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ABSTRACT 
 
The manufacturing and cultivation of cotton is one of the most dangerous environmental 
threats. Today’s trends in the interior- and fashion industry are increasing the consumption of 
low-priced textile every year. This destroys the environment when the water that is required 
for the cotton will poison the drinking water. It has been estimated that three million people 
will get severe poisoning and over 20 000 people will die in the cotton cultivates every year. 
This thesis has been focused on Coporate Social Responsability within companies in the 
fashion industry. The purpose with my thesis was to describe brand strategies for a company 
within the fashion industry that implement Coporate Social Responsability. I answered the 
purpose by using three research questions; How can the brand identity be described for a 
company in the fashion industry that implement Coporate Social Responsability; How can can 
the positioning  be described for a company in the fashion industry that implement Coporate 
Social Responsability; How can the marketcommunication be described for a company in the 
fashion industry that implement Coporate Social Responsability? I choosed to do a case study 
to answer my pupose. The case study company is Nudie Jeans Co, which is a Swedish jeans 
company that has implemented a Coporate Social Responsibility. The conclusions from this 
research reveals that the brand identity within a company in the fashion industry that 
implement Coporate Social Responsability, can be described as a company that offers great, 
good looking products with the bonus that they have been produced in an environmental 
friendly way. For the brand identity to be considered genuine the company should not only 
choose this identity because it is a trend, but for the fact that the company want to complete 
this goal and contribute with better products. The conclusion also shows that the positioning 
for a company in the fashion industry that is taking a society-responsibility can vary, but that 
a company with this position does not have to take advantage of other market leader 
companies with a similar position to be a successful company. Another conclusion is that a 
company in the fashion industry that implement Coporate Social Responsability, could invest 
in making great products and thereby create security for the consumer and create a positive 
word-of-mouth. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Tillverkningen av textilier och odling av bomull är ett av världens allvarligaste miljöhot då 
dagens snabba trender inom inredning och mode ökar konsumtionen av billiga textilier varje 
år. Detta förstör miljön då vattnet som går åt för bomullen består av konstbevattning och 
vattnet som inte dunstar bort eller som växterna tar upp består av extrema mängder gifter och 
rinner rakt ut i dricksvattnet. Förutom detta får även 3 miljoner människor svåra förgiftningar 
och över 20 000 dör i bomullsodlingar varje år. Denna uppsats fokuserade på ett 
samhällsansvar för företag inom modebranschen Syftet med denna uppsats var att beskriva 
varumärkesstrategier för ett företag inom modebranschen som tar ett samhällsansvar. Jag har 
försökt att svara på detta syfte genom att använda mig av tre forskningsfrågor; Hur kan 
varumärkesidentiteten beskrivas för ett företag inom modebranschen som influeras av ett 
samhällsansvar, Hur kan positioneringen beskrivas för ett företag inom modebranschen som 
influeras av ett samhällsansvar, Hur kan marknadskommunikationen beskrivas för ett företag 
inom modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? Jag har även valt att undersöka ett 
fallstudieföretag för att besvara mitt syfte. Detta fallstudieföretag är Nudie Jeans AB som är 
ett svenskt jeansföretag och som tar ett samhällsansvar.  Min slutsats med denna uppsats är att 
varumärkesidentiteten hos ett företag i modebranschen som är influerat av ett samhällsansvar 
kan beskrivas som ett företag som erbjuder bra och snygga produkter, som även har bonusen 
att de har producerats på ett bra sätt. För att varumärkesidentiteten samhällsansvar ska kännas 
äkta bör inte företaget välja denna identitet bara för att det är en trend utan för att de verkligen 
vill fullfölja detta och bidra med bra kläder. Slutsatsen visar även att positioneringen för ett 
företag i modebranschen som influeras av ett samhällsansvar kan variera, men att ett företag 
med denna position inte behöver utnyttja andra marknadsledande företag med liknande 
positioner för att bli ett framgångsrikt företag. En annan slutsats är att ett företag i 
modebranschen som är influerat av ett samhällsansvar kan satsa på att göra bra produkter, 
skapa trygghet för konsumenten och skapa ett positivt rykte om sig som sprider sig med mun 
mot mun metoden för att kommunicera sitt budskap. 
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1. INLEDNING
 

ärlden är lamslagen av miljöångest”. 
 

Med detta inleder Chefredaktör för tidningen Camino, Stål (2007, a), sin artikel. Skribenten 
menar att alla rapporter om miljöförstöring skrämmer och då framförallt de rapporterna inom 
klädindustrin. Ohlsson (2005) förklarar att World Health Organization (refererad i Eko-kläder 
- finns det? – Birgitta Ohlsson) bedömer att tre miljoner människor får svåra förgiftningar och 
att över 20 000 dör på bomullsodlingar varje år. CSR Sweden (2007) vill uppmuntra företag 
att ta ett samhällsansvar för att förbättra miljön och de mänskliga förhållandena. Wikipedia 
(2007, a) anser att genom att ta ett samhällsansvar kan företagen erbjuda något unikt till 
konsumenterna och därmed stärka sina varumärken.  Melin (1999, s 9) beskriver att det ses 
som väldigt viktigt för ett företag att bygga ett unikt och starkt varumärke för att skapa 
konkurrensfördelar. Författaren menar att starka varumärken oftast är ett företags 
värdefullaste tillgång. 

”V 

1.1 Varumärken 
 
Carter (1999, s 4) menar att överallt i affärsvärlden så pratas det om varumärken. Författaren 
fortsätter med att beskriva att de flesta företag skulle säga att varumärket är deras 
huvudsakliga strategiska tillgång. Även Melin (1999, s 9) diskuterar detta och beskriver att 
under de senaste åren har varumärkets värdeskapande uppmärksammats. Författaren skriver 
att idag har många företag börjat betrakta varumärkesbyggnad som en strategisk fråga, samt 
besluta om frågor rörande varumärket beslutas på ledningsnivå.   
 
Kotler och Keller (2006, s 274) definierar ett varumärke som något som skiljer en produkt 
från en annan. Kotler och Armstrong (2008, s 230) beskriver ett varumärke som företagets 
främsta resurs, men menar att det krävs mycket arbete för att varumärket ska förbli det.  
Författarna definierar ett varumärke som ett namn, en benämning, tecken, design eller en 
kombination av dessa som identifierar företaget.  
 
Melin (1999, s 38) menar att ett varumärke ur företagets synvinkel, kan fungera som 
informationsbärare, identitetsbärare, konkurrensmedel, tillväxtgenerator samt 
positioneringsinstrument.  Chernatony (2002, s 219) reflekterar över varumärket som 
positioneringsinstrument och menar att positionering av ett varumärke är en process där 
företaget vill försäkra sig om att varumärket kan klara bruset på en marknad och få en 
meningsfull, tydlig och värdefull plats i konsumenternas medvetanden.  
 
Carter (1999, s 4) beskriver vidare att idag möts vi av företag med världsklassprodukter och 
tjänster som ändå misslyckas som företag. Författaren menar att detta beror på ett svagt 
varumärke och att ett starkt varumärke visar att relationerna mellan företaget och kunderna är 
starka. Aaker (2002, s 25) menar att nyckeln till ett framgångsrikt varumärke ligger i att förstå 
hur man utvecklar en varumärkesidentitet, det vill säga att veta vad varumärket står för och 
hur man på ett effektivt sätt förmedlar denna identitet. Marconi (2000, s 218 ff) menar att det 
inte går att bygga ett starkt varumärke enbart på ett bra pris. Författaren anser att kvalitet, pris, 
service och image tillsammans skapar ett starkt varumärke. Marconi fortsätter med att påpeka 
att det är viktigt att definiera värdet konsumenten får av produkten så att konsumenten känner 
att den får ut något extra av att äga denna produkt samt att känna sig viktig. Nilsson (1999, s 
42) definierar ett framgångsrikt företag som;  
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”Ett företag som ständigt strävar efter att öka det upplevda värdet av 
sina produkter och tjänster skapar långsiktig framgång genom att 
företagets varumärke upplevs som överlägset bättre än 
konkurrenternas”.  

1.2 Miljöhotet 
 
Regeringen (1997) beskriver att den globala miljön utsätts för en allt starkare negativ 
påverkan. De menar att detta beror på den ökande världsbefolkningen som bidrar till 
konflikter om färskvattenresurser, klimatförändringar samt ett uttunnat ozonsikt. Regeringen 
fortsätter sin publikation med att beskriva att de globala miljö- och utvecklingsproblemen 
kräver långsiktiga insatser och då främst från de rika länderna. Detta då knappt en femtedel av 
jordens befolkning står för den övervägande delen av belastningen på miljön och 
förbrukningen av jordens naturresurser.  
 
Ordet ekonomi, menar Naturskyddsföreningen (2007, b), betyder ”hushållning med knappa 
resurser”. Föreningen frågar sig i sin artikel om klimatpåverkan, hur misshushållning i form 
av miljöförstöring uppstår och om det är fel på ekonomin eller att människors värderingar 
struntar i miljön. Jansson (2007) skriver i sin artikel angående årets Sustainability Day, som 
anordnas av dagens Miljö och Näringslivs Miljöchefer, att den nya ekonomin är grön. 
Skribenten menar att samhället har förstått att den måste ta hand om de risker som vi skapat 
och att det är företag och entreprenörer som måste visa vägen till lösningen.  

1.2.1 Företagets samhällsansvar 
CSR Sweden (2007) definierar Corporate Social Responsibility som;  
 
”Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, på eget 
initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen”.  
 
Översättningen för CSR menar Wikipedia (2007, b) är företagets samhällsansvar och detta 
begrepp kan delas upp i tre delar; Etiskt Ansvarstagande, Miljömässigt Ansvarstagande och 
Socialt Ansvarstagande (se figur 1). 
 
Etiskt Ansvarstagande Miljömässigt Ansvarstagande Socialt Ansvarstagande 
Företagets värderingar och 
etiska riktlinjer  

Medvetenhet om miljöpåverkan Mångfald 

Uppförandekod Respekt för naturen Nöjda medarbetare 
Mänskliga rättigheter Hållbart nyttjande av 

naturresurser 
Samhällsengagemang  

Fabrikskontroll Hälsosamma produkter  Katastrofhjälp 
Produktansvar Ren produktkedja  
 Gröna transporter  
Figur 1:CSR / Företagens ansvarstagande i samhället /Företagens medborgaransvar 

Källa: Wikipedia. (2007).  Företagets Samhällsansvar. Retrieved 20 November, 2007 from 
http://sv.wikipedia.org 
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Regeringen (1997) beskriver i sin publikation, att ekologisk hållbarhet är en helhetssyn på 
samhällsutvecklingen där ekologiska förutsättningar sammanförs med en positiv ekonomisk, 
social och kulturell utveckling. Regeringen menar att målen för ett ekologiskt hållbart 
samhälle är att skydda miljön och människors hälsa, att använda jordens resurser effektivt och 
att nå en hållbar försörjning.  

1.2.2 Hållbart mode 
Naturskyddsföreningen (2007, c) beskriver att dagens snabba trender inom inredning och mode 
ökar konsumtionen av billiga textilier varje år. De menar även att konsumtionen i världen är 
ojämnt fördelad, där Sverige förbrukar 24 kilo per person och år, USA betydligt mer, men att 
Afrika och Asien konsumerar betydligt mindre (se figur 2).  
 
 

• I Sverige köper vi 24 kg textil per person och år. Det är lika mycket som får rum i sex 
tvättmaskiner. 1994 var det 15 kg. 

• 2005 handlade vi kläder för 56 miljarder kronor, det är cirka 6.200 kr per person. 

• 2006 ökade vår konsumtion av såväl hemtextil som kläder med drygt 8% från 2005.  

• Många av butikskedjorna har gått från att ha säsongsvaror till att ha nya varor varje dag i 
butiken. 

• 94 % av alla kvinnor i åldern 16-24 år handlar nya kläder minst en gång per månad. Var femte 
köper nya kläder varje vecka. Vi handlar kläder nästan som plockgodis. 

• 2006 importerades 309 535 ton textil till Sverige från omvärlden. Av det som importerades kom 
147 316 ton från EU. 

Figur 2:Textilförbrukningen i Sverige 

Källa: Naturskyddsföreningen. (2007). Snabba trender ökar förbrukningen. Retrieved 8 November, 2007 from 
http://www.snf.se 
 
Solér (2007) reflekterar över samma fråga i sin artikel. Författaren menar att det var länge 
sedan konsumenter köpte något de verkligen behövde för att överleva. Solér beskriver att det 
var länge sedan klädinköpen styrdes av behovet att hålla sig varm. Författaren menar att idag 
konsumeras tröjor utan att vi har ont om dem. Naturskyddsföreningen fortsätter att beskriva 
problemet med denna konsumtionsökning. Föreningen menar att det är någon annan än 
konsumenten som betalar det egentliga priset för textilier. Naturskyddsföreningen skriver att 
de som påverkas är;  
 
”Den indiska bonden vars mark blivit obrukbar efter orenade utsläpp 
från färgeriet, bomullsodlaren som fastnat i skuldfällan efter att ha 
köpt dyra kemiska bekämpningsmedel”.  
 
Naturskyddsföreningen (2007, d) anser att tillverkningen av textilier och odling av bomull är 
ett av världens allvarligaste miljöhot. Ohlsson (2005) skriver att den mest använda textilfibern 
är bomull. Ohlsson redogör att en stor mängd kemikalier används i hela textilprocessen som 
består av spinning, vävning, blekning, vitbehandling, mercerisering, färgning, antiskrynkling, 
antikrympning, antistatbehandling, vatten-och smutsavvisande behandling, flamskydds-och 
antimikrobiell behandling.  
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Författaren beskriver att människorna som hanterar dessa olika processer arbetar utan 
skyddskläder med kemikalierna klorin, natriumsulfid, saltsyra, kaustiksoda och färgämnen. 
Naturskyddsföreningen (2007, f) menar även att tillverkningen av textilier innebär hälso- och 
miljöproblem. Föreningen beskriver att bomullen bara odlas på två procent av världens 
odlingsyta men att denna odling tar upp 11 procent av världens bekämpningsmedel och 25 
procent av alla insektsmedel. Naturskyddsföreningen menar att dessa kemikalier inte bara är 
en riskfaktor för odlarna utan också förstör miljön. Föreningen skriver att det används cirka 
200 liter vatten och cirka ett kilo kemikalier för att producera ett kilo textil. Hallström 
Bronold (2006) beskriver att vattnet som går åt består av konstbevattning och vattnet som inte 
dunstar bort eller som växterna tar upp består av extrema mängder gifter som rinner rakt ut i 
dricksvattnet. Naturskyddsföreningen beskriver vidare att mer än 120 miljoner människor i 
Syd är beroende av textilindustrin och att deras arbets- och livsmiljö kan förändras om 
konsumenterna ställer krav på en miljövänligare textilproduktion. 
 
Miljöpartiet det gröna (2006) definierar ett ekologiskt lantbruk där kemiska 
bekämpningsmedel inte läcker ut i yt- och grundvattnet. De menar att detta medför en giftfri 
miljö, ett bra grundvatten och ett hav i balans. De avslutar med att skriva att; 
 
”Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden”.  
 
Naturskyddsföreningen (2007, a) definierar även ett ekologiskt lantbruk där kemiska 
bekämpningsmedel, konstgödsel samt där genetiskt modifierade organismer inte används. 
Föreningen anser att detta leder till en bra balans mellan växter, att mullhalten i jorden 
förbättras och att nyttiga smådjur och insekter kan leva i jorden. Problemen som uppstår med 
insekter menar föreningen minskar då en bra miljö skapas för skadedjurens naturliga fiender.  
 
På Naturskyddsföreningens (2007, e) hemsida presenteras en lista över de mest kända 
miljömärkningarna i Sverige. Föreningen beskriver att dessa märken är såkallade nivå A 
märken. Detta står för miljömärken där det är krav på både beredningen av textilråvaran i 
fabriken och krav på att ekologisk och återvunnen råvara används i produktionen (se figur 3).  
 

  
 Bra Miljöval 
 
  
 Svanen 
 
 
 
 EKO-sustainable textile 
 
 
  
 EU-blomman 
  
 
 

Figur 3: De mest kända miljömärkningarna i Sverige 

Källa: Naturskyddsföreningen. (2007). Textilmärkningar. Retrieved 8 November, 2007 from http://www.snf.se 
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Stål (2007, b) skriver i sin artikel att;  
 
”Nu ser det ut som det gör. Resurserna på jorden räcker inte”. 
 
Skribenten menar att vi måste tänka om och göra om, snickra ihop och utnyttja de produkter 
vi har eller hitta nya material och produktionslösningar. Stål fortsätter med att beskriva att 
framtidens mode har naturen i centrum där slitstarka och återvunna material står i centrum, 
återvunnet, andrahand, hyrt men framförallt ekorekokläder. Roxvall (2007) skriver i sin 
artikel att; 
 
”Suget efter ekologiskt odlad bomull ökar i takt med att allt fler 
konsumenter efterfrågar ekologiska kollektioner hos modekedjorna”.  
 
Skribenten menar att förr fanns det enstaka naturfärgade ekologiska plagg från nischade 
butiker, men att nu har klimatdebatten samt miljömedvetenheten hos konsumenterna ökat 
utbudet på ekologiska kläder. Naturskyddsföreningen (2007, a) skriver att efterfrågan på 
ekologisk bomull är stor. Föreningen menar att även om bara fem procent av världens bomull 
är ekologiskt odlad, så ökar ändå denna siffra. Naturskyddsföreningen beskriver att en 
ekologisk odling ger odlaren en större och mer stabil inkomst, men för att övergå från 
konventionell till ekologisk odling så krävs stora förändringar. Föreningen fortsätter med att 
flera stora klädföretag idag har ekologiska produkter som är producerade med design, kvalitet 
och på ett miljömässigt och etiskt sätt. Loudermilk (refererad i Linda Loudermilk, 2007) 
beskriver att många fortfarande tror att ekomode är grovfibriga tunikor i naturvitt. Hon menar 
att numera kan allt inom mode vara ekologiskt;  
 
”Knälånga pälsar, haute couture-kostymer, jeans och den lilla 
svarta”.   
 
Hallström Bronold (2006) beskriver jeans som 2000-talets envisaste trend. Författaren skriver 
att 12 miljoner par jeans säljs per år i Sverige och att svenska jeansmärken ökar. Hallström 
Bronold mena att nio av tio par jeans som säljs i Sverige har tillverkats utomlands och att 
enligt den västerländska modellen sker bara design och marknadsföring i Sverige.    
Författaren fortsätter med att skriva att jeans brukar kallas en naturprodukt då den till största 
del består av bomull, men då ett par jeans kräver mycket bomull så förbrukas stora 
naturresurser (se figur 4). 
 

Bomullen som går åt till ett par jeans odlas på en yta av drygt tretton kvadratmeter 
 

Ett halvt kilo kemikalier går åt 

Ett par jeans förbrukar 6600 liter vatten 

Det krävs 103 bekämpningsmedel 

 
Figur 4: Därför är dina jeans en miljöbov 

Källa: Johansson, K. (2006). Dina jeans är värsta miljöboven. Retrieved 8 November, 2007 
from http://www.aftonbladet.se 
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1.3 Problemområde 
 
Nilsson (1999, s 85) påpekar att ett framgångsrikt varumärke är en kombination av 
produktfördelar, konkreta värdedimensioner samt känslor. Trendwatching (2004) diskuterar 
samma sak och beskriver att konsumenters köpbeteende har förändrats. Skribenten menar att 
konsumentens upplevelse av vad som är billigt är knutet till priset, men upplevelsen av vad 
som är dyrt är kopplat till varumärket och om den levererar kvalitet och en känsla av 
mervärde. Solér (2007) skriver om konsumenters konsumtionsvanor och menar att för att leva 
ett värdigt liv behöver vi näringsrika och säkra livsmedel, värmande kläder, fungerande 
medicin, trygga och varma bostäder, säkra transportmedel samt fungerande telefon och TV. 
Författaren avslutar med att beskriva att idag så pratas dock inte så mycket om produktens 
funktion utan istället är stil, design och framförallt varumärken det viktiga. Solér fortsätter att 
beskriva att konsumenter idag köper den image som produkters design och varumärken ger, 
samt att produkter säljer bättre om de förmedlar en känsla istället för en funktion. Bridson och 
Evans (2004) beskriver att modeåterförsäljare står inför ett differentierings dilemma och en 
utmaning i att hålla kvar sina fördelar gentemot sina konkurrenter. Författarna menar att detta 
problem kan lösas genom att bygga upp sitt varumärke så att upplevelsen av företaget stärks.  
 
Wikipedia (2007, a) beskriver att företag i branscher med hög konkurrens strävar efter att nå 
ett unikt produkterbjudande som ska övertala konsumenterna att välja deras varumärke 
framför konkurrenterna. Wikipedia menar vidare att ett samhällsansvar kan användas av 
företag för att skapa detta unika erbjudande och därmed få lojala kunder. CSR Sweden (2007) 
menar även att ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med anställda, kunder, ägare 
och ökar tillväxten samt lönsamheten. CSR Sweden uppmuntrar företag att börja ta ett 
samhällsansvar och beskriver att det kan handla om en ökad miljömedvetenhet, sociala 
insatser, noggrannare kontroller i leverantörsledet, satsningar på hälsa, mångfald eller 
kompetensutveckling. Även om det verkar vara lönsamt att ta ett samhällsansvar dyker det 
ständigt upp skandaler. Den senaste skandalen beskriver Munck (2007) är H&M där det visat 
sig att de använder barnarbetare till plockningen av bomull.  
 
Hedström (2007) skriver att det växande antalet av miljömedvetna modeföretag har fått stor 
publicitet i media och har förvandlat ekomode till en varumärkesstrategi. Skribenten menar att 
stora designers, matvarubutiker och kedjor försöker hänga på denna trend idag då den 
genererar goodwill, pengar och publicitet. Hedström fortsätter med att skriva att;   
 
”Kedjornas ekologiska satsningar är smarta sätt att uppdatera 
varumärken och den som söker på internet får idag åtskilliga träffar 
om den skriver ekomode plus någon av kedjornas namn”. 
 
Studien och teorin kring varumärken, samhällsansvar och modebranschen visar att 
konsumenterna har startat att efterfråga en form av känsla i de kläder de köper och att de även 
har blivit mer miljömedvetna. Den visar även att företag har blivit allt mer intresserade av att 
stärka sina varumärken och ta ett större samhällsansvar. Problemområdet bygger på hur ett 
företag inom modebranschen kan bygga sitt varumärke genom att ta ett samhällsansvar i sin 
produktion av kläder. 
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2. VARUMÄRKESBYGGANDE   
 detta kapitel behandlas teori om varumärkesbyggande.  
  I

2.1 Uppbyggnad av ett starkt varumärke 
 
Melin (1999, s 124-129) beskriver en modell som visar processen för varumärkesbyggande ur 
märkesinnehavarens perspektiv. Denna modell kallar författaren för den strategiska 
varumärkesplattformen och den innehåller sex begrepp; produktattribut, märkesidentitet, 
kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Dessa steg 
menar Melin kan beskrivas som den brand management-kompetens som krävs för att bygga, 
utveckla och vårda ett starkt varumärke, det vill säga att skapa ett högt varumärkeskapital (se 
figur 5).  
 

 
 

Figur 5: Den strategiska varumärkesplattformen 

Källa: Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi. Malmö:Liber AB 
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2.1.1 Produktattribut 
Produktattribut är enligt Melin (1999, s 125-126) de konkreta kännetecknen hos en produkt 
vars uppgift är att förmedla ett mervärde till konsumenterna.  Vissa produktattribut, som en 
konsistent produktkvalitet, valet av förpackningsdesign, färgsignaler och logotyp, är 
förknippade med uppbyggnaden av en unik märkesprodukt. Kotler och Keller (2006, s 372) 
anser att en produkt är uppdelad i fem olika nivåer som skapar ett mervärde till kunden. Dessa 
nivåer är kärnvärde, grundläggande värde, förväntat värde, ökat värde, potentiellt värde.  
 
Kärnvärde – servicen eller produkten som konsumenten verkligen köper.  
 
Grundläggande värde – det som kärnvärdet innehåller för delar.  
 
Förväntat värde – det som konsumenten förväntar sig att produkten eller tjänsten ska ge över 
kärnvärdet och det grundläggande värdet.  
 
Ökat värde – detta värde är det som produkten eller tjänster ger konsumenten som är över 
förväntan. Detta kan innebära att varumärket är känd.   
 
Potentiellt värde – detta är vad produkten eller tjänsten kan utvecklas till i framtiden.  

2.1.2 Märkesidentitet  
Syftet med en märkesidentitet menar Melin (1999, s 126) är att förmedla ett mervärde till 
konsumenterna. Märkesidentiteten blir allt viktigare då skillnaden på produkter i samma 
kategori, blir allt mindre. Detta beror på att det är lätt att kopiera produktattribut och då måste 
företagen hitta andra konkurrensfördelar, som att stärka märkesidentiteten. Melin (1999, s 85) 
beskriver att varumärkets identitet karakteriseras som vad varumärket står för, vad som ger 
det mening och vad som gör det unikt. Detta kan beskrivas utifrån varumärkets personlighet 
och namnval. 
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2.1.2.1 Varumärkets personlighet 
Gad (2001, s 17 f) menar att för att ett företag och dess kunder ska förstå företagets 
varumärke helt, måste företaget skapa en varumärkessjäl. För att göra detta menar Gad att 
företaget ska använda sig av en fyradimensions modell för att se varumärkets styrkor och 
svagheter (se figur 6).  
 

 
Figur 6: The fourdimensional model 

Källa: Gad, T. (2001). 4-D Branding. Harlow:Pearson Education Limited 
 

Gad beskriver att den Funktionella Dimensionen berör uppfattningen av produkten eller 
tjänstens fördelar som associeras med varumärket. Denna dimension innebär priset, kvaliteten 
och egenskaperna med produkten det vill säga det som gör produkten unik och basen i ett 
varumärke. Denna del innefattar även namnvalet för företaget. Namnvalet ska vara företagets 
trade mark och ska även vara en del i hur varumärket ska uppfattas. Desto tidigare produkten 
är i produktlivscykeln, om produkten har funnits länge på marknaden eller är ny, desto 
viktigare är den Funktionella Dimensionen. Denna funktion kan lätt bli kopierad av 
konkurrenter och därför behövs fler dimensioner i varumärket.  
 
Den Sociala Dimensionen berör förmågan att skapa en identifikation med en grupp. Med detta 
menas med vilken status som produkten ger konsumenten, men även om konsumenten känner 
att den tar del av en särskild grupp om den använder varumärket. Denna dimension är väldigt 
viktig eftersom det anses viktigt att ha ett socialt liv och bli socialt accepterad av en grupp och 
genom att äga ett specifikt varumärke bli du identifierad med en viss grupp. Detta kan göras 
genom att exempelvis koppla varumärket till filmstjärnor och modeller som förebilder.  
Denna dimension anses vara bättre än den Funktionella Dimensionen då den är mer 
svårkopierad.  
 
Mentalitets Dimensionen är förmågan att stödja den individuella mentaliteten. Med detta 
menas det mervärde som konsumenterna får av produkten och hur de känner sig när de 
använder den. Denna dimension handlar inte om vad andra anser om konsumenten, utan mer 
om vad konsumenten anser om sig själv när den använder en produkt med ett särskilt 
varumärke. Detta kan exempelvis göras genom att få konsumenten att känna sig fräsch, 
attraktiv och ung av att äga en produkt under ett varumärke. Denna del ses som väldigt viktigt 
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i att bygga en varumärkessjäl då det är väldigt viktigt att konsumenten får ut en kick av att äga 
just ett särskilt varumärke.  
 
Den Spirituella Dimensionen beskriver uppfattningen av varumärkets globala och lokala 
ansvar. Med detta menas att varumärket erbjuder konsumenterna en förbättrad produkt genom 
att ta ett samhällsansvar. Denna dimension kan få konsumenterna att känna att de medverkar i 
något större och att produkten erbjuder mer än funktionalitet. Ett företag som satsar på att 
varumärket ska associeras med ett globalt och lokalt ansvar öppnar företaget för att få kritik 
om de ej lever upp till sina höga standarder och måste därmed fullfölja denna dimension om 
den påbörjats.  
 
Genom att se över dessa dimensioner menar Gad att företaget kan skapa ett varumärke som är 
annorlunda. Författaren menar att om ett företag inte är annorlunda kommer det att bli utbytt 
och företaget kommer hela tiden ha en press på sig att sänka sitt pris. Författaren menar att det 
bästa sättet att vara annorlunda är genom hur man presenterar sin produkt.  
 
Kapferer (2005, s 96) beskriver varumärkets identitet som företagets personlighet och menar 
att detta går att skapa genom att svara på sju frågor; (1) Vad är varumärkets främsta vision 
och mål? (2) Vad gör varumärket annorlunda? (3) Vilket behov fyller varumärket? (4) Vad är 
varumärkets permanenta natur? (5) Vad är varumärkets mervärde? (6) Vad är varumärkets 
konkurrensfördel? (7) Vilket är varumärkets signatur som särskiljer den?  
 
Kotler och Keller (2006, s 182) beskriver även hur företaget ska skapa en personlighet. 
Författarna menar att företaget ska identifiera sig med en av följande identiteter och bygga 
varumärket runt detta; 
 
Uppriktighet – att varumärket är jordnära, ärligt, hälsosamt och uppmuntrande. 
 
Spänning – att varumärket är utmanande, livfullt, fantasifullt och uppdaterat. 
 
Kompetens – att varumärket går att lita på, är intelligent och framgångsrikt.  
 
Sofistikerat – att varumärket står för en överklass och är charmigt. 
 
Ojämn – att varumärket är naturnära och klarar mycket.   
 
Birtwistle och Freathy (1998) beskriver hur ett företag ska utveckla sitt varumärke samt stärka 
konsumenternas uppfattning av varumärket. Författarna påpekar att ett företag med 
framgångsrikt varumärke skapar en personlighet runt produkten. Det är viktigt att 
varumärkets mervärde ska positioneras framför det funktionella värdet av produkten. 
Faktorerna som skapar varumärkets profil kan vara funktionella faktorer som produktens 
kvalitet, det kan också vara symboliska faktorer som status eller att tillfredställa ett 
känslomässigt behov. För att ett varumärke ska vara mer än en produkt måste 
märkesinnehavaren svara på följande frågor; 
 

• Anser konsumenterna att varumärket skiljer sig positivt ifrån de huvudsakliga 
konkurrenterna?  

 
• Har varumärket en image som utstrålar kvalitet så att försäljarna kan ta ut ett överpris?  
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• Kan varumärket bli värderat, använt och sålt separat från företaget?  
 

• Erbjuder varumärket ett högt symboliskt värde för konsumenterna? 
 
Bridson och Evans (2004) definierar varumärkesorientering som ett tillvägagångssätt där 
arbetet i en organisation bygger på skapandet, utvecklingen och skyddet av varumärkets 
identitet. Detta bygger även på att ständigt ha ett samarbete med kunderna för att skapa 
konkurrensfördelar i form av ett starkt varumärke. Författarna fortsätter att beskriva att 
varumärkesorientering även kan definieras som till den grad som organisationen värdesätter 
varumärket och bygger varumärkes förmågor. Författarna beskriver att detta kan 
sammanfattas genom fyra olika förmågor (se figur 7).  

 
 

Figur 7: Brand Orientation Model 

Källa: Bridson, K., & Evans, J. (2004). The secret to a fashion advantage is brand orientation. 
International Journal of Retail & Distribution Management 32(8), 403 – 411.  
 

Särskiljningsförmåga – Varumärken har en förmåga att särskilja sig, som att vara en symbol 
för ägandeskap i juridiska ändamål. Särskiljningsförmågor är alla roller som ett varumärke 
kan ha i en organisation, en symbol av ägandeskap, en garanti, juridisk säkerhet, en logga och 
resurs. Dessa förmågor måste företaget hantera för att klara sina varumärkesmål.  
 
Funktionellförmåga – Den funktionella förmågan i ett varumärke relaterar till varumärkets 
påtagliga, rationella utförande. Med detta menas att varumärket tillfredställer kundernas bas- 
och rationella behov.  
 
Generera värde – Genom att generera värde så uppfyller företaget kundernas praktiska behov 
och tillhandahåller njutning. Förmågan att generera värde refereras till organisationens 
förmåga att generera värde utöver den funktionella förmågan. Detta görs genom att ge 
förmåner och fördelar som differentierar varumärket från konkurrenter.  
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Symbolisk förmåga – Den symboliska förmågan är mycket känslomässigt inriktad. Denna 
förmåga reflekterar konsumenternas association med vissa grupper. En symbolisk förmåga 
kan beskrivas som föreställande, känslosam, självkänsla, image, personlighet, psykiskt värde 
och en ikon.  

2.1.2.2 Varumärkets namnval 
Enligt Melin (1999, s 88-93) är det viktigt att företaget tänker efter när de ska välja namn då 
detta namn ska följa företaget en lång tid. Författaren menar att företaget måste fundera över 
vad som karakteriseras av ett bra namn genom att ta juridiska och marknadskommunikativa 
överväganden.  
 
Det juridiska övervägandet som företaget måste ta för att välja namn är att namnet ska ha en 
särskiljningsförmåga, det vill säga att namnet är individuellt. Företaget kan här välja bland 
fyra olika sorters namn;  
 
Fantasinamn – detta namn saknar någon koppling eller relation med produkten samt dess 
användningsområde och dessa namn är därför lätta att registrera. Ett fantasinamn är helt 
påhittat. 
 
Slumpmässiga namn – detta namnval är taget från ett riktigt ord men har oftast ingen koppling 
till produkten eller dess användningsområde. För att detta namnval ska få registreras krävs 
dock att namnet ändå har någon mening med sig.  
 
Suggestiva namn – dessa namn antyder någon egenskap hos produkten men beskriver den inte 
helt.  
 
Deskriptiva namn – detta namn karakteriserar produkten, dess egenskaper och 
användningsområde, det vill säja en produktbetäckning.  
 
Processen av att välja namn menar Melin kan vara komplicerad då det finns olika viljor i ett 
företag. Om juristerna skulle välja namn så skulle de välja fantasinamn eller slumpmässiga 
namn då de är lättast att registrera. Förtegen väljer dock oftast inte dessa typer av namn då de 
även tar hänsyn till marknadskommunikationen. Här finns det fyra krav som ett namn måste 
uppnå för att anses som ett bra namnval. Namnet ska vara enkelt så att konsumenterna lätt 
kommer ihåg det. Namnet ska vara unikt för att dra till sig uppmärksamheten från 
konkurrenterna. Namnet ska vara suggestivt och antyda något om produktens egenskaper och 
namnet ska vara juridiskt skyddbart.  

2.1.3 Kärnvärde 
Ett kärnvärde representerar enligt Melin (1999, s 126) en märkesprodukts primära 
konkurrensfördel. Det är viktigt att lägga vikt vid att identifiera ett unikt kärnvärde då det 
ligger till grund för marknadskommunikationen och positioneringen av ett varumärke. 
Kärnvärdet ska vara svårimiterat, unikt, värdefullt och kommunicerbart. För att ta fram 
företagets kärnvärde ska en kärnvärdesanalys utföras. Denna går enligt författaren ut på att 
företaget först tittar på konsumenternas perspektiv och undersöker vad de anser är värdefullt 
och sedan på hur man kommunicerar detta till dem. Sedan tittar företaget på konkurrenternas 
perspektiv och undersöker vad som är unikt och svårimiterat hos dem. 
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2.1.4 Positionering 
Positionering är enligt Melin (1999, s 127) den process där ett företag försöker få en specifik 
position i konsumenternas medvetande. Denna position ska skapa märkeskännedom, 
märkesassociationer och märkeslojalitet. Positionering anses som en viktig bit i att underhålla 
och stärka ett varumärke.  
 
Varumärkets position 
Kapferer (2005, s 99) beskriver positionering av ett varumärke som en process där företaget 
framhäver varumärkets identitet som skiljer sig från konkurrenterna, men som även tilltalar 
konsumenterna. Kotler och Armstrong (2008, s 203) menar att det är viktigt att utföra en 
positioneringskarta när företaget ska välja hur de vill positionera företaget. Författarna 
beskriver en positioneringskarta som ett instrument som visar konsumenternas uppfattning av 
varumärket jämfört med konkurrenternas. Företaget kan genom detta verktyg se vilken 
position på marknaden som har minst konkurrenter och där de kan få störst marknadsandel.  
 
Kotler och Armstrong (2008, s 208) beskriver även olika sätt för ett företag att positionera sig. 
Författarna kallar detta Värdepositionering som bygger på fem olika sätt som varumärket kan 
positioneras genom.  
 
Mer för Mer, Positionering – Denna positioneringsstrategi innebär att företaget erbjuder en 
lyxig kvalitetsprodukt och tar även ett högre pris för att täcka kostnaderna. Denna 
positioneringsmetod skapar en känsla av status och lyxig livsstil. Det kan vara svårt att hålla 
denna positioneringsstrategi då det kan komma företag som säger sig ha samma kvalitet men 
till ett lägre pris.  
  
Mer för Samma, Positionering – Denna positioneringsstrategi innebär att företaget attackerar 
ett företag som har Mer för Mer positionering genom att erbjuda en produkt eller tjänst som 
har samma kvalitet till ett lägre pris.  
  
Samma för Mindre, Positionering – Denna positioneringsstrategi innebär att företaget 
erbjuder de varumärken med produkter som har bra kvalitet, fast till ett lägre pris. Det kan 
även innebära att ett företag erbjuder produkter med Mer för Samma positionering till ett 
lägre pris.  
 
Mindre för mycket Mindre, Positionering – Denna positioneringsstrategi innebär att företaget 
erbjuder produkter med sämre kvalitet till ett lägre pris, då alla konsumenter inte efterfrågar 
det bästa.  
 
Mer för Mindre, Positionering – Denna positioneringsstrategi innebär att företaget erbjuder en 
lyxig kvalitetsprodukt till en låg kostnad. Det finns flera företag som säger sig använda sig 
utav denna positioneringsstrategi, men att hålla denna strategi ses som svårt. Detta då företag 
med mer fokuserade positioneringsstrategier kommer ta över kunder och att produkter med 
lågt pris anses ge en lägre status. 
 
Varumärkespositionering är enligt Kapferer en analytisk process som baseras på fyra frågor; 
 
Ett varumärke för vad? – Med detta menas varumärkets löfte och vad konsumenterna får ut 
för mervärde.  
 
Ett varumärke för vem? – Med detta menas vilken målgrupp som varumärket riktar sig till. 
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Ett varumärke för när? – Med detta menas när produkten ska konsumeras. 
 
Ett varumärke mot vem? – Med detta menas vilka konkurrenter som kan slås ut.  
 
Genom att svara på dessa frågor menar författaren att varumärket kan positioneras mot 
konsumenterna.  
 
Att nå ut med positionen 
Melin (1999, s 99) beskriver att det finns tre olika sätt att positionera sitt företag för att inte 
ses som ett företag som gör samma saker som andra i samma bransch. Dessa är att identifiera 
en ny position, utveckla en befintlig position och depositionera en konkurrent.  
 
Identifiera en ny position – Med detta menas att det finns flera positioner som konsumenterna 
finner intressanta att inta inom samma produktkategori.  
 
Utveckla en befintlig position – Med detta menas att företaget utnyttjar det marknadsledande 
varumärkets ställning till sin fördel. Tillexempel kan företaget positionera sig som ett bättre 
förslag eller som ett alternativ.  
 
Depositionera en konkurrent – Detta betyder att företaget attackerar och ifrågasätter företaget 
som är marknadsledande. Detta fungerar även bra om det marknadsledande företaget råkar ut 
för en skandal.  
 
Melin (1999, s 116-120) menar att ett varumärke kan fungera som ett strategiskt 
konkurrensmedel och vill med positioneringstriangeln förklara hur varumärket kan skapa 
långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar (se figur 8).  

 

 
Figur 8:  Positioneringstriangeln 

Källa: Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi. Malmö:Liber AB. 
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Melin beskriver att modellen undersöker två olika strategiteoretiska perspektiv, det 
branschstrukturella och resursbaserade. Inom det branschkulturella perspektivet avses 
välkända varumärken vara etableringshinder och en inträdesbarriär. Märkeskännedom och 
märkeslojalitet anses vara de viktigaste inträdesbarriärerna. Fokus i detta perspektiv är att 
varumärket ska hålla en konkurrenskraftig marknadsposition genom att skapa dessa 
inträdesbarriärer. Detta görs genom produktdifferentiering och marknadskommunikation, där 
fokus är på varumärkets kännedom, association, preferens och lojalitet.  
 
Enligt positioneringsbegrepp är märkesinnehavarens uppgift att skapa en plats på marknaden 
och i konsumenternas medvetanden. Enligt teorin om inträdesbarriärer är uppgiften att skydda 
marknadspositionen. Denna position kräver dock att märkesinnehavaren skapar en 
mentalposition i konsumenternas medvetanden vilket skapar hög märkeskännedom. Det är 
viktigt för märkesinnehavaren att bygga upp en bas av lojala kunder då det skapar en stabilitet 
för företaget då konsumenterna bygger upp en informationsbarriär som skyddar konsumenten 
mot informationsbrus från konkurrerande företag.  

2.1.5 Marknadskommunikation 
Melin (1999, s 101) beskriver marknadskommunikation som den del som gör positioneringen 
framgångsrik genom att positionen blir kommunicerbar. Författaren menar att det är viktigt att 
det som gör positionen unik tydligt framhävs och därför ska marknadskommunikationen vara 
konsekvent och konsistent. Reklam är en väsentlig del i marknadskommunikationen och dess 
uppgift är att informera, övertyga och påminna konsumenten om att de ska välja just detta 
varumärke.  
 
Marknadskommunikationens byggstenar 
Kotler och Keller (2006, s 536 f) beskriver delarna i marknadskommunikationen och menar 
att om dessa utförs så skapar företaget ett högt varumärkeskapital. Dessa delar beskrivs 
tillsammans som marknadskommunikationsmixen och innehåller annonsering och reklam, 
säljfrämjande åtgärder, events och upplevelser, public relations och publicitet, 
direktmarknadsföring och personlig försäljning (se figur 9).  
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Figur 9: Marknadskommunikation 

Källa: Kotler, P., & Keller, K. (2006). Marketing management. New Jersey: Pearson Education.  
 

Annonsering och reklam – denna del är all betald ickepersonlig form av presentation och 
marknadsföring av företagets idéer och erbjudanden. 
  
Säljfrämjande åtgärder – denna del är en kortsiktig lösning för att sälja företagets produkter 
eller tjänster.  
 
Events och upplevelser – detta innebär företagets sponsrade aktiviteter och program som är 
gjorda för att skapa fler kunder och ta hand om de kunder företaget har.  
 
Public relations och publicitet – detta innebär att företaget utför aktiviteter för att skydda 
företagets image och produkter. 
 
Direktmarknadsföring – denna marknadsföring går ut på att använda sig av mail, telefon, fax 
för att kommunicera direkt till kunderna.  
 
Personlig försäljning – detta betyder att företaget marknadsför sig öga mot öga med kunden.  
 
Författaren menar att det även finns fler sätt att marknadskommunicera och detta kan 
företaget göra genom pris, form och färg av förpackning, personalens kläder och attityd samt 
affärens inredning.  
 
D’Esopo och Almquist (2007) beskriver att marknadskommunikationsmixen inte är den mest 
effektivaste för ett företag utan att det är mun mot mun metoden som enligt författarnas 
undersökning visade sig vara mest effektiv. D’Esopo och Almquist undersökte två företag, ett 
som använde sig utav mun mot mun metoden och en som fokuserade på TV reklam. Det 
visade sig att det var hela två och en halv gånger mer effektivt att spendera en dollar på mun 
mot mun metoden som TV reklam. Detta beror enligt författarna på att om företaget 
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kommunicerar sitt varumärkes värde genom mun mot mun metoden och även använder sig 
utav public relations, så skapas ett positivt rykte som sprider sig till befintliga kunder och 
potentiella kunder.  
 
Kommunikativ identitet 
Melin (1999, s 241) beskriver hur ett företag genom reklam kan skapa konkurrensfördelar. 
För att detta ska fungera måste företaget skapa en unik identitet genom reklamen, det vill säga 
kommunikativ identitet som sedan ska kommuniceras genom de olika delarna i 
marknadskommunikationsmixen. Den kommunikativa identiteten skapas av att företaget 
väljer mellan fyra olika identiteter; tematisk identitet, visuell identitet, verbal identitet och 
audiell identitet.  
 
Tematisk identitet – denna identitet beskrivs genom att kommunikationen består av ett 
genomgående tema.  
 
Visuell identitet – denna identitet består av att kommunikationen ständigt repeterar en slogan. 
 
Verbal identitet – denna identitet består av en verbal identitet som kan bestå av en jingel eller 
en signaturmelodi.  
 
Audiell identitet – denna identitet består av att identiteten visualiseras av en färgkombination.  

2.1.6 Intern märkeslojalitet  
Intern märkeslojalitet menas enligt Melin (1999, s 128-129) med att märkesinnehavaren är 
lojal mot sitt varumärke. Detta är viktigt då konsumenterna lättare blir lojala om 
märkesinnehavaren även är detta. För att uppnå intern märkeslojalitet menar Melin (1999, s 
246-251) att företaget måste samordna aktiviteter inom fyra områden; trademark 
management, identitet management, image management och lojalitets management.  
 
Trademark management – med detta menas att företaget skyddar varumärket från interna och 
externa hot som kan riktas mot ett varumärke. Ett externt hot kan vara att något annat 
varumärke skapar ett liknande varumärke och ett internt hot kan vara att varumärket används 
på fel sätt.  
 
Identitet management – med denna del menas att upprätthålla varumärkets kommersiella 
status, det vill säga att bibehålla varumärkets unika identitet. För att denna del ska fungera 
måste företaget ha full äganderätt och kontroll över varumärket för att kunna jobba med 
identitetsbyggandet.  
 
Image management – denna del är viktig i den varumärkesbyggande processen för ett redan 
etablerat varumärke. Denna del betyder att konsumenternas uppfattning av varumärket ska 
överensstämma med hur företaget vill att konsumenterna ska uppfatta varumärket.  
 
Lojalitets management – denna del innebär de åtgärder företaget tar för att behålla lojala 
kunder. För att göra detta kan företaget investera i märkesbyggande reklam och belöna 
köptrogna kunder.  
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 2.2 Svårigheten med att bygga upp ett varumärke 

2.2.1 Hinder och påtryckningar 
Aaker (2002, s 26-35) menar att det är väldigt svårt att bygga upp ett varumärke idag. Den 
som ska bygga upp ett varumärke kommer att mötas av påtryckningar och hinder. Genom att 
förstå och kartlägga dessa hinder går det sedan att bygga ett starkt varumärke. Författaren 
fortsätter med att beskriva att det finns åtta olika hinder och påtryckningar (se figur 10).  
 

 
Figur 10: Why Is It Hard to Build Brands? 

Källa: Aaker, D,A. (1996). Building Strong Brands. London:Simon & Schuster UK Ltd 
 
 
1. Påtryckningar på att konkurrera med pris – Aaker beskriver att det är stora påtryckningar i 
princip alla branscher att konkurrera genom pris. Det har därmed blivit ett större fokus på 
priskonkurrens i företagens strategier och detta medför en risk att företagen väljer bort 
varumärkesbyggande insatser.  
 
2. Konkurrenternas tillväxt – Aaker beskriver att inom många branscher kommer ständigt nya 
konkurrenter. Detta medför inte bara påtryckningar på att prispressa, men det försvårar även 
för företaget att skapa en position på marknaden och behålla den. Varje varumärke på 
marknaden försöker att positionera sig smalare och får färre målgrupper att rikta sig mot. 
Detta gör det även svårt för de företag som riktar sig till en bredare målgrupp.  
 
3. Fragmentering av marknader och media – Mångfalden av dagens media och marknader har 
ökat och detta har skapat hinder, beskriver Aaker. Idag är det svårt för företag att vara 
konsikventa vilket behövs för att bygga och behålla ett starkt varumärke. Idag finns ett brett 
antal med mediekanaler och det är svårt att nå ut med varumärket på rätt sätt genom dessa 
kanaler, utan att försvaga varumärket.  
 
4. Komplexa varumärkesstrategier – Aaker beskriver att då antalet varumärken och produkter 
ständigt ökar har varumärkesstrategierna och varumärkesrelationerna blivit komplexa. Detta 
bidrar till att det blir svårt att bygga och ta hand om varumärket. Ett företag måste veta 
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varumärkets identitet, men även förstå vilken roll varumärket har i alla sammanhang som den 
är involverad i.  
 
5. Påtryckning att utföra strategiförändringar – Aaker beskriver att detta hinder menas med 
att det ofta är stora interna påtryckningar för ett företag att ändra strategier genom att ändra 
varumärkesidentiteten eller dess utförande. Detta kan urholka varumärkeskapitalet eller hejda 
en etablering av varumärket. Ibland kan det bästa vara att använda sig av samma strategier för 
att stärka sitt varumärke längre fram.  
 
6. Påverkan mot innovationer – Aaker beskriver att om företag når framgång i sitt företag 
finns en risk att det ignorerar förändringar i branschen som rör varumärket. Detta beror på att 
företaget gärna behåller konkurrensfaktorerna statiska, då en innovation kan vara kostsam och 
riskfylld. Resultatet är att nya aktörer på marknaden som har lite och förlora kan göra 
företaget sårbart och Varumärket kommer även att stanna i utvecklingen.  
 
7. Påtryckningar att investera någon annanstans – Aaker menar att det finns en risk med att 
ha ett starkt varumärke, då det kan uppstå strategiska problem. När varumärket är starkt så 
kan en frestelse uppstå av skära ner på investeringarna som rör den huvudsaklaga 
företagsområdet för att förbättra det kortsiktiga resultatet. Detta utgör en skada på varumärket 
då ett varumärke kräver investeringar.  
 
8. Pressen i att leverera kortsiktiga resultat – Aaker menar att pressen i att leverera 
kortsiktiga resultat kan minska investeringarna på varumärket. Aktieägarna i ett företag kan 
pressa företaget att generera vinst kortsiktigt och de saknar ofta kunskap och insikt om 
företagets långsiktiga strategier. Detta kan även bero på att budgetmålen ofta är tidsbestämda 
och för att uppnå dessa offras varumärkesbyggnad som är ett mer långsiktigt mål. 
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3. PROBLEMDISKUSSION, SYFTE & REFERENSRAM 
 

 detta kapitel ges en Problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens Syfte och Forskningsfrågor. 
Efter detta ges en referensram efter utvalda teorier som passar Syftet och Forskningsfrågorna.  

 
 I

3.1 Problemdiskussion 
 
I inledningen har jag funnit att det är viktigt för ett företag att bygga ett unikt och starkt 
varumärke för att skilja sig ur mängden. Carter (1999, s 4) menar att de flesta företag skulle 
säga att varumärket är deras huvudsakliga strategiska tillgång. Melin (1999, s 9) skriver att 
idag har många företag börjat betrakta varumärkesbyggnad som en strategisk fråga samt att ta 
upp frågor rörande varumärket på ledningsnivå.  Carter fortsätter att beskriva att ett 
framgångsrikt företag alltid har ett starkt varumärke.  
 
Teorikapitlet visar att det är en lång process till att skapa ett starkt varumärke. Kotler och 
Armstrong (2008, s 230) beskriver att ett varumärke är företagets främsta resurs men att det 
krävs mycket arbete för att varumärket ska förbli detta. Melin (1999, s 124) beskriver flera 
steg till att bygga ett varumärke där alla steg är lika viktiga.  
 
Teorin visar att varumärkets identitet, varumärkets positionering och 
märkeskommunikationen är viktiga begrepp inom byggandet av varumärken. 
Varumärkesidentitet betyder enligt Melin (1999, s 126) att förmedla ett mervärde till 
konsumenterna. Detta anser författaren vara viktigt då skillnaden på produkter inom samma 
kategori blir allt mindre. Aaker (2002, s 25) menar även att det är viktigt att förstå hur en 
varumärkesidentitet utvecklas, för att skapa ett framgångsrikt varumärke. Marconi (2000, s 
218) menar att det är viktigt att definiera värdet konsumenten får av produkten, så att 
konsumenten känner att den får ut något extra av att ha denna produkt samt känner sig viktig. 
Varumärkespositionering anser Kotler och Keller (2006, s 310) är viktigt för att underhålla 
och stärka ett varumärke. Kapferer (2005, s 99) menar att positionering av ett varumärke är en 
process där företaget framhäver varumärkets identitet som skiljer sig från konkurrenterna, 
men som även tilltalar konsumenterna. Melin (1999, s 101) beskriver 
marknadskommunikation som den del som gör positioneringen framgångsrik genom att 
positionen blir kommunicerbar. Författaren menar att det är viktigt att det som gör positionen 
unik tydligt framhävs och därför ska marknadskommunikationen vara konsekvent och 
konsistent. Kotler och Keller (2006, s 536 f) beskriver delarna i marknadskommunikationen 
och menar att om dessa utförs så skapar företaget ett högt varumärkeskapital.  
 
Problemområdet visar att företag i modebranschen blir allt mer intresserade av att ta ett 
samhällsansvar, då konsumenterna intresserar sig mer och mer för detta. Evans (2004) 
beskriver att modeåterförsäljare står inför en utmaning i att hålla kvar sina fördelar gentemot 
sina konkurrenter och menar att detta problem kan lösas genom att använda sig utav strategier 
som stärker varumärket, men även hela upplevelsen av företaget. Hedström (2007) skriver 
även om detta och menar att antalet miljömedvetna modeföretag växer, då de har fått stor 
publicitet i media och har förvandlat ekomode till en varumärkesstrategi.  
 
Problemområdet visar även att konsumenternas behov har ändrats. Trendwatching (2004) 
diskuterar detta och menar att konsumenters köpbeteende har förändrats till att anse att 
upplevelsen om vad som är dyrt är knutet till att varumärket leverera kvalitet och en känsla av 
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mervärde. Solér (2007) beskriver även detta och menar att produkter säljer bättre om de 
förmedlar en känsla istället för en funktion.  
 
Studierna kring samhällsansvar har visat att ett aktivt arbete med samhällsansvar ökar 
företagets lönsamhet. CSR Sweden (2007) beskriver att genom att ta ett samhällsansvar så 
stärker företagets sina relationer med anställda, kunder, ägare samt ökar tillväxten och 
lönsamheten. När ett företag inom modebranschen inte tar ett samhällsansvar blir 
mediaeffekten stor. Den senaste skandalen beskriver Munck (2007) är H&M där det visat sig 
att de använder barnarbetare till plockningen av bomull.  
 
I tidigare studier saknas ett perspektiv på hur ett företag kan bygga upp sitt varumärke genom 
att ta ett samhällsansvar.   

3.2 Syfte och Forskningsfrågor 
 
Min litteraturstudie har visat att företags samhällsansvar är ett aktuellt ämne, då 
miljömedvetenheten växer hos konsumenterna. Modebranschen är även intressant att se på då 
många modeföretag, speciellt jeansföretag, har startat att erbjuda ekologiska kläder i år, 2007. 
Att se på varumärkesbyggande är även intressant då det anses vara av stort intresse för ett 
företag att ha ett starkt och unikt varumärke för att lyckas.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva varumärkesstrategier för ett företag inom 
modebranschen som tar ett samhällsansvar. Syftet har avgränsats till följande 
forskningsfrågor:  
 

1. Hur kan varumärkesidentiteten beskrivas för ett företag inom modebranschen som 
influeras av ett samhällsansvar? 

 
2. Hur kan positioneringen beskrivas för ett företag inom modebranschen som influeras 

av ett samhällsansvar?  
 

3. Hur kan marknadskommunikationen beskrivas för ett företag inom modebranschen 
som influeras av ett samhällsansvar? 
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3.3 Referensram  
 
Referensramen lyfter fram de teorier jag valt att använda för att undersöka 
forskningsfrågorna. I referensramen ges även en beskrivning av hur dessa teorier används. De 
valda teorierna ligger till grund när jag analyserar det empiriska materialet. Syftet med denna 
uppsats är att beskriva hur företag i modebranschen kan bygga upp ett starkt varumärke 
genom att ta ett samhällsansvar. Jag har utformat en figur som beskriver hur teorin används 
för att stödja mitt syfte (se figur 11).  
 

 
   

    Figur 11: Referensram 

    Källa: Egen utformning 
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Hur kan varumärkesidentiteten beskrivas för ett företag inom modebranschen 
som influeras av ett samhällsansvar? 
Den första forskningsfrågan har jag valt att besvara med hjälp av fem olika teorier som 
behandlar hur ett företag kan skapa en unik varumärkesidentitet. 
 
Melin (s 7) beskriver uppbyggnaden av ett varumärke som en varumärkesplattform, som 
består av olika delar i att bygga upp ett varumärke. Varumärkesidentiteten anser han vara en 
viktig del i denna process då det är viktigt att förmedla ett mervärde till konsumenterna 
eftersom skillnaden på produkter i samma kategori blir allt mindre. Gad (s 9) menar att för att 
ett företag och dess kunder ska förstå företagets varumärke helt och göra varumärket 
annorlunda, måste företaget skapa en varumärkessjäl med hjälp av fyra dimensioner som 
beskriver varumärkets identitet och själ i olika perspektiv. Kapferer (s 9) beskriver att 
företagets personlighet går att skapa genom att svara på sju frågor rörande varumärkets 
identitet. Kotler och Keller (s 10) beskriver även hur företaget ska skapa en personlighet. 
Enligt Melin (s 12) är det viktigt att företaget tänker efter när de ska välja namn då detta namn 
ska följa företaget en lång tid. Författaren menar att företaget måste fundera över vad som 
karakteriseras av ett bra namn genom att ta juridiska och marknadskommunikativa 
överväganden.  
 
Hur kan positioneringen beskrivas för ett företag inom modebranschen 
som influeras av ett samhällsansvar?  
För att besvara den andra forskningsfrågan har jag valt att använda fyra teorier som behandlar 
hur ett företag kan positionera sitt varumärke.  
 
Melin (s 13) beskriver uppbyggnaden av ett varumärke som en varumärkesplattform, som 
består av olika delar i att bygga upp ett varumärke. Varumärkespositioneringen anser han vara 
en väldigt viktig del då positionering är den process där ett företag försöker få en specifik 
position i konsumenternas medvetande. Denna position ska skapa märkeskännedom, 
märkesassociationer och märkeslojalitet.  Kotler och Armstrong (s 14) menar att det är viktigt 
att utföra en positioneringskarta, vilket är ett instrument som visar konsumenternas 
uppfattning av varumärket jämfört med konkurrenternas. Kotler och Armstrong (s 14) 
beskriver även olika sätt för ett företag att positionera sig. Författarna kallar detta 
Värdepositionering som bygger på fem olika sätt som varumärket kan positioneras genom. 
Melin (s 15) beskriver att det finns tre olika sätt att positionera sitt företag för att inte ses som 
ett företag som gör samma saker som andra i samma bransch. Dessa är att identifiera en ny 
position, utveckla en befintlig position och depositionera en konkurrent.  
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Hur kan marknadskommunikationen beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 
För att besvara denna forskningsfråga har jag valt att använda mig utav fem olika teorier som 
beskriver effektiv marknadskommunikation av ett varumärke.  
 
Melin (s 15) beskriver uppbyggnaden av ett varumärke som en varumärkesplattform, som 
består av olika delar i att bygga upp ett varumärke. Marknadskommunikationen anser Melin 
vara en viktig del då den informerar, övertygar och påminner konsumenten om att den ska 
välja just detta varumärke. Kotler och Keller (s 16) beskriver sex olika delar i 
marknadskommunikationen och menar att om dessa utförs så skapar företaget ett högt 
varumärkeskapital. D’Esopo och Almquist (s 17) beskriver att mun mot mun metoden är det 
bästa sättet för ett företag att kommunicera sin varumärkesidentitet.  Melin (s 17) beskriver 
hur ett företag genom reklam kan skapa konkurrensfördelar. För att detta ska fungera måste 
företaget skapa en unik identitet genom reklamen, det vill säga kommunikativ identitet som 
sedan ska kommuniceras genom de olika delarna i marknadskommunikationsmixen. Aaker (s 
19-20) teori om hinder och påtryckningar vid byggandet av ett varumärke används även. 
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4. METOD 
 

 detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för denna uppsats. Först beskrivs hur litteraturstudien 
genomfördes och sedan beskrivs val av forskningsstrategi. Efter detta motiverar jag mitt val av 

fallstudieföretag samt datainsamlingsmetoder. Metoddelen avslutas med en diskussion av möjliga 
metodproblem och hur bästa validitet samt reliabilitet ska uppnås.  

 I

4.1 Litteratursökning 
 
Enligt Denscombe (2000, s 187) ska litteratursökningen utmynna i en litteraturöversikt som 
ska fastställa den existerande kunskapen inom området och genom detta skapa 
forskningsfrågor som ska öka förståelsen för ämnet. Författaren menar därmed att forskaren 
ska vara medveten om tidigare arbeten inom ämnet samt se på luckorna i den nuvarande 
forskningen.  

För att hitta relevant litteratur inom ämnet företags samhällsansvar samt teorier om 
varumärken och positionering, har litteratursökningen utförts på vetenskapliga artiklar från 
databaserna Emerald och Ebesco, via Luleå Tekniska Universitets hemsida.  Sökorden som 
använts är Brand Image, Branding strategy, Brand positioning fashion, marketcomunication 
och Brand identity. Jag har även sökt artiklar på webbsidorna Google, E24 och 
Ekonominyheterna för att få en bredare bild av modebranschen i Sverige samt hur CSR 
influerar denna. Här har sökorden varit Ekologiska Jeans, Ekologiska Kläder, Miljöhot, 
Hållbar utveckling, CSR, Varumärke Modebranschen. Jag har även sökt litteratur inom 
områdena Marknadsföring, Varumärkesbyggande samt Varumärkesstrategi i Luleå Tekniska 
Universitets bibliotek.  

4.2 Val av forskningsstrategi 
 
Jag har valt att använda forskningsstrategin fallstudie. Denscombe (2000, s 41-43) menar att 
en fallstudie ska användas då målsättningen är att belysa det generella genom att undersöka 
det enskilda och därmed få en detaljerad bild. Författaren beskriver en fallstudie som;  
 
”Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i 
syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, 
erfarenheter och processer som uppträder i denna speciella 
undersökningsenhet”.  
 
Detta tillvägagångssätt ansåg jag vara lämpligt för forskningsfrågorna, då forskningsfrågor 
kräver en detaljerad information om hur ett varumärke ska byggas upp i modebranschen. Jag 
vill ta reda på varför vissa resultat uppstår, mer än bara ta reda på vilka resultaten är, vilket 
Denscombe även menar att en fallstudie ger möjlighet till.  

4.3 Val av fallstudieföretag 
 
Fallstudien kommer att genomföras på Nudie Jeans AB.  Nudie Jeans är ett svenskt 
modeföretag. Jag anser att Nudie Jeans är ett intressant företag att undersöka då företaget är 
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ett svenskt modeföretag med jeans i sina kollektioner samt att samhällsansvar är viktigt för 
företaget. Detta företag är därmed lämpligt till mina forskningsfrågor.  

4.4 Datainsamlingsmetod 
 
Ambitionen med datainsamlingen är att belysa varumärkesstrategier för ett företag inom 
modebranschen som tar ett samhällsansvar. 
 
Jag valde att använda datainsamlingsmetoden intervju för fallstudien. Denscombe (2000, s 
158) menar att vid valet av en intervju bör intervjudatan bekräftas med andra 
informationskällor inom ämnet. Författaren menar även att skriftliga källor och observationer 
kan skapa en tveksamhet om riktigheten intervjuinnehållet. Jag har valt att jämföra intervjun 
med litteratur, artiklar och tidskrifter för att se om intervjudatan är riktig. Denscombe (2000, s 
132) anser att innan man väljer att använda sig av en intervju, bör man fundera över två 
frågor. För det första huruvida undersökningen behöver en detaljerad och djupgående 
information och slutligen om det går att förlita sig på den informationen som fås fram.  

Som beskrivits i val av fallstudieföretag, anser jag att mina forskningsfrågor kräver en mer 
detaljerad syn på varumärkesbyggande. Intervjun har jag valt att göra semistrukturerad. 
Denscombe (2000, s 135) beskriver att vid en semistrukturerad intervju är svaren öppna och 
att betoningen ligger på den intervjuade som ska utveckla sina synpunkter. Jag valde denna 
form då jag eftersträvar en större bredd och djup på svaren, som ges av att jag kan ställa 
följdfrågor. Jag valde även att ge respondenten Jerker Levin, som är agent i Sverige och 
Finland på Nudie Jeans AB, möjligheten att förbereda sig på intervjuinnehållet genom att ge 
ut intervjuguiden i förväg, då jag ville att han skulle ge en så uppdaterad och korrekt 
information som möjligt. Intervjuguiden är utformad efter forskningsfrågorna och de teorier 
som belyser dessa (se bilaga 1). Intervjun med Nudie Jeans genomfördes genom telefon. Efter 
intervjun sammanställde jag intervjun och gav respondenten möjligheten att läsa igenom och 
komplettera om något missförståtts.  

4.5 Metodproblem 
 
För att skapa en så hög validitet som möjligt anser Denscombe (2000, s 251) att det är viktigt 
att undersökningsenheterna ska vara rimliga mot syfte och forskningsfrågor. Jag anser att mitt 
fallstudieföretag är intressant att använda som undersökningsenhet inom detta ämne då Nudie 
Jeans är ett företag i modebranschen som tar ett aktivt samhällsansvar och har ett välkänt 
varumärke. 
 
Jag valde att använda en semistrukturerad intervjuform och gav respondenten möjligheten att 
förbereda sig på frågorna. Under intervjun använde jag mig av löpande anteckningar samt 
bandspelare för att kunna ta till vara på all viktig fakta som respondenten gav. Jag lät även 
respondenten möjligheten att läsa igenom intervjusammanställningen.  
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5. EMPIRI  
 

etta kapitel innehåller resultatet av intervjun genomförd med Jerker Levin, Agent 
Sweden & Finland, Nudie Jeans. Kapitlet är uppdelat efter forskningsfrågorna (se 

kapitel 3) och svaren efter ordningen av de valda teorierna (se kapitel 2).  
 D

 

5.2 Nudie Jeans AB 
Nudie Jeans (se Figur 12) är ett svenskt aktiebolag inom modebranschen som startades våren 
2001 då produkterna kom ut på några utvalda butiker. 
 
 

 
 

Figur 12: Nudie Jeans Co logga 

Källa: Nudie Jeans AB. (2007, d). Uppförandekod. Retrieved 23 Novemner, 2007 from 
http://www.nudiejeans.com/thisisnudie/codeofconduct/nj_uppforandekod_swe.pdf 
 

 
Nudie Jeans (2007, b) beskriver sig själva som ett företag som älskar jeans och de menar att 
de delar denna passion med alla som älskar ett par välanvända jeans. Nudie Jeans beskriver 
att;  
 
”Jeans share the same soul and attitude as music. The inspiration 
springs from the same dreams”.  
 
Med detta menar Nudie Jeans att de inte letar efter kortsiktiga trender och att inspirationen 
inte kommer från modevisningar. Företaget menar att deras kollektioner snäv, som ett 
rockband, där kollektionen reflekterar känslan av vardagslivet. Deras design är mer än att 
skapa en produkt som fyller ett behov och en funktion. Nudie Jeans beskriver att deras filosofi 
är att bli en del av kundernas drömmar vilket företaget menar att jeans bidrar med, drömmar 
och attityd.  
 
På Nudies Jeans hemsida finns det mycket att läsa om deras samhällsansvar. Nudie Jeans 
(2007, d) Skriver att de flesta företags krav av sina leverantörer är en bra produkt med god 
kvalitet till ett relevant pris. Företaget beskriver att de tycker att det även är vikigt att ta ett 
stort ansvar för sina handlingar och menar att det innefattar mer än en bra produkt till ett 
relevant pris. Nudie Jeans fortsätter med att beskriva att;  
 
”Våra konsumenter är inte bara intresserade av kvaliteten på 
produkterna de köper, de är även intresserade av arbetet bakom 
varumärket och de sociala och miljömässiga förhållandena i 
produktionen”. 
 

  
- 27 - 

http://www.nudiejeans.com/thisisnudie/codeofconduct/nj_uppforandekod_swe.pdf


EMPIRI 

Nudie Jeans beskriver att de vill skapa en hållbar och sund utveckling för miljö och 
människor och därmed vara med och förbättra förhållandena inom klädindustrin. Företaget 
har därmed valt att engagera alla som jobbar inom företaget i frågor kring mänskliga 
rättigheter, arbetstider, löner och socialt ansvar. Nudie Jeans (2007, c) skriver att det bland 
annat stödjer Amnesty International, ett företag som kämpar för mänskliga rättigheter. 
Företaget skänker pengar genom att sälja ”Fight for human rights” t-shirts. Nudie Jeans 
stödjer även miljön. Nudie Jeans (2007, a) skriver att; 
 
“Air, water and other natural resources are critical to any kind of 
future, and therefore essential to the future of business”.  
 
Företaget ser stor potential i att förbättra miljön genom deras jeansproduktion. Deras denim 
producenter är före sin tid i att framställa ekologisk denim, som är 100 procent ekologisk 
bomull. Nudie Jeans beskriver att varje steg i produktionen följs av detaljerad och noggranna 
regler för att skapa ekologisk denim. Företaget (2007, d) menar att; 
 
”Nudie Jeans vill medverka och påverka till en långsiktig hållbar 
utveckling och minimera produktionens miljöpåverkan”.  

5.2 Skapandet av en varumärkesidentitet som är influerad av ett 
samhällsansvar, för ett företag i modebranschen 

5.2.1 Varumärkets personlighet 
Enligt Levin är Nudie Jeans främsta mål och visioner med varumärket att göra ett riktigt 
schysst jeansvarumärke, när det gäller produkternas kvalitet, att produktionen har gått till på 
rätt sätt och att medföra ett värde till andra människor. Kärnverksamheten menar Levin är att 
jeansvarumärket som når ut brett, det vill säga till både killar och tjejer, unga som gamla. 
Levin menar att deras visioner och mål inte har förändrats sedan konsumenternas intresse i 
miljön ökat. Han menar att de inte går ut till konsumenterna med att de använder sig utav 
ekologiska kläder utan satsar på att göra en bra produkt och att detta ska spridas via mun mot 
mun metoden. Levin anser även att företaget inte har påverkats av att konkurrenterna har tagit 
ett större intresse inom ekologiska kläder, då företaget försöker göra bra saker och om något 
annat företag har gjort detta innan eller börjar efteråt gör dem ingenting. Levin ger ett 
exempel på Nudie Jeans Statement som är att producera i Italien, vilket företaget har gjort 
sedan starten. Han menar att det var många andra konkurrenter som också producerade i 
Italien, men som nu har flyttat sin produktion österut. Med detta menar Levin att även om 
konkurrenterna väljer att göra detta har det ändå aldrig varit aktuellt för Nudie Jeans då 
producenterna i Italien är väldigt duktiga och följer nya certifikat.  
 
Levin beskriver att Nudie Jeans är unika eftersom de har produkter som ska passa många 
olika konsumenter och att företaget inte har och har haft bråttom i att följa nya trender. Nudie 
Jeans kärna är att producera välgjorda jeans med bra kvalitet där endast modellerna ändras 
utan att påverkas av att vara först med något nytt ur modellhänsyn. Levin beskriver att det 
viktiga i deras företag är att älska det man gör för då syns det på resultatet. Nudie Jeans menar 
Levin inte använder sig utav ekologiska kläder bara för att synas just nu när det har blivit en 
trend, utan det är äkta då företaget har använt sig av ekologiska kläder, samarbetat med 
Barncancerfonden och Amnesty under en längre period.  
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Levin anser att Nudie Jeans vill att deras varumärke ska uppfattas av konsumenterna som ett 
av de främsta varumärkena som erbjuder klassiska schyssta jeans. Han menar att deras 
samhällsansvar ska vara som en bonus för konsumenterna. Levin beskriver att konsumenten 
först ska upptäcka att deras jeans är schyssta och klassiska, för att sedan upptäcka i bakfickan 
att jeansen är ekologiska och bli positivt överraskad.  
 
Nudie Jeans har valt att inte gå ut med deras samhällsansvar för mycket då företaget från 
början valde att inte marknadsföra sig utom någon enstaka annonsering och via informationen 
på hemsidan. Detta val har tagits utifrån Nudie Jeans Statement att om en konsument får reda 
på att Nudie Jeans har bra produkter från någon i deras omgivning så känns oftast det mer 
äkta än att de får den informationen via en reklambyrå.  
 
Levin tror att en person som bär Nudie Jeans produkter uppfattas som en person som gjort ett 
aktivt val och köpt ett par jeans som de tycker är snygga och är av en bra kvalitet och då även 
att de är ekologiska. Han tror även att en konsument som bär deras produkter känner sig 
stolta, nöjda och snygga. Levin menar att detta kan uppnås då ett par jeans verkligen håller 
länge och konsumenten behöver därför inte köpa så jätte många par. Han menar även att jeans 
är ett väldigt bra mode, då alla kan bära det och ingen behöver känna sig utelämnad för att han 
eller hon inte kan bära plagget. Levin påpekar även att det är bra då ett par jeans inte behöver 
tvättas så ofta för att uppnå en bra slitning. Detta innebär att konsumenten inte behöver tvätta 
så ofta och även bidrar till en bättre miljö. Levin anser att deras varumärke associeras med allt 
från en liten tjej till hennes morfar, alla kan bära företagets kläder. Levin menar dock att de 
ändå riktar sig till en viss del mot en yngre målgrupp, dock inte de allra yngsta, men menar att 
de ändå når ut till en mycket bredare målgrupp. Levin anser inte att deras samhällsansvar har 
påverkat typen av konsumenter som köper deras jeans, då det inte syns på ett plagg att det är 
ekologiskt. Däremot menar han att vissa kan ha förutfattade meningar om att jeansen ska vara 
mindre snygga för att de är ekologiska, vilket inte är fallet.  

5.2.2 Varumärkets namnval 
Levin beskriver att de valde sitt företagsnamn genom en ordlek. Nudie kommer från ordet 
nude, det vill säga naken. Med detta menar företaget att jeansen är som ett andra skinn. Detta 
kommer enligt Levin från Nudie Jeans grundidé med sina jeans att en konsument ska slita in 
sina jeans själv och sätta sin egen prägel på dem. Levin menar att namnet inte är valt för att 
kopplas något till deras varumärke utan mer till själva jeansen.  
 

5.3 Positioneringen av ett varumärke för ett företag i 
modebranschen, som influeras av ett samhällsansvar 

5.3.1 Varumärkets position 
Levin beskriver att Nudie Jeans har valt att positionera sig som ett företag med ett medelpris, 
mellan kvalitet och ett medel till halvhögt grad av samhällsansvar. Priset är medel då företaget 
inte har ett jätte högt pris, med ändå inte ett alltför lågt pris. Priset har företaget valt att 
positionera här då priset aldrig varit en positioneringsstrategi för Nudie Jeans, menar Levin. 
Levin beskriver att deras jeans kostar lika mycket idag som de gjorde när de startade 2001. 
Han menar att andra jeansföretag däremot har gått upp och ner med sina pris ganska mycket. 
Levin beskriver att Nudie Jeans tar ut ett pris på sina jeans efter hur mycket de kostar att 
framställa dem och sedan ett normalt påslag.  
 

  
- 29 - 



EMPIRI 

Levin beskriver att det valt att sätta ett medel till halvhögt grad av samhällsansvar på 
positioneringen då det finns företag där hela varumärket är profilerat runt ett samhällsansvar 
och företag som inte tar ett samhällsansvar alls. Levin beskriver att då Nudie Jeans 
kollektioner inte består fullt ut av ekologiska kläder förens till hösten 2008, så kan företaget 
inte positionera sig som högt på samhällsansvar än.  
 
Levin beskriver att det finns en till position förutom denna som deras konsumenter är 
intresserad av. Detta är ett dyrare pris men med en högre kvalitet och unikhet. Denna position 
tar även Nudie Jeans då de erbjuder handgjorda jeans där jeansen handslits för att uppnå unika 
slitningar. Dessa jeans får kunden beställa och då görs dessa jeans för just den kunden. Levin 
beskriver att Nudie Jeans produkter konsumeras under hela året. 

5.3.2 Att nå ut med positionen 
Levin beskriver att företaget aldrig utnyttjar den marknadsledandes position utan företaget 
försöker att inte prata om sina konkurrenter utan fokuserar på vad Nudie Jeans gör.  

5.4 Märkeskommunikationen för ett företag i modebranschen som 
influeras av ett samhällsansvar 

5.4.1 Marknadskommunikationens byggstenar och kommunikativ 
identitet 
Levin beskriver att Nudie Jeans informerar, övertygar och påminner sina konsumenter om 
deras varumärke genom sin hemsida och genom att utbilda sin personal till att informera 
konsumenterna i butikerna om varumärket och produktens fördelar. De kommunicerar även 
företagets fördelar till konsumenterna genom sin butik på södermalm i Stockholm. Här visas 
projekt upp för konsumenterna samt att Nudie Jeans kan visa sin bredd. Levin beskriver att 
deras samhällsansvar influeras i denna kommunikation. Ett av deras senaste projekt handlade 
om att sy kläder av jeansspill och personalen informeras även om deras ekologiska kläder. 
Hemsidan influeras även den av deras samhällsansvar där konsumenten kan läsa om deras 
ekologiska kläder och samarbete med Amnesty. Genom att göra detta känner Levin att Nudie 
Jeans är väldigt tydliga med vad de gör. Levin beskriver även att företaget deltar i mässor och 
då i Köpenhamn två gånger per år. Denna mässa är en blandad mässa med både branschfolk 
och slutkonsumenter. Mässan går ut på att synas för Nudie Jeans och företaget har valt att inte 
kommunicera sitt samhällsansvar här.  
 
Levin beskriver att företaget använder sig utav personalen och butikens inredning för att 
kommunicera varumärket. Detta gör företaget genom att personalen i butiken använder Nudie 
Jeans kläder på ett eget personligt vis för att kommunicera och ge idéer till konsumenten om 
hur de kan använda företagets kläder. Inredningen i butiken menar Levin genomsyras av att 
allt ska vara robust och beständigt, som deras jeans. Läget butiken är placerat på, Södermalm, 
anser Levin passar varumärket med då södermalms stil reflekterar varumärkets stil.  
 
Levin beskriver att han tycker det är synd att intresset för miljödebatten har gjort att företag 
som försöker förbättra sitt samhällsansvar lätt blir hackade på om de gör något fel. Han menar 
att alla inte kan göra rätt från början och det viktiga är att alla kommer igång med detta arbete. 
Det är delvis på grund av detta som Nudie Jeans inte valt att gå ut för mycket med att de tar 
ett samhällsansvar, för då menar Levin att fokus lätt blir på att se på deras brister istället för 
på det de gör bra.  
 
Hinder och påtryckningar  
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Levin känner inte att företaget har någon press på sig i att konkurrera med priset. Han känner 
inte heller att det ökande antalet jeansföretag på marknaden försvårar det för företaget att vara 
unika. Detta då desto äldre Nudie Jeans blir desto bättre anser Levin att de blir. Levin menar 
att deras främsta konkurrensfördelar är att Nudie Jeans är väldigt tydliga med vad de gör. Han 
menar inte att företaget är tydliga i ett marknadsföringsperspektiv, utan att de är konsistenta i 
sina kollektioner vilket skapar en trygghet för konsumenterna. Företaget skapar även trygghet 
för konsumenterna genom att de använder samma återförsäljare i de olika städerna så 
konsumenterna vet var de kan hitta Nudie Jeans. Nudie Jeans skapar även trygghet och en 
känsla av stolthet för konsumenterna och återförsäljarna, då produktionen har gått till på ett 
bra sätt, beskriver Levin. Levin beskriver att företaget inte är så inriktade mot att se på sina 
konkurrenter utan försöker köra på sin grej och om nya varumärken kommer in på marknaden 
är inget företaget fokuserar på. Levin anser att det är bra när fler jeansföretag startar att 
erbjuda ekologiska jeans och ser inte detta som ett hot. Detta beror enligt honom på att om 
fler företag erbjuder detta så kommer fler konsumenter att uppmärksamma detta och behovet 
av ekologiska jeans kommer att öka.  
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6. ANALYS 
 detta kapitel analyseras resultatet från intervjun från fallstudieföretaget Nudie Jeans AB. 
Resultatet från intervjun analyseras mot de teorier som presenterats i referensramen.  

 
 I

I likhet med teorin använder sig Nudie Jeans sig utav de sex olika begreppen som Melin 
(1999, s 124-129) beskriver för att bygga upp ett starkt varumärke. Dessa är produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 
märkeslojalitet.  

6.1 Hur kan varumärkesidentiteten beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 

6.1.1 Varumärkets personlighet 
Gad (2001, s 17 f) beskriver att ett företag måste skapa en varumärkessjäl för att företaget och 
dess kunder ska förstå varumärket helt. För att göra detta menar Gad att företaget ska använda 
sig av en fyradimensions modell och genom att se över dessa dimensioner menar Gad att 
företaget kan skapa ett varumärke som är annorlunda.  
 
Gad beskriver att den Funktionella Dimensionen berör uppfattningen och fördelarna med 
produkten som associeras med varumärket. Denna dimension innebär priset, kvaliteten och 
egenskaperna med produkten, det vill säga det som gör produkten unik. Nudie Jeans vill att 
deras varumärke ska uppfattas av konsumenterna som ett av de främsta varumärkena som 
erbjuder klassiska schyssta jeans. Företagets samhällsansvar ska vara som en bonus för 
konsumenten och konsumenten ska först upptäcka att företagets jeans är schyssta och 
klassiska, för att sedan upptäcka i bakfickan att jeansen är ekologiska och bli positivt 
överraskad. En person som bär Nudie Jeans produkter uppfattas som en person som gjort ett 
aktivt val och köpt ett par jeans som de tycker är snygga och är av en bra kvalitet och då även 
att de är ekologiska. Denna funktion menar Gad lätt kan bli kopierad av konkurrenter och 
därför behöver denna dimension i varumärket vara bra genomförd men inte vara den 
viktigaste dimensionen.  
 
Den Sociala Dimensionen berör förmågan att skapa en identifikation med en grupp. Med detta 
menar Gad vilken status som varumärket ger konsumenten, men även om konsumenten 
känner att den tar del av en särskild grupp om den använder varumärket. Nudie Jeans 
varumärke associeras med allt från en liten tjej till hennes morfar, alla kan bära företagets 
kläder. Företaget riktar sig ändå till en viss del mot en yngre målgrupp, dock inte de allra 
yngsta, men företaget når ändå ut till en mycket bredare målgrupp. Företagets samhällsansvar 
har inte påverkat typen av konsumenter som köper företagets jeans, då det inte syns på ett 
plagg att det är ekologiskt. Däremot kan vissa konsumenter ha förutfattade meningar om att 
jeansen ska vara mindre snygga för att de är ekologiska, vilket inte är fallet. Denna dimension 
är väldigt viktig eftersom det anses viktigt att ha ett socialt liv och bli socialt accepterad av en 
grupp och genom att äga ett specifikt varumärke bli du identifierad med en viss grupp. Denna 
dimension anses vara bättre än den Funktionella Dimensionen då den är mer svårkopierad.  
 
Mentalitets Dimensionen menar Gad är förmågan att stödja den individuella mentaliteten. 
Med detta menas det mervärde som konsumenterna får av produkten och hur de känner sig 
när de bär varumärket. En konsument som bär Nudie Jeans produkter känner sig stolta, nöjda 
och snygga. Detta uppnås av förteget då ett par jeans verkligen håller länge och konsumenten 
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behöver därför inte köpa så jätte många par. Jeans är även ett väldigt bra mode, då alla kan 
bära det och ingen behöver känna sig utelämnad för att han eller hon inte kan bära plagget. Ett 
par jeans behöver även inte tvättas så ofta, för att uppnå en bra slitning. Detta innebär att 
konsumenten inte behöver tvätta så ofta och även bidrar till en bättre miljö.  Denna dimension 
menar Gad är väldigt viktigt i att bygga ett varumärke, då det är viktigt att konsumenten får ut 
en kick av att äga just ett särskilt varumärke. 
 
Den Spirituella Dimensionen beskriver Gad som uppfattningen av varumärkets globala och 
lokala ansvar. Med detta menas att varumärket erbjuder konsumenterna en förbättrad produkt 
genom att ta ett samhällsansvar. Denna dimension kan få konsumenterna att känna att de 
medverkar i något större och att produkten erbjuder mer än funktionalitet. Nudie Jeans 
använder sig inte utav ekologiska kläder bara för att synas just nu när det har blivit en trend, 
utan det är äkta då företaget har använt sig av ekologiska kläder, samarbetat med 
Barncancerfonden och Amnesty under en längre period. Ett företag som satsar på att 
varumärket ska associeras med ett globalt och lokalt ansvar menar Gad öppnar företaget för 
att få kritik om de ej lever upp till sina höga standarder. Författaren menar därför att företag 
måste fullfölja denna dimension om den påbörjats. Nudie Jeans tycker det är synd att intresset 
för miljödebatten har gjort att företag som försöker förbättra sitt samhällsansvar lätt blir 
hackade på om de gör något fel. I likhet med teorin så har Nudie Jeans fullföljt denna 
dimension ända sedan start och kommer att fortsätta med att ta ett samhällsansvar. 
 
Kapferer (2005, s 96) beskriver varumärkets identitet som företagets personlighet och menar 
att detta går att skapa genom att svara på sju frågor; Vad är varumärkets främsta vision och 
mål, Vad gör varumärket annorlunda, Vilket behov fyller varumärket, Vad är varumärkets 
permanenta natur, Vad är varumärkets mervärde, Vad är varumärkets konkurrensfördel, 
Vilket är varumärkets signatur som särskiljer den. Nudie Jeans har enligt denna teori en 
präglad personlighet då företaget har klara mål och visioner vilka är att göra ett riktigt schysst 
jeansvarumärke, när det gäller produkternas kvalitet, att produktionen har gått till på rätt sätt 
och att medföra ett mervärde till andra människor. Kärnverksamheten är att jeansvarumärket 
når ut brett, det vill säga till både killar och tjejer, unga som gamla. Företagets visioner och 
mål har inte förändrats sedan konsumenternas intresse för miljön ökat. Nudie Jeans är unika 
och annorlunda eftersom företaget har produkter som ska passa många olika konsumenter och 
att företaget inte har och har haft bråttom i att följa nya trender. Nudie Jeans kärna är att 
producera välgjorda jeans med bra kvalitet där endast modellerna ändras utan att påverkas av 
att vara först med något nytt ur modellhänsyn. Det viktiga i Nudie Jeans företag är att älska 
det de gör för då syns det på företagets resultat. Nudie Jeans anser inte att de satsar på någon 
konkurrensfördel utan försöker göra bra saker och om något annat företag har gjort detta 
innan eller börjar efteråt gör dem ingenting. Att även andra konkurrenterna har tagit ett större 
intresse inom ekologiska kläder påverkar inte Nudie Jeans.  
 
Kotler och Keller (2006, s 182) beskriver även hur företaget ska skapa en personlighet. 
Författarna menar att företaget ska identifiera sig med en identitet och bygga varumärket runt 
detta. Dessa identiteter är uppriktighet, spänning, kompetens, sofistikerat och ojämn identitet. 
Här finns en olikhet i teorin mot Nudie Jeans. Kotler och Keller menar att företaget endast kan 
välja en identitet medans Nudie Jeans använder sig av både kompetens och ojämn identitet för 
att bygga varumärket runt.  
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6.1.2 Varumärkets namnval 
Enligt Melin (1999, s 88-93) är det viktigt att företaget tänker efter när de ska välja namn då 
detta namn ska följa företaget en lång tid. Författaren menar att företaget måste fundera över 
vad som karakteriseras av ett bra namn genom att ta juridiska och marknadskommunikativa 
överväganden. De Juridiska överväganden som Nudie Jeans har tagit för att skapa 
särskiljningsförmåga är att namnet är valt ett suggestivt namn, det vill säga att namnet antyder 
någon egenskap hos produkten men beskriver den inte helt. I marknadskommunikativt 
perspektiv har Nudie Jeans ett namn som konsumenterna lätt kommer ihåg och är annorlunda. 
Enligt Melin så uppfyller Nudie Jeans både de Juridiska och marknadskommunikativa kraven 
för ett bra namnval då det skiljer sig, är suggestivt och juridiskt skyddbart.  

6.2 Hur kan positioneringen beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar?  

6.2.1 Varumärkets position 
Kotler och Armstrong (2008, s 203) menar att det är viktigt att utföra en positioneringskarta 
när företaget ska välja hur de vill positionera företaget. Författarna beskriver en 
positioneringskarta som ett instrument som visar konsumenternas uppfattning av varumärket 
jämfört med konkurrenternas. Företaget kan genom detta verktyg se vilken position på 
marknaden som har minst konkurrenter och där de kan få störst marknadsandel. I likhet med 
teorin kan Nudie Jeans placera sitt företag på en positioneringskarta. Nudie Jeans har valt att 
positionera sig som ett företag med ett medelpris, mellan kvalitet och en medel till halvhög 
grad av samhällsansvar. Priset är medel då företaget inte har ett jätte högt pris, med ändå inte 
ett alltför lågt pris. Priset har företaget valt att positionera här då priset aldrig varit en 
positioneringsstrategi för Nudie Jeans. Företagets jeans kostar lika mycket idag som de gjorde 
när de startade år 2001, även om andra jeansföretag däremot har gått upp och ner med sina 
priser ganska mycket. Nudie Jeans tar ut ett pris på sina jeans efter hur mycket de kostar att 
framställa dem och sedan ett normalt påslag.  
 
Nudie Jeans har valt att sätta ett medel till halvhög grad av samhällsansvar på positioneringen 
då det finns företag där hela varumärket är profilerat runt ett samhällsansvar och företag som 
inte tar ett samhällsansvar alls. Detta då Nudie Jeans kollektioner inte består fullt ut av 
ekologiska kläder förens till hösten 2008, så kan företaget inte positionera sig som högt på 
samhällsansvar än.  
 
Kotler och Armstrong (2008, s 208) beskriver även olika sätt för ett företag att positionera sig. 
Författarna kallar detta Värdepositionering som bygger på fem olika sätt som varumärket kan 
positioneras genom. Dessa är Mer för Mer Positionering, Mer för Samma Positionering, 
Samma för Mindre Positionering, Mindre för mycket Mindre Positionering och Mer för 
Mindre Positionering. Enligt Nudie Jeans finns det en till position förutom den ovanstående 
som deras konsumenter är intresserad av. Detta är ett dyrare pris men med en högre kvalitet 
och unikhet, det vill säga Mer för Mer Positionering som innebär att företaget erbjuder en 
lyxig kvalitetsprodukt och tar även ett högre pris för att täcka kostnaderna. Denna 
positioneringsmetod skapar en känsla av status och lyxig livsstil.. Denna position tar även 
Nudie Jeans då de erbjuder handgjorda jeans där jeansen handslits för att uppnå unika 
slitningar. Dessa jeans får kunden beställa och då görs dessa jeans för just den kunden. Nudie 
Jeans produkter konsumeras under hela året.  
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6.2.2 Att nå ut med positionen 
Melin (1999, s 99) beskriver att det finns tre olika sätt att positionera sitt företag för att inte 
ses som ett företag som gör samma saker som andra i samma bransch. Dessa är att identifiera 
en ny position, utveckla en befintlig position och depositionera en konkurrent. Nudie Jeans 
utnyttjar eller attackerar aldrig den marknadsledandes position, det vill säga att utveckla en 
befintlig position eller depositionera en konkurrent, utan företaget försöker att inte prata om 
sina konkurrenter utan fokuserar på vad Nudie Jeans gör bäst. Som tidigare nämnt finns en till 
position som Nudie Jeans konsumenter efterfrågar och detta tar företaget tillvara på.  

6.3 Hur kan marknadskommunikationen beskrivas för ett företag 
inom modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 

6.3.1 Marknadskommunikationens byggstenar 
Melin (1999, s 101) beskriver marknadskommunikation som den del som gör positioneringen 
framgångsrik, genom att positionen blir kommunicerbar. Författaren menar att det är viktigt 
att det som gör positionen unik tydligt framhävs och därför ska marknadskommunikationen 
vara konsekvent och konsistent. Reklam är en väsentlig del i marknadskommunikationen och 
dess uppgift är att informera, övertyga och påminna konsumenten om att de ska välja just 
detta varumärke. Nudie Jeans informerar, övertygar och påminner sina konsumenter om deras 
varumärke genom sin hemsida och genom att utbilda sin personal till att informera 
konsumenterna i butikerna om varumärket och produktens fördelar. Företaget kommunicerar 
även företagets fördelar till konsumenterna genom sin butik på södermalm i Stockholm. Här 
visas projekt upp för konsumenterna samt att Nudie Jeans kan visa sin bredd. Företagets 
samhällsansvar influeras i denna kommunikation. Ett av deras senaste projekt handlade om att 
sy kläder av jeansspill och personalen informeras även om deras ekologiska kläder. Hemsidan 
influeras även den av deras samhällsansvar där konsumenten kan läsa om deras ekologiska 
kläder och samarbete med Amnesty. Genom att göra detta är Nudie Jeans väldigt tydliga med 
vad de gör, vilket teorin anser vara viktigt. Företaget deltar även i mässor och då i 
Köpenhamn två gånger per år. Denna mässa är en blandad mässa med både branschfolk och 
slutkonsumenter. Mässan går ut på att synas för Nudie Jeans och företaget har valt att inte 
kommunicera sitt samhällsansvar här.  
 
Kotler och Keller (2006, s 536 f) beskriver delarna i marknadskommunikationen och menar 
att om dessa utförs så skapar företaget ett högt varumärkeskapital. Dessa delar beskrivs 
tillsammans som marknadskommunikationsmixen och innehåller annonsering och reklam, 
säljfrämjande åtgärder, events och upplevelser, public relations och publicitet, 
direktmarknadsföring och personlig försäljning. Som tidigare nämnts så använder Nudie Jeans 
sig utav några av dessa delar, vilka är events och upplevelser, public relations och publicitet 
samt personlig försäljning.  
 
Kotler och Keller (2006, s 536 f) menar att det även finns fler sätt att marknadskommunicera 
och detta kan företaget göra genom pris, form och färg av förpackning, personalens kläder 
och attityd och affärens inredning. Nudie Jeans använder sig utav personalen och butikens 
inredning för att kommunicera varumärket. Detta gör företaget genom att personalen i butiken 
använder Nudie Jeans kläder på ett eget personligt vis för att kommunicera och ge idéer till 
konsumenten om hur de kan använda företagets kläder. Inredningen i butiken genomsyras av 
att allt ska vara robust och beständigt, som deras jeans. Läget butiken är placerat på, 
Södermalm, passar varumärket med då södermalms stil reflekterar varumärkets stil.  
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D’Esopo och Almquist (2007) beskriver att marknadskommunikationsmixen inte är den mest 
effektivaste för ett företag utan att det är mun mot mun metoden som enligt författarnas 
undersökning visade sig vara mest effektiv. Det visade sig att det var hela två och en halv 
gånger mer effektivt att spendera en dollar på mun mot mun metoden som Tv reklam. Detta 
beror enligt författarna på att om företaget kommunicerar sitt varumärkes värde genom mun 
mot mun metoden och även använder sig utav public relations, så skapas ett positivt rykte 
som sprider sig till kunder och potentiella kunder. Nudie Jeans går inte ut till konsumenterna 
med att de använder sig utav ekologiska kläder, utan satsar på att göra en bra produkt och att 
detta ska spridas via mun mot mun metoden. Nudie Jeans har valt att inte gå ut med deras 
samhällsansvar för mycket då företaget från början valde att inte marknadsföra sig utom 
någon enstaka annonsering och via informationen på hemsidan. Detta val har tagits utifrån 
Nudie Jeans Statement att om en konsument får reda på att Nudie Jeans har bra produkter från 
någon i deras omgivning så känns oftast det mer äkta än att de får den informationen via en 
reklambyrå.  

6.3.2 Kommunikativ identitet 
Melin (1999, s 241) beskriver hur ett företag genom reklam kan skapa konkurrensfördelar. 
För att detta ska fungera måste företaget skapa en unik identitet genom reklamen, det vill säga 
kommunikativ identitet som sedan ska kommuniceras genom de olika delarna i 
marknadskommunikationsmixen. Den kommunikativa identiteten skapas av att företaget 
väljer mellan fyra olika identiteter; tematisk identitet, visuell identitet, verbal identitet och 
audiell identitet. Nudie Jeans använder sig utav en tematisk identitet vilket beskrivs genom att 
kommunikationen består av ett genomgående tema. Detta tema är klassiska bra jeans som har 
producerats på ett bra sätt. Företaget skapar inte detta tema genom ett 
marknadsföringsperspektiv, utan är konsikventa i sina kollektioner vilket skapar en trygghet 
för konsumenterna. Företaget skapar även trygghet för konsumenterna genom att de använder 
samma återförsäljare i de olika städerna så konsumenterna vet var de kan hitta Nudie Jeans. 
Nudie Jeans skapar även trygghet och en känsla av stolthet för konsumenterna och 
återförsäljarna, då produktionen har gått till på ett bra sätt. De övriga kommunikativa 
identiteterna passar ett företag bättre som använder sig mest utav marknadskommunikation i 
form av reklam och annonsering.  
 
Hinder och påtryckningar 
Aaker (2002, s 26-35) menar att det är väldigt svårt att bygga upp ett varumärke idag. Den 
som ska bygga upp ett varumärke kommer att mötas av påtryckningar och hinder. Nudie Jeans 
har inte någon press på sig i att konkurrera med priset och det ökande antalet jeansföretag på 
marknaden försvårar det inte heller för företaget att vara unika. Detta då desto äldre Nudie 
Jeans blir desto bättre blir företaget. Nudie Jeans främsta konkurrensfördelar är att företaget är 
väldigt tydliga med vad de gör. Företaget är inte är så inriktade mot att se på sina 
konkurrenter utan försöker köra på sin grej och om nya varumärken kommer in på marknaden 
är inget företaget fokuserar på. Nudie Jeans anser att det är bra när fler jeansföretag startar att 
erbjuda ekologiska jeans och ser inte detta som ett hot. Om fler företag erbjuder detta så 
kommer fler konsumenter att uppmärksamma detta och behovet av ekologiska jeans kommer 
att öka. Nudie Jeans tycker det är synd att intresset för miljödebatten har gjort att företag som 
försöker förbättra sitt samhällsansvar lätt blir hackade på om de gör något fel. Han menar att 
alla inte kan göra rätt från början och det viktiga är att alla kommer igång med detta arbete. 
Det är delvis på grund av detta som Nudie Jeans inte valt att gå ut för mycket med att de tar 
ett samhällsansvar, då fokus lätt blir på att se på deras brister istället för på det de gör bra.  
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7. SLUTSATS 
 detta kapitel presenteras syftet samt svaren på forskningsfrågorna. Slutligen ges förslag 
till fortsatt forskning inom ämnet.   I

7.1 Svar på forskningsfrågorna 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva varumärkesstrategier för ett företag inom 
modebranschen som tar ett samhällsansvar. Syftet besvaras med följande forskningsfrågor; 

7.1.1 Hur kan varumärkesidentiteten beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 
Varumärkesidentiteten hos ett företag i modebranschen som är influerat av ett samhällsansvar 
kan beskrivas som ett företag som erbjuder bra och snygga produkter, men som även har 
bonusen att produkterna har producerats på ett bra sätt. En person som bär ett varumärke från 
detta företag uppfattas som en person som gjort ett aktivt val och köpt en produkt som är 
snygg, är av en bra kvalitet och även är ekologisk. Denna grundidentitet har analysen visat lätt 
kan bli kopierad av konkurrenter och därför behöver denna dimension i varumärket vara bra 
genomförd, men inte vara den viktigaste delen i identiteten. 
 
Målgruppen för ett företag i modebranschen som är influerat av ett samhällsansvar kan vara 
väldigt bred och rikta sig till alla åldrar, stilar och figurer. Då denna uppsats främst riktade sig 
mot jeansföretag så kan detta speciellt gälla här, då alla kan bära jeans och även vid de flesta 
tillfällen, då jeans går att kombinera på olika sätt. Att denna typ av företag tar ett 
samhällsansvar påverkar inte målgruppen då det inte syns på plaggen att de är ekologiska. 
Denna identitet är mer svårkopierad och det är bra att företaget väljer att rikta sig till en 
specifik målgrupp eller flera.  
 
Konsumenten som bär ett modeplagg som är influerat av ett samhällsansvar känner sig stolta, 
nöjda och snygga. Detta uppnås av företaget genom att ett par jeans verkligen håller länge och 
konsumenten behöver därför inte köpa så jätte många par. Denna del av identiteten är även 
denna viktigt då konsumenten bör får ut en kick av att äga just ett särskilt varumärke. 
 
För att varumärkesidentiteten samhällsansvar ska kännas äkta bör inte företaget välja denna 
identitet bara för att det är en trend utan för att företaget verkligen vill fullfölja detta och bidra 
med bra kläder. Risken kan annars vara att ett företag som satsar på att varumärket ska 
associeras med ett globalt och lokalt ansvar öppnar företaget för att få om de ej lever upp till 
sina höga standarder. Men detta betyder inte att företagen som verkligen vill inte ska försöka 
på grund av risken till kritik. Den bästa identiteten ett sådant företag kan följa är att älska det 
företaget gör, för då kommer det att synas på resultatet.  
 
Namnvalet är även en viktig del i att skapa en varumärkesidentitet. Denna ska ha en 
särskiljningsförmåga och det är även bra om namnet antyder någon egenskap hos produkten. 
Namnet ska vara lätt att kommunicera till konsumenterna, passa målgruppen och även vara 
annorlunda.  
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7.1.2 Hur kan positioneringen beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar?  
Analysen har visat att positioneringen för ett företag i modebranschen som influeras av ett 
samhällsansvar kan beskrivas olika. Vissa företag har fast medelpris medans andra varierar 
sitt pris. Dock så gäller det fortfarande att inga företag som erbjuder ekologiska kläder har ett 
lågt pris då denna bomull kan vara dyr o köpa in. Kvaliteten kan vara mellan till hög beroende 
på företagets varumärkesidentitet, det vill säga vad de vill satsa på. Dock kan jag dra 
slutsatsen att kvaliteten kan anses som mer än låg då den ändå är ekologisk. Samhällsansvaret 
kan positioneras som mellan till hög beroende på hur mycket samhällsansvaret influerar 
företagets kollektioner.  
 
Ett företag med dessa positioner behöver inte utnyttja andra marknadsledande företag med 
liknande positioner för att bli ett framgångsrikt företag. Det har visat sig att det räcker att 
fokusera på sin egen position och göra det bästa möjliga av den.  

7.1.3 Hur kan marknadskommunikationen beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 
Min analys har visat att ett företag i modebranschen som vill informera, övertyga och 
påminna sina konsumenter om sitt varumärke och sitt samhällsansvar kan göra detta bäst 
genom sin hemsida, delta i modemässor för att synas bland både branschfolk och 
slutkonsumenter och genom att utbilda sin personal till att informera konsumenterna i 
butikerna om varumärket och produktens fördelar. Personalen i ett modeföretag bör även 
använda sig utav butikens varumärken för att visa konsumenten att de är märkeslojala samt ge 
inspiration till hur plaggen kan bäras. Det har även visat sig att det kan vara viktigt att 
kommunicera företagets fördelar genom platsen på butiken eller företaget. Platsen ska spegla 
den stil och den målgrupp som företaget riktar sig mot. Butikens inredning är även en viktig 
aspekt i att kommunicera företagets varumärke genom att välja en inredning som stärker 
företagets visioner och identitet. Analysen har även visat att företag i modebranschen som vill 
visa sitt samhällsansvar kan göra detta genom olika projekt runt design och samhällsansvar. 
En annan framgångsrik kommunikation kan även vara att samarbeta med olika föreningar och 
företag som tar ett samhällsansvar för att företagets varumärka ska kopplas till ett företag som 
konsumenterna vet gör något bra.  
 
Analysen har främst visat att ett företag i modebranschen som är influerat av ett 
samhällsansvar inte behöver använda sig utav klassisk reklam som annonsering och Tv 
reklam. Det bästa har visat sig vara att företaget istället satsar på att göra bra produkter och 
skapa ett positivt rykte om sig som sprider sig med mun mot mun metoden. Detta beror på att 
om en konsument får reda ett företag har bra produkter från någon i deras omgivning så känns 
oftast det mer äkta än att de får den informationen via en reklambyrå. Det har även visat sig 
att ett företag i modebranschen som influeras av ett samhällsansvar kan kommunicera sin 
identitet genom att företaget är konsistenta i sina kollektioner vilket skapar en trygghet för 
konsumenterna. Företaget kan även skapa en trygghet för konsumenterna genom att använda 
samma återförsäljare i de olika städerna, så konsumenterna vet var de kan hitta detta 
varumärke. Genom att skapa denna trygghet samt en känsla av stolthet för konsumenterna och 
återförsäljarna genom företagets samhällsansvar kommer företaget få en framgångsrik 
marknadskommunikation. Dessa kommunikationer har visat sig även kan bli en fördel då det 
visat sig i analysen att miljödebatten har gjort att företag som försöker förbättra sitt 
samhällsansvar lätt blir hackade på om de gör något fel. Detta leder till att det kan vara bra för 
ett modeföretag som har valt denna inriktning på sitt företag att inte gå ut för mycket med att 
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de tar ett samhällsansvar, då fokus lätt blir på att se på deras brister istället för på det de gör 
bra. 

7.2 Rekommendationer till fallstudieföretag 
 
För att varumärkesidentiteten samhällsansvar ska kännas äkta för ett företag i modebranschen 
bör inte företaget välja denna identitet bara för att det är en trend utan för att de verkligen vill 
fullfölja detta och bidra med bra kläder. Ett företag som har valt positionen samhällsansvar 
behöver inte utnyttja andra marknadsledande företag med liknande positioner för att bli ett 
framgångsrikt företag. Det räcker att fokusera på sin egen position och göra det bästa möjliga 
av den. En annan rekommendation är att ett företag i modebranschen som är influerat av ett 
samhällsansvar inte behöver använda sig utav klassisk reklam som annonsering och Tv 
reklam för att kommunicera sitt budskap. Företaget kan istället satsa på att göra bra produkter, 
skapa trygghet för konsumenten och skapa ett positivt rykte om sig som sprider sig med mun 
mot mun metoden. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har jag funnit det intressant att även se på konsumenternas syn 
på modeföretag som använder sig utav ett samhällsansvar. Detta kan genomföras genom att 
göra enkätundersökning hos konsumenter till ekologiska kläder, men även mot de 
konsumenter som aldrig provat detta. Man kan även undersöka hur ett samhällsansvar 
påverkar andra företag i andra branscher för att se om modebranschen fungerar likadant.  
 
En annat intressant ämne att undersöka kan vara att se på hur företag i modebranschen väljer 
att marknadsföra sitt varumärke och om detta skiljer sig mellan olika typer av kläder och 
riktning mot målgrupper. 
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Bilaga 1: Intervjuguide Nudie Jeans 
 
RQ: 1. Hur kan varumärkesidentiteten beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 
 

1. Vilket och vilka är era främsta visioner och mål med ert varumärke?  
a. Har dessa förändrats sedan konsumenterna blev mera miljömedvetna? 
b. Hur har visionen och målen förändrats när konkurrenterna blev mer 

miljömedvetna? 
 
2. Vad gör ert varumärke unikt?  
 
3. Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas? 

a. Vilka egenskaper hos era produkter vill ni att konsumenterna ska uppfatta? 
b. Varför valde ni ert företagsnamn? 

i. Hur kan detta namn kopplas till uppfattandet av varumärket? 
c. Hur vill ni att en konsument som bär er produkt ska uppfattas? 

i. Vilka grupper av konsumenter anser ni att ert varumärke associeras 
med? 

1. Hur har detta påverkats av att ni tar ett samhällsansvar?  
d. Vilket mervärde vill ni att konsumenten ska känna när den använder en 

produkt med ert varumärke? 
e. Vilken känsla vill ni att konsumenten ska känna när den använder en produkt 

med ert varumärke? 
f. Hur vill ni att produkten ska associeras med ett socialt och globalt ansvar? 

i. Hur påverkar detta ert varumärke? 
ii. Hur vill ni att detta ska påverkar hur era konsumenter uppfattar 

varumärket? 
 

4. Hur uppfattas ert varumärke av konsumenterna? 
a. Erbjuder ert varumärke ett högt mervärde för konsumenterna? 
b. På vilket sätt anser ni att ett samhällsansvar kan skapa ett högt mervärde för 

konsumenterna? 
 
Kärnvärde 

1. Vilka är varumärkets konkurrensfördelar?  
c. Hur anser ni att varumärket skiljer sig från de huvudsakliga konkurrenternas 

varumärken?  
d. Hur påverkar det ert varumärke när konkurrenterna tar ett samhällsansvar? 
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RQ: 2. Hur kan positioneringen beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar?  
 

1. Hur har ni valt att positionera er? 
a. Vart skulle ni positionera ert företag på en positioneringskarta över 

modebranschen som hade högt pris/ lågt pris, hög grad av samhällsansvar/ 
låg grad av samhällsansvar på sina axlar? 

i. Varför valde ni att positionera er här? 
 

b. Vilken av dessa positioneringsstrategier passar ert företag bäst? 
i. Företaget erbjuder en lyxig kvalitetsprodukt och tar även ett högre pris 

för att täcka kostnaderna. 
ii. Företaget erbjuder de varumärken med produkter som har bra kvalitet, 

fast till ett lägre pris. 
iii. Företaget erbjuder produkter med sämre kvalitet till ett lägre pris. 
iv. Företaget erbjuder en lyxig kvalitetsprodukt till en låg kostnad. 

 
c. Varför valde ni detta? (lite konkurrenter, mycket konsumenter) 

 
2. Vilken är er positioneringsstrategi? 

a. Vilken målgrupp riktar sig varumärket till? 
b. När konsumeras produkten? (säsong, hela året) 
c. Vilka konkurrenter kan slås ut? 
d. Finns det fler positioner än er som konsumenterna finner intressanta inom 

samma produktkategori? 
e. Utnyttjar ni någonsin marknadsledarens position till er fördel? (positionera 

sig som ett bättre förslag eller som ett alternativ) 
f. Attackerar och ifrågasätter ni någonsin företaget som är marknadsledande? 

(om det marknadsledande företaget råkar ut för negativ publicitet) 
i. Påverkas val av positioneringsstrategin av att ni tar ett samhällsansvar 

och hur? 
 
RQ: 3. Hur kan marknadskommunikationen beskrivas för ett företag inom 
modebranschen som influeras av ett samhällsansvar? 
 

1. Hur informerar, övertygar samt påminner ni konsumenterna om era produkters 
fördelar? 

 
2. Vilka delar i marknadsföringsmixen använder ni? 

a. Annonsering och reklam 
b. Säljfrämjande åtgärder 
c. Events och upplevelser 
d. Public relations och publicitet 
e. Direktmarknadsföring 
f. Personlig försäljning 

i. Hur influeras denna kommunikation och valet av 
kommunikationssätten av ert samhällsansvar? 

 
3. Hur använder ni er av pris för att kommunicera varumärkesidentiteten? 

  
 



BILAGA 1 
 

4. Hur använder ni er av form och färg för att kommunicera varumärkesidentiteten? 
5. Hur använder ni er av personalens kläder och attityd och affärens inredning för att 

kommunicera varumärkesidentiteten?  
a. Påverkas detta av att ni tar ett samhällsansvar? 

 
Intern märkeslojalitet 

1. Använder ni på företaget själva varumärket på jobbet och privat? 
 
Påtryckningar och hinder 

1. Upplever ni en press i att konkurrera er genom pris? 
a. Vart kommer denna press ifrån? 
b. Vad gör ni för att motverka detta? 

 
1. Anser ni att det ökande antalet konkurrenter i modebranschen försvårar arbetet runt att 

skapa en position på marknaden och behålla den? 
a. Gör detta det svårare för er att vara unika? 
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