, 
produkt- samt oplanerade budskap: 
 

1. Planerade budskap menar Grönroos, är resultat av planerade 
kommunikationskampanjer ofta uttryckta i media, såsom TV, 
trycksaker, direktreklam, internet etc.  Planerade budskap är 
emellertid de budskap som konsumenter tenderar lita minst på, 
eftersom det bygger på en form av ”övertalning” från företagets 
sida där man försöker få konsumenten att agera på ett visst sätt. 

2. Produktbudskap är budskap sammankopplat med de fysiska 
produkter som ingår i ett erbjudande; hur varan är utformad, 
funktion, återvinning etc. 

3. Oplanerade budskap anser Grönroos, är det mest trovärdiga. Dessa 
budskap om företaget och dess varumärke förmedlas via t.ex. 
kunder, omdömen i oberoende tidsskrifter eller TV-program och 
baseras på bra och dåliga erfarenheter (Ibid). 

 
Ovanstående budskap kan enligt Grönroos (2002, s 294) beskrivas som 
”vad företaget säger” (planerade budskap), ”Produktens fysiska 
egenskaper” (produktbudskap) samt ”Vad andra säger och gör” (muntliga 
referenser, tidningar etc.) 
 

2.2.3 Reklam 
Då man som traditionell marknadsförare kommunicerar något till 
konsumenten måste man gå igenom och behandla tre element i 
kommunikationsprocessen (Solomon, 2009, s 289). Det första elementet 
är enligt Solomon källan, där kommunikationen tar avstamp. Det andra 
elementet är själva meddelandet, vars struktur är av hög betydelse för hur 
vi upplever detta då de finns många sätt att framföra något. Det tredje 
elementet är mediet som fungerar som en översättare av meddelandet 
som skickas ut till mottagaren/konsumenten (ibid). Exempel på media 
kan vara TV, radio, tidningar, personliga kontakter etc. Hur mottagaren 
tar emot meddelandet beror enligt Solomon på deras egna upplevelser. 
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Slutligen får källan feedback av mottagaren så att marknadsföraren kan 
använda dennes reaktioner för att göra eventuella ändringar av 
meddelandet (ibid). 
 
Som nämndes i det inledande kapitlet av denna studie, så är reklam det 
kanske viktigaste och mest centrala verktyget för att kommunicera 
varumärkespersonlighet (Rajagopal, 2006). Reklam är inte bara ett 
effektivt sätt att sprida kännedom om ett varumärke utan även en viktig 
del i skapandet av personligheten för varumärket (ibid). Baserat på detta 
hävdar Rajagopal att reklam är den mest vitala och avgörande faktorn i 
konsumentens köpprocess då alla konsumenter strävar efter något som 
kan hjälpa belysa och förbättra deras porträttering av dem själva. 
 
Kommunikation representeras enligt Rajagopal (2006, s 61) av hur bilden 
av varumärket önskas uppfattas, medan reklam representerar den verkliga 
uppfattningen av varumärket. Det sistnämnda kan dock bara inträffa då 
det råder harmoni mellan hur varumärket önskas uppfattas, och hur det 
faktiskt uppfattas (ibid). Vidare menar Rajagopal att reklam av en 
produkt eller vara utgörs av två dimensioner; där den första utgörs av vad 
produkten utlovar följt av att överföra personlighetsdrag till produkten.  
Lyckas man bemästra dessa två dimensioner har man också lyckats med 
att bemästra huvudsyftet med reklam (ibid).  
 
Det finns emellertid de som hävdar att reklam inte är enbart är den största 
drivande faktorn i skapandet av varumärkespersonlighet. Kotler (2003, s 
430) understryker visserligen dess betydelse men nämner även bl.a. 
Sponsoravtal, event och ”public relations” som viktiga delar i 
uppbyggnaden av ett varumärkes personlighet.    
  
Ett ställningstagande som man som ansvarig för kommunikation av ett 
varumärke måste göra, är att bestämma sig för vilken typ av media man 
ska använda sig av (Kotler, 2003). Det som enligt Kotler är avgörande för 
valet är vilken typ av räckvidd man önskar få, vilken frekvens budskapet 
ska ha samt vilken genomslagskraft man eftersträvar. Sedan måste även 
begrepp som kostnadseffektivitet och timing tas med i bilden då man 
utvärderar val av media (ibid). 
 
I figuren nedan har jag valt ut några olika typer av media som presenteras 
i Kotler (2003, s 601) samt några av deras för- och nackdelar: 
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Media                                 Fördelar                                          Nackdelar 
• Dagstidningar                   Hög acceptans                                 Kortlivat 

                                              Hög trovärdighet                            Låg reproduktion 
• TV                                         Lång räckvidd                                 Dyrt 

                                              Kombinerar bild, ljus&rörelse    Okontrollerad publik 
• Direkt reklam                   Personligt                                          Dyrt 

                                              Flexibelt                                             ”Skräpmails‐bild” 
• Magasin                              Långlivat                                           Long köptid av ann. 

                                              Prestigefullt                                     Ej garanti för position 
• Internet                              Kostnadseffektivt                           Relativ nytt medium 

                                              Hög selektivitet                               Begränsat antal anv. 

Figur 2.5: Exempel på vanligt förekommande typer av medial reklam (Kotler, 2003, s 
601). 
 
 
Förutom räckvidd, frekvens och genomslagskraft återstår ytterligare 
variabler som den ansvarige måste bearbeta, enligt Kotler (2003, s 601): 
 

• Mediala vanor hos målgrupper: 
T.ex. radio och TV är det mest effektiva mediet för att nå tonåringar. 
 
• Produktens egenskaper: 
Typer av media har olika potential för demonstrering, visualisering, 
förklaring, trovärdighet och färger; t.ex. klänningar visas bäst genom 
färglada bilder i magasin och polaroid kameror är bäst lämpade att 
framställas i TV. 
 
• Meddelandets egenskaper: 
Aktualitet och information påverkar valet av media. Ett meddelande 
som ska tillkännage en realisation följande dag, genomförs lämpligen 
genom radio, TV eller dagstidningar. Innehåller meddelandet däremot 
att åskådliggöra teknisk data, får magasin ses som det ideala mediet. 
 
• Kostnad: 
TV är dyrt, medans reklam i dagstidningar är relativt billigt. Vad som 
räknas är kostnaden för var tusende exponering. 
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3.  Metod 
Detta kapitel ämnar redogöra tillvägagångssättet för denna uppsats, 
motivera mitt val av forskningsstrategi samt studieobjekt. Här 
presenteras insamling och analys av data samt eventuella problem som 
dykt upp under vägens gång.  

3.1 Forskningsansats 
Som ett led i att undersöka och klargöra syftet med denna studie bestod 
det inledande skedet av sökning och bearbetning av litteratur för att 
erhålla kunskap inom det som ligger till grund för denna uppsats; 
”branding”. Efter att inlett med bakgrund och en diskussion kring det 
problematiserade ämnet, fick teori avsnittet ligga till grund för den empiri 
som samlats in från de tre företagen. Baserat på teorin har jag 
sammanställt en intervjuguide som kom att agera verktyg för de 
intervjuer som genomförts. 
 
Ovanstående beskriver Arbnor och Bjerke (1994) som ett deduktivt 
tillvägagångssätt. Valet av en deduktiv forskningsansats föreföll sig än 
mer självklart då tanken med studien är att skapa en avbildning av 
verkligheten vilket i andra ord betyder att den insamlade empirin är 
baserat på den teoretiska referensramen (ibid). 

3.2 Litteraturstudie 
Initialt bestod litteraturen av läroböcker för att få ökad kunskap inom 
ämnet ”branding”. Allt eftersom tiden gick och det var dags att inrikta sig 
mer på varumärkespersonlighet knutet till kläd- och statusbranschen, 
övergick litteraturinhämtningen till vetenskapliga artiklar där Emerald 
Insight och Jstor fick utgöra databaser. Frekvent förekommande sökord 
var: branding, brand personality, communication of brand personality, 
brand personality in status brands och brand archetypes. För att få mer 
precisa träffar har dessa sökord dels blivit böjda och formulerade på olika 
sätt, men även satta mellan situationstecken för att korta ner antalet 
träffar. Jag vill även tillägga att andra uppsatser inom ämnet ”brand 
personality” har varit till hjälp för att få ökad kunskap om ämnet samt tips 
på struktur och upplägg. 

3.3 Val av forskningsstrategi 
Syftet i denna studie var att undersöka hur tre svenska klädföretag skapar 
och kommunicerar en personlighet runt sitt varumärke. Undersökningen 
anser jag som djupgående inom det valda ämnet och därmed får en 
fallstudie ses som den bäst lämpade forskningsmetoden (Denscombe, 
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2000, s 41). Eftersom min studie behandlar tre fallstudieobjekt har jag 
varit nog med att ge vart och ett av företagen likvärdigt utrymme i 
studien. Valet av tre företag föreföll sig naturligt då jag endast ämnade få 
en bild utifrån företagens perspektiv och ingenting från konsumentens, 
samt att jag ville studera dessa företag mer ingående istället för att göra 
en survey. Hade jag även inkluderat det sistnämnda hade studien blivit 
alltför omfattande utifrån angiven tidsram etc. 
 
Studien har antagit kvalitativ karaktär då uppgiften krävde en djupare 
insikt och förståelse (Denscombe, 2000). Det som just skiljer en 
kvalitativ från en kvantitativ forskningsstrategi förklarar Denscombe som 
så att den kvalitativa metoden karaktäriseras av att främst inkludera ord 
medans den kvantitativa metoden inkluderar siffror. Typiskt för en 
kvalitativ forskningsstrategi är även att den är deskriptiv medans en 
kvantitativ tenderar att ha en mer analytisk framtoning (ibid). Min studie 
går i linje med ovanstående resonemang och antar därmed en kvalitativ 
forskningsstrategi. 

3.4 Val av fallstudieföretag 
Studien har genomförts på tre svenska klädföretag; Nudie Jeans, 
Koppartrans och J.Lindeberg. De tre företagen är av varierande storlek 
där J.Lindberg får anses vara störst utbredd, följt av Nudie Jeans och 
Koppartrans. Valet av dessa företag motiveras av att jag dels finner dem 
intressanta, men även då jag anser dem vara av skiljd karaktär och med 
tydlig koppling till personlighet. Klädbranschen generellt, anser jag vara 
fullmatad med attityder och personligheter och även detta är en 
bidragande orsak till varför jag vände mig till denna bransch för att 
studera varumärkespersonlighet. 

3.5 Datainsamling 
Min bedömning är att intervjuer var den bäst lämpade 
datainsamlingsmetoden med tanke på studiens syfte och forskningsfrågor 
samt forskningsstrategi. Denscombe (2000) anser metoden vara 
lämpligast då studien kräver utförliga svar för att göra den trovärdig. En 
semistrukturerad intervju utifrån en framtagen intervjuguide anser 
Johannesson och Tufte (2003, s 98) vara det bäst lämpade 
tillvägagångssättet då intervjuguiden ska sätta upp huvudsakliga teman 
för samtalet, detta för att processen ska hålla sig inom ramen för det som 
ämnas undersökas. Denscombe (2000) stödjer detta resonemang om 
semistrukturerade intervjuer, då de enligt honom, ger den utvalda 
informanten möjlighet att prata fritt kring ämnet samt möjlighet att 
utveckla sina idéer och på så sätt tala mer öppet i sina svar. 
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Eftersom mina tre studieobjekt har kontor och är verksamma på annan 
ort, har personliga möten omöjliggjorts. Kontakt har därför skett via e-
post och telefon under dagtid. Informanterna på respektive företag har en 
sådan kunskap och position att de får anses vara nyckelpersoner för 
ämnet. 
 
Intervjuerna skedde via e-post och telefon där samtalen spelades in via 
mobiltelefonens inspelningsfunktion kompletterat med att anteckningar 
fördes. Efter att ha samlat in allt framkommet material i form av 
intervjuer återstod uppgiften att komprimera detta material till en 
empirisk sammanställning. Eftersom intervjuerna skedde via telefon och 
det ibland blev svårt att på ett bra sätt hinna med och anteckna under 
samtalets gång, skulle det visa sig att möjligheten att spela om samtalen 
hade stor betydelse. Mycket av det som framkom i intervjuerna fick 
skalas ner för att enbart ta med det som hade teoretisk förankring. 

3.6 Metodproblem 
Varumärken anser jag vara ett område där det finns mycket tidigare 
forskning, även när det gäller forskning om varumärkespersonlighet. 
Däremot var det aningen problematiskt att hitta teori om 
varumärkespersonlighet knutet till klädbranschen och jag fick då inrikta 
mig mer mot statusbranschen där kläder kan inkluderas. Detta faktum kan 
ligga till nackdel då inte alla typer av kläder nödvändigtvis måste ses som 
statusvaror. Efter noggrann sållning bland artiklar anser jag dock att de 
teorier och sekundärkällor kopplat till statusbranschen även är tillämpbar 
på klädbranschen. 
 
Innan intervjuerna genomfördes så hade respondenterna erhållit 
intervjuguiden i förväg via e-post och detta gjorde jag främst av en 
anledning. Jag ville förbereda respondenten på vilken typ av frågor som 
skulle komma, för att undvika stakningar och långa utdragna svar. Jag är 
fullt medveten om att detta kan ha påverkat utfallen då de haft 
möjligheten att tänka över frågorna i förväg vilket eventuellt kan ha lett 
till en sköndramatisering av svaren.  
 
Som tidigare nämnts så skedde inte intervjuerna ansikte mot ansikte då 
avstånden mellan mig och respondenterna varit alltför långa. Det är även 
mycket osäkert om de hade tagit sig tid med ett personligt möte då min 
erfarenhet av att ringa runt till klädföretag i Sverige, visar på en relativt 
stor ovilja. Att inte sitta mittemot och ställa frågorna kan visserligen ha 
påverkat svaren, men jag anser inte frågorna vara av en sådan karaktär att 
det skulle ligga i deras intresse att vinkla dem på ett icke sanningsenligt 
sätt. En annan nackdel med telefonintervjuer kan vara en utebliven 
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spontanitet i svaren, att respondenten inte väljer att utveckla sina svar på 
samma sätt som vid ett samtal ansiktet mot ansikte. 
 
Innan samtalen påbörjades, tillfrågades respondenterna om de gick med 
på att samtalen spelades in. Detta kan ha haft en negativ inverkan då den 
frågan kan ha uppfattats som obekväm eller förvirrande. Jag var dock 
tydlig med att påpeka att det enbart var i syfte att kunna dokumentera allt 
som sades på intervjun, och därmed undvika fel vid sammanställning och 
analys av data.  
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4.  Empiri 
I detta kapitel presenteras uppsatsens insamlade empiriska material, i 
detta fall vad som framkommit i intervjuerna. Här finns ingående 
information om vad som framkommit i de olika fallen och 
forskningsfrågorna. Svarsutfallen baseras på vad som framkommit från 
följande informanter: Nudie Jeans representeras av Andreas Årman, 
Koppartrans av Per-Eric Melinder och J.Lindeberg representeras av 
Oscar Sandberg. 

4.1 Fallstudie1: Nudie Jeans 

4.1.1 Allmänt om företaget 
Nudie Jeans bildades år 1999 av Maria Erixsson och då som ett 
dotterföretag till Svenska Jeans AB. Inte helt otippat inriktar man sig 
främst på jeans, som man anser sig ha en stark passion för. Man 
framhåller jeans som ens bästa kompis och att de blir snyggare och sitter 
bättre ju mer man använder dem, därav deras slogan ”Nudie - den nakna 
sanningen om jeans”. Man anser sig inte skilja på någon primär och 
sekundär målgrupp utan riktar sig till alla människor som har passion för 
jeans, gammal som ung och som inte slaviskt hänger sig åt glamour och 
vad som är inne för stunden. Däremot ligger försäljningen övervägande 
på kill- sidan och man sticker inte under stolen med att man kan uppfattas 
ha en grabbig attityd trots sin framhållning som ett unisex klädmärke. 
(Nudie Jeans hemsida, maj 2009) 
 
Andres Årman är försäljnings- och marknadschef på Nudie Jeans i 
Sverige och har arbetat som detta i 2,5 år. 

4.1.2  Att skapa varumärkespersonlighet 
Årman är tydlig med att poängtera att man inte delar upp sina kunder i 
fack utan att det viktigaste är att man gillar jeans, och då främst otvättade 
jeans som bäraren kan sätta en personlig prägel på och låta formas efter. 
Däremot på frågan om det finns någon typ av person man i någon grad 
inte vill förknippas med så svarar han barn. Nudie Jeans tillverkar idag 
även barnkläder och man märker enligt Årman av en väldigt stor 
efterfrågan, men man väljer alltså medvetet att hålla igen på den här 
punkten då man inte vill förväxlas som ett klädmärke för barn. De flesta 
klädföretag väljer idag att flytta sin produktion till U-länder med en sänkt 
produktionskostnad till följd, dock inte Nudie Jeans. Årman hävdar att 
mänskliga rättigheter är något som är ledordet i Nudie Jeans som 
varumärke och att de ofta blir ifrågasatta av andra i branschen då man 
valt att lägga produktionen i Italien som visserligen präglas av kompetens 
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inom klädindustrin, men även som ett dyrt alternativ med höga 
produktionskostnader. Detta är något som enligt Årman gör dem till 
rebeller inom klädbranschen där man går sin egen väg oavsett vad de runt 
omkring en tycker och tänker. 
 
Logotypen har en central och viktig roll för Nudie Jeans personlighet och 
även en metafor på många sätt menar Årman. ”Nudie – den nakna 
sanningen om jeans” kan enligt Årman anta en moralisk aspekt på det 
sättet att man valt att förlägga produktionen i Europa, men även 
inflytelsemässiga aspekter. Nudie inriktar sig som bekant på otvättade 
jeans vilket ger möjlighet till en individualism på det sättet att varje par 
jeans som säljs, formas bättre efter bäraren allteftersom denne har på sig 
plaggen. Nudie Jeans har ett nära samarbete med hjälporganisationen 
Amnesty International vilket även är något som enligt Årman tar sig 
uttryck genom Nudie Jeans logotyp. På många av de T-shirts som säljs 
illustreras Amnestys logga med det brinnande ljuset som omges av 
taggtråd, där varje sålt plagg också genererar intäkter till Amnesty. 
 
På frågan om vilket personlighetsdrag som genomsyrar varumärket Nudie 
Jeans, svarar Årman blixtsnabbt; Ärlig och jordnära.  Detta motiverar han 
bortsett från deras humanitära engagemang, även till rent produktmässiga 
aspekter där man inte svävar ut speciellt mycket i design utan håller fast 
vid ”fem-fickors-modellen”. 

4.1.3  Att kommunicera varumärkespersonlighet 
Nudie Jeans använder sig i princip inte av någon medial kommunikation. 
Årman tar åter igen upp samarbetet med Amnesty Intl. Som en viktig 
kommunikationskanal kanal men hävdar att den viktigaste kanalen är 
butikerna, dels Nudies egna konceptbutiker men även återförsäljare. 
Vidare anser Årman att de är butikerna och den välutbildade personalen 
som till största del utgör grunden samt står för uppbyggnaden av Nudie 
Jeans som varumärke. 
 
Nudie Jeans sysslar med sponsring, om än ganska ostrukturerad sådan 
anser Årman. Man sponsrar musikband, främst inom genren rock och 
indie, och Årman betonar att samarbetena bygger på ömsesidiga intressen 
där man inte har för avsikt att pracka på bandmedlemmarna kläder. 
Scenariona brukar snarare se ut som så att de får en förfrågan från ett 
band där man väljer att gå med om det känns ok. Om man väljer att 
sponsra ett band väljer man att enbart låta en del av bandet ha på sig 
Nudies kläder då man gärna framhåller individualism som en viktig 
faktor. 
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På frågan om budskap och vilken betydelse de olika typer av budskap har 
för Nudie Jeans, väljer Årman att rangordna dem som de oplanerade som 
nummer ett, följt av de produktrelaterade samt de som är planerade från 
Nudie Jeans. Rykten från mun-till-mun är enligt Årman det viktigaste 
budskapet för Nudie Jeans, både nere på stan såväl som i butiken. 
 
Avslutningsvis på frågan om Årman har något mer att tillägga med egna 
ord, väljer han att knyta ihop säcken med att sammanfatta Nudie Jeans 
varumärke som en grabbig men väldigt ärlig och jordnära rebell med ett 
stort moraliskt ansvar. 

4.2 Fallstudie 2: Koppartrans 

4.2.1 Allmänt om företaget 
Koppartrans bildades år 1947 och då som olje- och bensinbolag. Med bas 
i hamnstaden Göteborg växte man snabbt i storlek och blev två år efter 
starten det största raffinaderiet i Sverige. År 1959 tog bensinjätten Shell 
över hälften av ägandet i Koppartrans och sedermera hela ägandeskapet. I 
början av 1970 – talet lades företaget ner för att 20 år uppstå igen, under 
helt andra premisser. Kläddesignern och ägaren Per-Eric Melinder tog 
över Koppartrans namn och logotyp och började tillverka kläder med 
tydliga influenser från åren då Koppartrans bedrev olja – och 
bensinverksamhet. Företaget riktar sig till modemedvetna killar i 20-30 
årsåldern även fast de tillverkar en del tjejkläder, om än i väldigt liten 
utsträckning. (Koppartrans hemsida, maj 2009) 
 
Per-Eric Melinder är kläddesigner tillika ägare och grundare av 
klädmärket Koppartrans. Han har varit involverad i företaget sedan 
starten och är den som får anses ha störst insikt i Koppartrans som 
varumärke.  

4.2.2  Att skapa varumärkespersonlighet 
Melinder framhåller modemedvetna killar mellan 20-30 år som företagets 
primära målgrupp. Man tillverkar även en del tjejkläder men i en sådan 
liten utsträckning att den denna målgrupp ej kan ses som sekundär.  Den 
modeintresserade killen är enligt Melinder även den enligt dem, typiske 
bäraren av Koppartrans kläder. Den betydelse det har för Koppartrans 
vilken denne typ är, är enligt Melinder väldigt liten. 
 
Melinder anser att Koppartrans kläder bär tydliga influenser av den dåtida 
oljearbetaren och det som var tidstypiskt för denne. Han ser varumärket 
Koppartrans som den modemedvetne rebellen som går sin egen väg. 
Logotypen är något som enligt Melinder också har stor inverkan på 
Koppartrans varumärkespersonlighet. Lejonet med den röda tungan i 
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gapet har anor från starten av företaget på 40-talet och ska symbolisera 
den första eldslågan som tändes på raffinaderiet. Även om Melinder ger 
en bild av en tuff och rätt så hårdför arketyp, väljer han att lyfta fram den 
sofistikerade mannen med en stor charm, något som enligt Melinder var 
typiskt för tiden på 40–talet. 

4.2.3  Att kommunicera varumärkespersonlighet 
Koppartrans använder sig inte av medial reklam i någon större 
utsträckning, man har enligt Melinder kommit långt på positiva rykten 
från mun-till-mun. Det enda mediet där man enligt Melinder väljer att 
synas är i diverse modemagasin som t.ex. Café, King etc.  
Sponsring är inte någonting Koppartrans sysslar med i någon större 
utsträckning men Melinder nämner att det förekommer om det dyker upp 
någonting företaget kan tänkas stå för och då oftast i form av gratis tröjor 
till idrottsliga organisationer. Koppartrans är ett förhållandevis litet 
klädföretag och har ingen möjlighet att ägna sig åt sponsring i någon 
större utsträckning, även om det enligt Melinder självklart vore önskvärt. 
 
Melinder väljer att framhålla de budskap som är direkt relaterade till 
företagets kläder, som det budskap med störst betydelse. Det budskap 
som ej kan styras över, ex. mun-till-mun och PR framhåller Melinder som 
viktiga men får anses komma på andra plats i rangordningen, strax före 
de budskap som är planerade från företagets sida.  
Utöver det underlag som legat till grund för intervjun med Melinder, 
väljer han att framhålla musik som en kommunikativ kanal för 
Koppartrans. Företaget har enligt Melinder jobbat med en del 
hårdrocksband och han anser att varumärket fått en del uppmärksamhet 
därigenom. 

4.3 Fallstudie 3: J.Lindeberg   

4.3.1 Allmänt om företaget 
År 1996 bestämde sig Johan Lindeberg för att starta ett eget klädmärke 
efter att tidigare ha drivit den svenska agenturen för det italienska 
klädmärket Diesel, där han även under ett hår hann med att jobba som 
marknadschef. J.Lindeberg är väl associerat med golf och har sedan 
starten haft Jesper Parnevik som en av frontfigurerna. Under de första sju 
åren gick J.Lindeberg med förlust, men lyckades hänga sig kvar, mycket 
tack vare deras förmåga att kombinera mode med sportkläder. Företaget 
har under en tid inte bara lidit av ekonomiska bekymmer, utan även av 
inre slitningar och motsättningar. Under sommaren 2007 offentliggjordes 
att riskkapitalbolaget Proventus gått in som huvudägare i företaget, där 
Johan Lindeberg tilldelats rollen ”kreativ chef”.  Utvecklingen har gått 
framåt och företaget kan idag stoltsera med frontfigurer som bl.a. Camilo 



23 
 

Villegas, Juliette Lewis och Dave Gahan samt ha butiker i 20 länder med 
en årlig omsättning på €30 miljoner (2007). (Wikipedia, mars 2009) 
 
Oscar Sandberg är global PR- och marknadschef på huvudkontoret i 
Stockholm har jobbat som detta i 5 år. 

4.3.2  Att skapa varumärkespersonlighet 
Enligt Sandberg delar J.Lindeberg inte upp sina konsumenter i olika 
målgrupper då man vill akta sig för att dela upp människor i fack. 
J.Lindberg inriktar sig mycket på sportkläder och då främst relaterat till 
golf, skidåkning och tennis. Inte så oväntat nämner Sandberg den aktive 
och modeintresserade konsumenten med ett reseintresse som någon som 
han tror många kan associera med J.Lindbergs kläder och varumärke. 
Uppdelning på kill- och tjejkläder beskriver Sandberg som 90-95 % kille 
och 5-10 % tjej där den sistnämnda kategorin endast går att återfinna 
inom sportsegmentet. 
 
Enligt Sandberg har trenden de senaste åren gått från det mer snabba 
modet till det mer långsamma där konsumenten mer satsar på själva 
hantverket och kvalitén i kläderna än på trender. Av denna anledning 
finner Sandberg det svårt att beskriva den typiske bäraren mer ingående 
än hans tidigare beskrivning men poängterar att han gärna ser stora 
kontraster mellan bäraren som person och J.Lindebergs kläder. Mer 
konkret förklarar Sandberg detta som att han fascineras av en konsument 
som inte förväntas bära J.Lindebergs kläder men som gör detta och det 
uppstår en härlig kontrast. Sandberg exemplifierar en tuff kille med inslag 
av t.ex. en spännande frisyr eller tatueringar kombinerat med en kostym 
från J.Lindeberg. 
 
När samtalet går in på varumärkesarketyper anser Sandberg rebellen var 
mest passande och då främst med hänsyn till golfsidan där J.Lindberg, 
enligt Sandberg, revolutionerade golfmodet över hela världen som till 
stor del präglats av konservatism. Sandberg exemplifierar en av deras 
kanske mest kända frontfigurer, Jesper Parnevik, som i samband med 
större tävlingar spelade i knallrosa byxor från J.Lindeberg och därmed 
väckte stor uppmärksamhet, inte enbart tack vare sitt  briljanta spel.   
 
Ett varumärkes logotyp är enligt Sandberg något som inte är helt lätt att 
förstå sig på och där svårigheten ligger i att fylla och associera den med 
positiva värden. J.Lindbergs logotyp anser Sandberg ha stor betydelse för 
personligheten men att den kanske var mer påtaglig för ett par år sedan då 
J.Lindberg till följd av dåvarande modet, valde att placera och synliggöra 
logotypen mer synligt, t.ex. på bröstet eller ryggen. Sandberg betonar 
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dock att modet har förändrats och att istället för att uttrycka sin status 
genom exklusiva märken och logotyper så väljer många konsumenter att 
mer ty sig till stilrena och minimalistiska plagg med hög kvalitet. 
 
När frågorna relaterade till skapande av varumärkespersonlighet börjar 
lida mot sitt slut väljer Sandberg att sammanfatta varumärket J.Lindbergs 
person som uppdaterad modern rebell i 25 års åldern med ett bra jobb 
som gärna väljer att lägga ner lite extra pengar på att försäkra sig om ett 
gott hantverk och hög kvalitet. 

4.3.3  Att kommunicera varumärkespersonlighet 
J.Lindeberg har enligt Sandberg som målsättning att inte stå utanför och 
kommunicera till konsumenterna utan snarare mitt ibland dem och tala 
mot dem. J.Lindberg använder sig därför inte i så hög utsträckning medial 
reklam men förekommer en del i modemagasin där man försöker få 
modellerna att tala till läsarna genom bilderna, istället för att enbart visa 
produktrelaterade bilder.  
 
Sponsring är som tidigare nämnts någonting som J.Lindberg lägger stor 
vikt på och med tyngdpunkt inom golfen. Sandberg räknar bl.a. upp 
Camilo Villegas som rankas som nummer tio i världen, Jesper Parnevik, 
Chris Wood och Anna Watson som alla har ett namn inom golfvärlden. 
Att sponsra inom golfen är något som enligt Sandberg är ett bra sätt att 
väcka uppmärksamhet och skapa ryktesspridningar hos en stor publik. 
Detta är exempel på budskap som efter att ha blivit utsända, inte går att 
styra över och också den viktigaste typen av budskap för J.Lindeberg, 
enligt Sandberg.  Sponsring är även någonting som företag aktivt väljer 
att göra vilket motiverar det enligt Sandberg, näst viktigaste budskapet, 
de som är planerade. Sist i rangordningen av budskaps betydelse nämner 
Sandberg som de som är direkt produktrelaterade, alltså till deras kläder. 
Sandberg menar dock att alla dessa budskap hänger ihop och tillsammans 
utgör en viktig del i kommunikationen men att produktrelaterade aspekter 
såsom funktionalitet paketering inte skiljer sig så distinkt från övriga 
varumärken inom klädbranschen. 
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5.  Analys och tolkning 
Här presenteras de analyser och tolkningar av den sammanställda 
empirin. Dessa analyser och tolkningar kommer att återkopplas till den 
teori som legat till grund för denna studie. Sponsring som i teorikapitlet 
behandlades som en faktor som bygger varumärkespersonlighet 
(forskningsfråga 1), är även en del i kommunikation av 
varumärkespersonlighet (forskningsfråga 2). Därför behandlas sponsring 
under punkt 5.2. 

5.1 Att skapa varumärkespersonlighet   

5.1.1 Personlighetsdrag från Big Five 
Koppartrans och J.Lindeberg kan båda personifieras som sofistikerade 
varumärken där charmig och uppdaterad är ledorden. Rajagopal (2006) 
beskriver sofistikerad som något som kommer fram när det kommer till 
individers behov, alltså tvärt emot ärlighet, som på bästa sätt speglar 
Nudie Jeans. Enligt Rajagopal är ärlighet något medfött och naturligt för 
oss människor. Ett varumärke skapas och formas efter oss människor och 
de som jobbar med det, låter naturligtvis sin person komma fram genom 
den. Gemensamt för alla tre företag är att de lyfter fram olikhet vilket 
enligt Aaker och Maheswaran (1997) beror på den autonoma och 
individualistiska kultur företagen verkar i. Nudie Jeans bidrar gärna med 
kläder till exempelvis bandmedlemmar men poängterar att man inte vill 
skapa ett homogent intryck, varför man väljer att enbart låta någon 
enstaka i gruppen tilldelas ens kläder. Vidare är Nudie Jeans 
specialiserade på otvättade jeans, vilka möjliggör att få en individuell 
passform för varje enskild konsument. Detta förstärker den individualism 
Nudie Jeans vill framhäva. 

5.1.2 Varumärkesarketyper  
Samtliga företags representanter hade inga problem i att snabbt hitta en 
arketyp för sitt varumärke där rebellen ansågs bäst representativ. Något 
väldigt intressant i sammanhanget är att samtliga klädföretag valde att se 
en mansperson i respektive personifierat varumärke. Detta utfall hade 
möjligen förefallit som naturligt om varje företag enbart riktade sig till 
den manlige konsumenten, vilket alltså inte är fallet, även om denne är i 
klar majoritet hos samtliga. Den så klassiska och ofta förekommande 
arketypen, hjälten, lös med sin frånvaro hos samtliga fallstudieobjekt. 
Detta föreföll aningen förvånande då många klädföretag (däribland Nike), 
enligt Perfetti (2002) väljer att koppla samman med denne. Nudie Jeans 
nämnde deras nära samarbete med hjälporganisationen Amnesty 
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International som viktig del i deras kommunikation, vilket enligt Spink 
(2002) skulle motivera hjälten som varumärkesarketyp. 
 
Samtliga fallstudieobjekt får med tanke på respektive varumärkesarketyp 
anses vara grupporienterade och föränderliga organisationer i Margaret 
och Pearssons modell från 2001, där de åskådliggör en indelning av 
organisationer baserat på vanligt förekommande arketyper. Detta visar på 
att kulturen inom den svenska klädbranschen i större utsträckning ser till 
kundens behov än till företagens och att ordning och reda är något 
gammaldags som fått ge vika till snabba förändringar. 

5.1.3 Att skapa varumärkespersonlighet för statusprodukter och 
klädbranschen 
Baserat på utfallen i svaren hos samtliga tre informanter, dominerar de 
icke produkt-relaterade faktorerna över de produktrelaterade. Paketering 
och pris kan visserligen anses inte helt oviktiga, men med en klar 
underlägsen betydelse jämfört med icke-produktrelaterade faktorer som 
t.ex. symbol, sponsring, ålder, kändisskap etc. Koppartrans med sin 
tydliga anspelning på historia, Nudie Jeans med sin högt värderade 
logotyp och J.Lindeberg med sina sponsoravtal med kända 
sportpersonligheter är tydliga exempel på att icke-produktrelaterade 
faktorer är något som bygger varumärkespersonlighet, i alla fall inom 
klädbranschen. Ovanstående ligger helt i linje med vad som enligt Aaker 
(1996) blir allt vanligare i skapandet av ett varumärkes personlighet. 
 
Gemensamt för de tre undersökta företagen är att samtliga inte lägger 
någon större betydelse i vilken typ av person användaren av deras kläder 
är. Man är väldigt försiktig med att placera in människor i fack och såväl 
Nudie Jeans som J.Lindeberg är tydliga med att man bjuder ut sin produkt 
till alla som uppskattar och vill förknippas med den. J.Lindeberg medger 
visserligen att man någonstans har en uppmålad bild av den typiske 
konsumenten, men betonar att kontraster mellan bäraren och kläderna är 
något man gärna vill se. Ovanstående visar på att företagen är inne på 
samma linje som Goldsmith m fl. (1999) och väl införstådda med att 
individer har behov av att ge uttryck för inte bara ett utan flera olika 
attribut som kännetecknar dennes personlighet. Ibland kan det dock vara 
av stor betydelse att vara tydlig i sin varumärkesprofilering då det kan 
vara förödande att bli förknippat med något som inte är genomgående och 
kännetecknande för ens varumärke. Nudie Jeans tillhandahåller som 
tidigare nämnts barnkläder, där man upplever en högre efterfrågan än 
utbud. Man är dock tvungna att hålla igen på den fronten, något som 
också är medvetet då man är rädd om sin varumärkesprofil. Misslyckas 
man med att hantera denna, riskerar hela varumärket och dess 
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personlighet att förändras vilket enligt Melin och Urde (1991) kan ge 
katastrofala följder för ett företag. 
 
Jag har valt att göra en sammanställning i en figur där jag, baserat på vad 
som framkommit i denna studie, åskådliggör respektive varumärkes 
personella egenskaper och hur företagen önskar få deras 
varumärkespersonlighet att uppfattas. 
 
 

Nudie Jeans 
På Nudie jeans ser man sitt personifierade varumärke som en ärlig och 
jordnära rebell med ett stort moraliskt ansvar, bl.a. för mänskliga 
rättigheter. Personen har en stor passion för jeans där individuell passform 
och personlig prägel går före trender och vad som är inne för stunden. 
Personen är även musikintresserad vilket denne gärna låter framhävas 
genom sin klädstil. 
 

Koppartrans 
Koppartrans lyfter fram den charmige och sofistikerade mannen tagen från 
tiden på 40- och 50-talet. Mannen är i 20-30 års-åldern och är medveten om 
vad han tar på sig och med ett intresse för musik och även bilar. Mannen är 
i grunden en arbetare och eftersträvar trendiga kläder till ett enligt honom 
realistiskt pris. 

J.Lindeberg 
Den aktive, sport- och modeintresserade mannen eller kvinnan med ett 
resintresse är en trolig typ av person som appelleras av J.Lindebergs kläder. 
Personen i fråga har troligen ett bra jobb och lägger gärna ner extra pengar 
på sina kläder som står för hantverk och kvalitet. Personen är troligen i 18-
35 års-åldern och upplevs som många som uppdaterad och går sin egen väg. 
 

Figur 5.6: Sammanställd personifiering av undersökta företags varumärken. 
 
Av Langers (1997) ord att döma, att symboler och logotyper har en 
central roll i det eftersträvade intrycket på omgivningen, är det inte helt 
förvånande att just logotypen är något som samtliga företag lyfter fram 
som något centralt och viktigt för deras varumärkespersonlighet. På 
J.Lindeberg är man väl medveten om att  logotyper ofta används som 
statushöjare men menar samtidigt att detta fenomen var än mer tydligt för 
ett par år sedan. Enligt J.Lindeberg var det svenska modet mer 
expressionistiskt med större behov att uttrycka status genom synliga 
logotyper. Det som särskiljer J.Lindeberg från de två övriga 
fallstudieobjekten är att Koppartrans och Nudie Jeans anser sitt 
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varumärkes logotyp ha direkt koppling till ledorden för respektive 
varumärke. I Koppartrans fall nämns lejonets tunga föreställande den 
första flamman som en gång i tiden lysta upp raffinaderiet i Göteborg, 
medan logotypen ofta förekommande i Nudie Jeans kläder symboliserar 
humanitära frågor och omtanke. Detta är menat att inge önskvärda 
känslor hos konsumenten och Aaker (1996) lyfter fram symboler som ett 
bra sätt att just uttrycka känslor tack vare att symbolen kan kontrolleras 
och anta många olika associationer.  

5.1.4 Övriga faktorer i skapande av varumärkespersonlighet 
J.Lindeberg och Nudie Jeans betonar vikten av ett nära samspel mellan 
företaget och konsumenten i fråga om att bygga och utveckla en stark 
varumärkespersonlighet.  Detta är i helt i linje med vad Freling och 
Forbes (2005) propagerar för och förespråkar i deras avhandling där 
varumärkespersonlighetens effekter tas upp och behandlas ur en empirisk 
synvinkel. Personal i Nudie Jeans konceptbutiker och återförsäljare, deras 
expertis och kunnande gentemot kunden utgör själva grunden och 
uppbyggnaden av Nudie Jeans som varumärke. Rent konkret åsyftas de 
erfarenheter och synpunkter som personal erhåller i deras dagliga kontakt 
med konsumenten. Ovanstående verkar vara något återkommande inom 
klädbranschen då J.Lindeberg har som målsättning att inte stå utanför 
utan att vara mitt ibland konsumenten och tala mot denne. I Koppartrans 
fall lyftes inte kundkontakt fram som någon nyckelfaktor i skapande av 
varumärkets personlighet. Istället väljer man att mer anspela på historia 
och varumärkets ålder för att skapa en spänning och mystik, vilket Aaker 
(1996) framhåller som effektivt i skapandet av varumärkespersonlighet. 

5.2 Att kommunicera varumärkespersonlighet 

5.2.1 Vikten av att kommunicera personlighet 
Samtliga företag verkar införstådda med det Aaker (1996) lyfter fram 
som så viktigt, nämligen att aktivt jobba med kommunikativa åtgärder för 
att förmedla sin varumärkespersonlighet. Exempel på konkreta 
kommunikativa åtgärder företagen sysslar med är bl.a. reklam, sponsring 
och interaktionen med konsumenten. Tydliga tecken på det sistnämnda är 
bl.a. att Nudie Jeans satsar hårt på att ha kunnig personal i sina butiker 
som gärna konverserar med konsumenten och lyssnar på dennes 
erfarenheter. Vidare är samtliga undersökta företag inne på Aakers linje 
av att likna sina kläder med en person och vad denne står för. J.Lindeberg 
med sin sportiga men ändå modemedvetna person, Nudie Jeans med sitt 
tydliga engagemang i humanitära frågor och Koppartrans med tydliga 
influenser från tiden på 40- och 50-talet.  
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5.2.2 Olika typer av budskap i kommunikationen 
Grönroos (2002) lyfter fram tre typer av budskap som samtliga företag 
ansåg vara viktiga, men på min uppmaning placerade i en rangordning. 
Utfallen varierade men en röd tråd går att följa, nämligen den att de 
budskap som inte kan kontrolleras från företagets sida, också är de 
budskap som allt sammantaget-, ansågs ha störst betydelse. Denna typ av 
budskap är enligt Grönroos det som konsumenten tenderar att lyssna mest 
på då det inte kommer direkt från företaget, utan baseras på erfarenheter 
hos konsumenten. För att lättare åskådliggöra rangordningen placerar jag 
budskapen i en figur nedan: 
 
 
Typer av budskap: 
 
Oplanerade 
 
 
Produktrelaterade 
 
 
Planerade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nudie Jeans 
 
              1 
 
 
              2 
 
 
              3 

  Koppartrans 
 
                2 
 
 
                1 
 
 
                3 

J.Lindeberg 
 
            1 
 
 
            3 
 
 
            2 

Figur 5.7: ”De undersökta företagens rangordning av budskapens betydelse” 
 
Enligt figuren ovan anses de planerade budskapen vara de som utgör 
minst betydelse för företagen. Detta får anses som naturligt då just dessa 
budskap enligt Grönroos (2002), är de som konsumenten tenderar att lita 
minst på. Budskapen relaterade till produkten kommer på en andra plats i 
rangordningen vilket även det förefaller naturligt då produkten i detta fall 
utgörs av kläder, vilka faktiskt är de man ska ha på sig och gå omkring 
med. Högst i rangordningen ser man de oplanerade budskapen, alltså 
rykten spridda från mun till mun baserade på konsumenternas 
erfarenheter av varumärket.  

5.2.3 Sponsring 
Sponsring är något som alla tre företags informanter framhåller som 
inslag i kommunikationsarbetet för respektive varumärke. Informanterna 
ger dock en annorlunda bild av struktureringen för sponsorarbetet i 
respektive företag. På Nudie Jeans och Koppartrans är man av den 
uppfattningen att sponsring förekommer och att man ställer sig positiva 
till det, men att den inte utgör en uttalad strategi i spridningen och 
skapandet av personligheten för respektive varumärke. Sponsring är 
enligt Aaker (1996) ett utmärkt sätt för att lyckas med ovanstående, men 
även något som kräver kapital. I intervjun framkom att sponsring var 
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något Koppartrans skulle kunna tänka sig att lägga ner mer resurser på 
om man hade ökade resurser i form av ett större kapital. 
 
J.Lindeberg har sedan starten-, valt att förknippas med framstående 
personligheter och då främst inom sport. Det är enligt Perfetti (2002) 
väldigt effektivt att knyta ett företags produkt till en berömd och 
framstående sportpersonlighet, då konsumenten genom användandet av 
produkten bildligt talat axlar dennes mantel och för en stund känner sig 
som en stjärna. J.Lindeberg menar att många av de berömdheter som syns 
i samband med deras kläder, gör detta pga. personliga kontakter med 
Johan Lindberg, den ursprunglige grundaren av företaget. Detta 
underlättade naturligtvis väldigt mycket under den tid då J.Lindeberg  
inte hunnit bli ett etablerat varumärke. 

5.2.4 Reklam 
Reklam är i de allra flesta företag ett självklart inslag i den 
kommunikativa processen, så även i dessa. Vad som förvånar är den bild 
de tre företagen ger, där medial kommunikation utgör en så pass liten del 
som den gör. Gemensamt för informanterna är att alla väljer att synas i 
modemagasin, ett enligt Kotler (2003), långlivat och prestigefullt sätt att 
annonsera men med utebliven garanti för positionering. Att kommunicera 
genom magasin är emellertid relativt kostnadseffektivt med en stor 
räckvidd, vilket enligt Kotler tyder på att man på Nudie Jeans, 
Koppartrans och J.Lindeberg tagit ställning till grundläggande faktorer 
såsom räckvidd, frekvens och genomslagskraft. 
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6.    Slutsatser 
I detta avslutande skede av uppsatsen presenteras svaren på de 
forskningsfrågor samt en återkoppling till hela syftet med studien. Jag 
kommer även att lämna förslag på fortsatt forskning inom detta område. 

6.1 Återkoppling till syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur klädföretag 
använder sig av personlighet för att stärka sitt varumärke.  

Forskningsfråga 1: Hur arbetar svenska klädföretag med att skapa en 
personlighet för sitt varumärke 
Efter genomförda intervjuer med aktörer från tre svenska klädföretag 
tycker jag mig ha fått en ökad förståelse i hur dessa skapar en 
varumärkespersonlighet. Faktorer som daglig kontakt och utbyte av 
erfarenheter med konsumenten, tillsammans med logotyp och anspelning 
på varumärkets historia, får alla ses som starka drivare i skapandet av 
svenska klädföretags varumärkespersonlighet. Mänskliga 
personlighetsdrag är något som också är överförbara till svenska 
klädföretags varumärken och som har stor betydelse. Genom att företag 
ofta har tydliga ståndpunkter inom bl.a. moraliska och samhällsrelaterade 
frågor, skapas personlighetsdrag hos konsumenten som denne väljer att 
antingen acceptera eller ta avstånd ifrån. Det har även visat sig att 
svenska klädföretags ståndpunkter ofta ter sig uttryck genom logotypen, 
som för övrigt kan bidra till att förmedla historik eller höja statusnivån 
hos individen.  
 
Samtliga företag ägnar sig åt kommunikation gentemot konsumenten och 
som tidigare nämnts i denna uppsats så syftar kommunikationen inte 
enbart till spridning av budskap utan även till skapandet av ett 
varumärkes personlighet. Det faktum att samtliga undersökta företag 
lägger ner mycket resurser på kommunikation talar för att företagen är väl 
insatta i utvecklandet och skapandet av varumärkespersonlighet. 

Forskningsfråga 2: På vilket sätt kommunicerar dessa företag sin 
varumärkespersonlighet till konsumenterna? 
Min uppfattning är att de undersökta företagen lägger ner mycket resurser 
på kommunikation av varumärkespersonlighet, där monetära resurser kan 
anses som en begränsande faktor. I vilken utsträckning företagen lägger 
ner tid och energi på kommunikativa åtgärder, tolkar jag som beroende av 
respektive företags resurser. Detta torde förklara det faktum att 
J.Lindeberg som är det största undersökta företaget, lägger ner störst 
mängd följt av Nudie Jeans och Koppartrans som i förhållande till deras 
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utbredda marknadsandel lägger ner motsvarande mängd resurser på 
kommunikation. Det faktum att medial reklam inte upptar något 
anmärkningsvärt utrymme bland marknadsföringskanaler tolkar jag som 
att svenska klädföretag är på väg från en traditionell marknadsföring och 
att man istället är mer beroende av rykten och omdömen från mun-till-
mun. Detta i kombination med att produktrelaterade aspekter såsom 
utformning, återvinning, funktion etc. ofta är likvärdiga i klädbranschen, 
är det inte förvånande för mig att de oplanerade budskapen är de som 
företagen värdesätter mest. Då dessa budskap inte rent konkret kan 
kontrolleras, är samtliga klädföretags målsättning att fylla kundens 
medvetande med så goda minnen och erfarenheter som möjligt. 
 
En viktig del i företagens kommunikativa satsningar är sponsring. Baserat 
på vad som framkommit i denna studie är även sponsring något som är 
beroende på företagets storlek och täckning. Det är dock något samtliga 
företag ägnar sig åt och samtliga upplever även en nytta i och med detta, 
både för de själva och för personligheten för respektive varumärke. 

6.2 Avslutande diskussion 
Efter att du som läsare nu tagit del av denna uppsats och befinner dig i 
detta avslutande skede vill jag som författare poängtera att studien enbart 
utförts på tre svenska klädföretag och kan inte med säkerhet anses 
representativ för branschen som helhet. Jag upplever att empirin har 
tydliga kopplingar till teorin när det gäller på vilket sätt de undersökta 
företagen arbetar för att främja sin varumärkespersonlighet. Jag förvånas 
dock över företagens rädsla att dela upp sina konsumenter i målgrupper 
då detta torde vara något naturligt inom klädbranschen som helhet, då 
man tillverkar kläder efter människor ofta indelade i grupper. Baserat på 
vad som framkommit i intervjuerna grundas denna rädsla på att man inte 
vill dela in kunderna i fack, och på så sätt verka dömande. Företagen är 
noga med att framhäva deras kläder som en produkt som är till för alla 
som uppskattar den och för dem som delar företagens intresse och 
passion för densamma.  
 
Avslutningsvis får man slå fast att konsumenten står i fokus bland de 
undersökta företagen och jag tror företagen är inne på helt rätt linje att se 
till konsumentens behov och inte enbart till ens egna. Det faktum att goda 
rykten mellan konsumenter är något som företagen är så pass måna om, 
är enligt mig betryggande då inget företag skulle kunna bedriva 
verksamhet utan att ha konsumenten på sin sida. 
 
Vi lever i ett samhälle präglat av hård konkurrens, speciellt inom 
klädesbranschen där det gäller att attrahera sin egen målgrupp och skapa 



33 
 

lojalitet för denna. Att skapa lojalitet tror jag man gör genom att få 
kunden att känna tillhörighet till ens varumärke, där personligheten blir 
väldigt central. Genom denna studie hoppas jag ha bidragit med att öka 
förståelsen om hur varumärkespersonligheten påverkar oss alla och 
vikten av densamma hos svenska klädföretag.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetsgången för denna uppsats har det dykt upp tankar rörande 
fortsatt forskning för temat varumärkespersonlighet. Något mycket 
intressant hade naturligtvis varit att även undersöka kunderna till 
företagen i denna studie, för att se hur det som företagen vill förmedla i 
själva verket tas emot och uppfattas. Vad som också hade kunnat vara 
föremål för fortsatt forskning, hade varit en liknande studie som denna 
fast med endast fallstudieobjekt med kvinnan som konsument. Det hade 
varit intressant och se om arbetet med att skapa och kommunicera 
varumärkespersonlighet hade sett annorlunda ut vid ett sådant scenario. 
 
Avslutningsvis skulle även en studie med fler fallstudieobjekt vara 
möjlig, för att erhålla en mer representativ bild. Detta skulle naturligtvis 
kräva mer tid och resurser.  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Bilaga 1 ‐ Intervjuguide 
Syftet med studien är att undersöka hur ert företag arbetar med att skapa 
och förmedla en personlighet runt ert varumärke. 
 
Datum: 
Klockslag: 
Namn (Frivilligt): 
Befattning: 
 
Allmänna frågor: 
 

• Fråga 1: Vilka är ert företags primära och sekundära målgrupper? 
 

• Fråga 2: Beskriv den (enligt er) typiske bäraren av era kläder? 
 

• Fråga 3: Hur stor betydelse har det för er, vilken typ av person 
bäraren av era kläder är? 

 
 

FF1: 
 

• Fråga 4: Vilken av dessa arketyper anser Ni passar ert varumärke 
bäst? 

⇒ Hjälten 
⇒ Äventyraren 
⇒ Rebellen/Den utstötte 
⇒ Tänkaren/Filosofen 

 
• Fråga 5: Hur stor roll har er logotyp beträffande personligheten 

kring ert varumärke? 
 

• Fråga 6: Vilket/vilka av dessa personlighetsdrag skulle Ni främst 
sammankoppla till ert varumärke? 

 
⇒ Ärlig- jordnära, ärlig, hälsosam, gladlynt 
⇒ Spännande- djärv, livlig, fantasifull, uppdaterad 
⇒ Kompetent- pålitlig, intelligent, framgångsrik 
⇒ Sofistikerad- överklass, charmig 
⇒ Robust- friluftsmänniska, tuff 

 
 



 
 

FF2: 
• Fråga 7: Vilken/vilka typer av media använder ni av då ni gör 

reklam för ert varumärke? 
 

• Fråga 8: Sysslar ert företag med sponsring, t.ex. idrott, 
organisationer, evenemang? Om ja, vilken typ av sponsring? 

 
• Fråga 9: Rangordna nedanstående typer av budskaps betydelse för 

kommunikationen av ert varumärke;  
‐ De som är planerade från er sida  
‐ De som är direkt relaterade till era kläder  
‐ De ni ej kan styra över, t.ex. Word of mouth, publicitet. 
 

• Fråga 10: Hur skulle du med egna vilja beskriva ert varumärkes 
personlighet? 

 
Till sist, här lämnas utrymme om det är något slutgiltigt du vill tillägga 
angående de personlighetsskapande- och kommunikativa åtgärder ditt 
företag arbetar med: 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 


