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ABSTRACT

This study has a focus on brand building and brand identity. The overall idea of the study is to 

examine the Swedish clothing company WeAretheSuperlativeConspiracys brand building tactics 

and activities.  WeAretheSuperlativeConspiracys, or WeSC, is a company that produces and sells 

streetfashion in over 20 countries and has over 1600 distributors. The company has in the recent 

years grown to become one of the largest in its segment. The interesting factor in WeSC´s brand

building activities is the use of Weactivists. A Weactivists is a person, known or unknown, that is 

really good at what they do and share the mentality of WeSC. These individuals are used in the 

companies marketing in different and creative ways. 

The purpose of this study is to describe and analyse the company’s use of Weactivists, 

specifically by describing the use of these persons in the company’s campaign material and 

analysing what message the usage sends.  The main purpose is to analyze why WeSC use these 

Weactivists in their brand building activities. Interviews, company research and advertising 

material have been the empirical foundation of the study. The two main theories that have been 

used in this study focuses on brand building and brand identity. These theories have been applied 

on the empirical research in a purpose to analyse the company and its use of Weactivists. 

After analysing WeSC we found that the Weactivists play an important and big roll in the 

company’s brand building. We found, that through these persons, WeSC communicate their core 

values and their identity in a creative and unusual way. By analysing the company’s campaign 

material, we saw signs of Swedish influences, humour, irony, creativity and a rebel attitude. In 

conclusion we found that the Weactivists play a crucial roll in the company’s communication of 

its identity. Through these persons, a clear and consistent identity is communicated with an 

emphasis and credibility that gives WeSC a unique position among its competitors. 
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SAMMANFATTNING

Denna kvalitativa studie har fokus på varumärkesbyggande och identitet. Studien inriktas på 

företaget WeAretheSuperlativeConspiracy (WeSC), ett svenskt klädföretag inom segmentet 

streetfashion. WeSC har funnits på marknaden sedan år 2000 och har på senaste år vuxit till att 

bli en av de största inom sitt segment, med försäljning i över 20 länder och 1600 distributörer. 

Det unika med företaget är dess varumärkesbyggande genom användning av Weactivists, 

hädanefter benämnt som aktivister. Detta är personer, kända eller ej, som är informella 

ambassadörer för varumärket och medverkar i de flesta av WeSC´s marknadsföringsaktiviteter på 

kreativa och annorlunda sätt. 

Syftet med studien är att analysera WeSC´s användning av aktivister i reklammaterial, specifikt 

genom att beskriva hur denna användning ser ut och vad detta förmedlar. För att slutligen och 

huvudsakligen analysera varför WeSC använder sig av dessa personer för att bygga upp sitt 

varumärke. För att uppfylla detta syfte har intervjuer med framträdande personer på WeSC 

genomförts och företagets annonsmaterial har utvärderats för analys. Två teorier har i denna 

studie använts, en med fokus på varumärkesbyggnad och en med fokus på varumärkesidentitet.  

Dessa teorier har sedan använts i syfte att analysera WeSC och speciellt användningen av 

aktivister. 

Efter studiens analys fann vi att aktivisterna spelar en stor roll i företagets varumärkesbyggande. 

Vi fann att dessa personer kommunicerar WeSC´s grundvärden och identitet på ett kreativt och 

annorlunda sätt.  Efter analys av annonsmaterial såg vi tydliga tecken på att WeSc tillsammans 

med aktivisterna kommunicerar humor, ironi, kreativitet, svenska influenser och en rebellisk 

attityd. Vi har funnit att aktivisterna spelar en avgörande roll i företagets kommunikation av deras 

identitet. Genom dessa personer kommuniceras en konsekvent och tydlig identitet, med både 

styrka och trovärdighet. Aktivisterna bidrar till att personifiera varumärket och ger WeSC en unik 

ställning på marknaden.
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1. INLEDANDE AVSNITT

I detta avsnitt kommer inledningsvis, för uppsatsen relevanta, begrepp definieras för att sedan ta 

upp bakgrunden till varumärkesuppbyggnad. Detta efterföljs av studiens syfte, frågeställningar 

samt avgränsningar.

1.1 DEFINITIONER AV BEGREPP

Nedan följer en redogörelse för de begrepp som är relevanta för uppsatsen och som klargör 

uppsatsgruppens mening vid användning av dessa.

Varumärke

 Nationalencyklopedin definierar varumärke som följande: "Varumärke har en grundläggande 

betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket 

blir härigenom bärare av produktens image och goodwill." (www.ne.se)

Ytterligare en definition av varumärke, denna enligt varumärkeslagen lyder: ”Ett varumärke kan 

bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, 

bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att 

tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandahålls i en annan”. (www.ne.se)

Varumärkesbyggande

Varumärkesbyggande översätts till den engelska termen brand building vilket definieras som 

följande ”Enhancing a brand´s equity directly through advertising campaigns and indirectly 

through promotions such as cause championing or even sponsorship”

(www.businessdictionary.com)

Identitet

Identitet är de signaler som företaget medvetet eller omedvetet skickar ut till omgivningen

Identitet definieras inom företagsekonomin som den totala mängden av ett företags utmärkande 

egenskaper, så som arbetsförhållanden, produktionsteknologi, produktkvalitet, lönsamhet, 
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samhällsansvar, pålitlighet, service, reklam, logotyp, byggnaders och firmabilars utseende samt 

personalens uppträdande. En strak identitet karaktäriseras av att alla dessa egenskaper har någon 

form av samstämmighet.. (www.ne.se)

Image

Image definieras enligt Nationalencyklopedin som "marknadens uppfattning av ett företag eller 

en produkt." Vidare definieras image enligt Nationalencyklopedin som "...den bild av sig själv 

som man vill visa upp inför andra." (www.ne.se) Image kan påverkas av ett företags produkt eller 

tjänsts attraktivitet, användbarhet, funktionalitet, popularitet samt upplevt och erhållet värde. Ett 

företag kan värdera sina starka sidor, bygga vidare på dem för att i sin tur påverka företagets 

image.(www.brandidentityguru.com) 

Sambandet mellan varumärkets identitet och image

     ( Konkurrens och störning )

Figur 1.1 (Kapferer 2004,  s.98) Illustrerad av studiens författare.

Brand equity

Brand equity definieras av Kotler, Keller (2006, s. 276) som det värde som läggs till en produkt 

eller en tjänst. Detta värde kan ta form av hur konsumenten tycker, känner och agerar inför 

varumärket.  Även Aaker (1996, sid.86 ) talar om vikten av Brand Equity och definierar detta 

som de tillgångar som är kopplade till ett varumärkesnamn och symbol som adderar ett värde till 

en produkt eller tjänst.

Rebell

Detta begrepp definieras som ”upphovsman, allmänt använd benämning på aktiv och militant 

opponent som riktar sig mot en bestående ordning, kulturellt, socialt, eller politiskt”

(www.ne.se)

Varumärkets identitet

Övr. inspirationskällor
– Imitation
– Oppurtunism
– Idealism

Skickade signaler Varumärkets image
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1.2  PROBLEMBAKGRUND

I dag slåss företagen om kunderna på klädmarknaden och konsumenterna utsätts för ett överflöd 

av reklam och information, något som leder till att företagen får det svårare att tränga igenom 

bland mängden av varumärken och fånga konsumenternas uppmärksamhet. Det har blivit allt 

vanligare i dagens samhälle att människor väljer att konsumera varumärken som är laddade med 

ett värde. Ett värde som kan förstärka personens identitet och grupptillhörighet. (Jedbratt. J & 

Lindgren. M, 1999, s.52) Att varumärken har en identitet eller personlighet resulterar i att allt fler 

människor köper dessa produkter, inte enbart för dess funktioner, utan främst för de värden de 

förmedlar för personen och dess referensgrupp. (G Dowling, 2002, sid 17)

I och med hårdare konkurrens och likvärdiga produkter på marknaden är det viktigt för företag att 

bygga upp sitt varumärke och se det som en strategisk resurs. Varumärket är inte längre endast en 

produkt eller en tjänst utan är också en symbol som visar vem du är eller skulle vilja vara, därför 

är det viktigt att företagen arbetar med sitt varumärke så att det fastnar i konsumenternas 

medvetande och att de kan identifiera sig med det. För att en konsument ska kunna identifiera sig 

med varumärket är det en förutsättning att det att det finns ett mervärde hos varumärket, att 

försöka förmänskliga märkesprodukten och ge den en personlighet som förstärker konsumentens 

självbild. (M. Holmlund, 2004, s 128)

Varumärkesbyggande börjar inifrån, med de egenskaper som företaget faktiskt har. Att försöka 

framstå som något man inte är kan snabbt genomskådas. Det är också av betydelse att skapa en 

image som är stark, positiv och konkurrenskraftig. (M.Holmlund, 2004, s 128)  Image handlar 

alltså om hur kunder uppfattar varumärket, i kontrast till detta står begreppet identitet, det vill 

säga hur företaget arbetar med bland annat logotyp, slogan och företagsnamn för att hjälpa 

kunder att finna företaget (G. Dowling, 2002, sid 19).  Identitet kan därför ses som ytterligare en 

resurs som ett företag har i syfte att bygga sitt varumärke. Det finns dock svårigheter i att veta 

hur företaget uppfattas av kunder, något som kan leda till osäkerhet för företaget.  Ett sätt att 

hantera denna osäkerhet är arbetet med reklam.  Målet med reklam är ofta att projicera en önskad 

image i syfte att skapa en känsla av familjaritet, självförtroende och trovärdighet. Ett starkt arbete 

med sin identitet kan alltså leda till att säkerställa att den önskade imagen uppnås. (G. Dowling, 

2002, sid 129)
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Det finns olika tillvägagångssätt för att skapa ett starkt varumärke och image. Vissa företag har 

lyckats med framgång, företaget WeAretheSuperlativeConspiracy (hädanefter WeSC) är ett 

exempel på detta. De har blivit utvalda som ett av Sveriges starkaste varumärken, ett så kallat 

Superbrand, av en oberoende jury bestående av framträdande individer inom marknadsföring och 

reklam.  Ett Superbrand definieras som; ” I jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett 

Superbrand konsumenten betydande emotionella och/eller rationella fördelar, mervärden som 

konsumenten (medvetet eller omedvetet) vill ha, känner igen, och är beredd att betala extra för”. 

(M. Holmlund, 2004, s 128)

Med bakgrund till detta har vi valt att göra en fallstudie på företaget WeSC. Företaget startades år 

2000 och är redan ett av de starkaste varumärkena inom streetfashion. De har redan från starten 

använt sig av personer som de kallar ”Weactivists” (hädan efter benämnt som aktivister) i sin 

marknadsföring. Detta är mer eller mindre kända personer inom olika genrer, så som musiker, 

skådespelare, skateboardåkare och konstnärer för att nämna några. Dessa personer fungerar som 

ambassadörer för varumärket och gemensamt för dem är att de är mycket duktiga på det de gör 

samt att de delar WeSC´s grundvärderingar. Dessa personer används i marknadsföringssyfte på 

en rad olika sätt. 

Tidigare forskning inom ämnet varumärkesbyggande har till största del fokuserat på att bygga ett 

starkt varumärke genom att förmedla ett mervärde till konsumenterna, även om vi kommer att ta 

upp denna problematik, ligger studiens fokus på hur WeSC’s aktivister hjälper till att bygga upp 

deras varumärke. Tidigare forskning inom ämnet marknadsföring genom kända personer har till 

stor del tagit upp hur företagen går till väga för att välja rätt person som stämmer ihop med 

varumärket. Användningen av dessa personer kan leda till att företaget får positiva ekonomiska 

effekter. Forskningen har inte till lika stor del tagit upp hur företag kan bygga upp sitt varumärke 

och förmedla ett mervärde genom att inleda långvariga relationer med dessa personer. Vi finner 

brister i tidigare forskning då dessa personer endast betraktas som en tillfällig inkomstkälla och 

inte som långsiktiga samarbetspatners. WeSC är ett intressant företag ur det perspektivet att deras 

aktivister genomsyrar hela deras marknadsföring och har gjort det ända sedan starten samt att 

djupare och mer långgående samarbeten ständigt genomförs mellan WeSC och dess aktivister.
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna studie är både deskriptiv och explorativ i sin natur. Syftet med studien är att analysera 

WeSC´s användning av aktivister i reklammaterial, specifikt genom att beskriva hur denna 

användning ser ut och vad detta förmedlar. För att slutligen och huvudsakligen analysera varför 

WeSC använder sig av dessa personer för att bygga upp sitt varumärke. 

Den huvudsakliga frågeställningen för denna studie lyder som följer:

Varför använder sig WeSC av aktivister för att bygga upp sitt varumärke och sin identitet?  

För att kunna svara på detta kommer nedanstående frågor att besvaras:

Hur används aktivisterna i reklamannonserna?  

Vad förmedlar WesC genom annonserna innehållande aktivister? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Ämnet går att studera både från ett internt perspektiv och ett externt perspektiv, dock har endast 

det interna perspektivet valts i denna studie. Undersökningen har alltså inte bedrivits utifrån ett 

konsumentperspektiv utan utifrån märkesinnehavarens perspektiv. Då detta är en fallstudie, och 

inga syften att göra en jämförande analys finns kommer endast företaget WeSC att behandlas i 

denna studie.

Studien är även begränsad till att endast betrakta WeSC´s marknadsföringsaktioner rörande tryckt 

annonsmaterial. Vi har valt ut 19 bilder från 7 kampanjer, mer om detta urval finner läsaren under 

rubriken Urval av bilder i avsnittet Metod. WeSC marknadsför sig även genom reklamfilmer, 

events och via Internet dock har vi valt bort detta i denna studie, något som begränsar mängden 

material vid hantering. Ett företag som WeSC har sedan starten år 2000 producerat stora mängder 

marknadsföringsmaterial, att betrakta samtligt material skulle i denna studie leda till att endast en 

ytlig beskrivning uppnås. Därför avgränsar vi oss till att endast betrakta WeSC´s tryckta 

annonser. Avgränsningen innebär ett tydligare fokus och erbjuder en djupare inblick i ämnet. 

Denna studie har även avgränsats till att gälla det material som är fokuserat på att marknadsföra 

själva varumärket i första hand. Denna avgränsning kan i vissa fall vara aningen vag då visst 
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material innehåller såväl klädkollektionsreklam som varumärkesreklam. Som tumregel kommer 

ingen vikt att läggas vid det marknadsföringsmaterial som syftar till att endast visa upp 

klädkollektionen med oberoende modeller. 

Ingen tidsmässig avgränsning har gjorts gällande annonsmaterialet. Vi har vi betraktat samtligt 

annonsmaterial från åren 2000-2008 för att skapa ett helhetsintryck. Då inga tydliga avvikelser 

funnits har vi, utan att ta hänsyn till årtal, valt ut de bilder vi fann mest representativa för studien. 

2. METOD

I detta avsnitt presenteras en metoddel som visar hur vi har gått tillväga för att samla den 

information som ligger till grund för uppsatsen. 

2.1 Vetenskapssyn

Då denna studie till stor del är baserad på intervjuer, där djup och ökad förståelse har varit målet, 

har vi valt att anta en hermeneutisk syn. Hermeneutisk syn innebär att sätta in fenomen i ett yttre 

sammanhang, för att sedan genom förståelse, tolka produkter av mänskligt beteende. 

Hermeneutiken ses som en utvidgad vetenskapsteoretisk riktning med syfte att belysa betydelsen 

av förståelse och inlevelse. Hermeneutiken kan ses som en motsats till positivismen som hävdar 

att all forskning måste bygga på konkret observation och endast sträva efter att påvisa objektivt 

säkra fakta (www.ne.se). Detta synsätt anser uppsatsgruppen inte är lämpligt för denna studie då 

empirin till största del kommer att behandlas i ett tolkande syfte. 

2.2 Val av metod samt motiv till val

Vi har genomfört en kvalitativ forskning och därför har en öppen forskningsdesign använts, där 

våra frågeställningar och teorier har framträtt under arbetets gång. Anledningen till att en 

kvalitativ ansats har använts är att den är mest lämplig då empirin som samlats in består av 

intervjuer och bilder samt tolkningar av dessa, något som förutsätter ett kvalitativt perspektiv. 
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Semistrukturerad intervju har använts, vilket har tillåtit respondenterna att tala mer utförligt och 

utveckla synpunkter. Följdfrågor har också tillkommit under intervjuernas gång.

Studiens angreppssätt är fallstudie. Principen i en fallstudie är att ett enda fall undersöks och det 

görs en studie på djupet snarare än att studera fler fall och ytligare undersökningar. Fallstudiens 

starka sida är att den uppmuntrar forskaren att använda en rad olika källor, olika typer av data och 

forskningsmetoder (Denscombe, 2006, s. 41).  Detta passar studiens syfte väl då en djupare och 

mångsidig forskning inom ett företag bedrivits.

2.3 Val av fallstudieobjekt

Vi har valt att undersöka klädföretaget WeSC för att det är ett spännande företag som inte har 

funnits länge på marknaden. Företaget har på enbart några år lyckats växa sig till ett av de 

starkaste varumärkena inom sitt segment. Ytterligare ett skäl till valet av studieobjekt är 

företagets säregna marknadsföring. Användningen av kända personer i marknadsföring är i sig 

inte ett nytt fenomen men det som gör WeSC annorlunda är att de har ett långvarit samarbete 

med både kända och okända personer. Dessa personer är med i allt från events till att vara med att 

designa kollektioner. WeSC har redan från starten av företaget använt sig av olika personer som 

bär deras kläder och kan betraktas som veteraner inom detta område. Dessa personer, även 

kallade aktivister, genomsyrar hela deras marknadsföring och arbetet med dessa personer är 

något som de anser är mycket viktigt för företaget.

2.4 Ämnesefterforskning 

För att få kunskap inom området lästes i inledningsfasen böcker och vetenskapliga artiklar inom 

ämnet för att få inspiration för att sedan kunna formulera en problembakgrund, syfte och 

frågeställningar. Den litteratur som har använts för att bygga upp uppsatsens teoretiska 

referensram är böcker inom ämnet varumärkesstrategi, varumärkesbyggande, identitet samt 

image. När vi har sökt information om ämnet på Internet och olika databaser har vi använt 

begreppen: Varumärkesbyggande, Varumärke, Identitet, Image, Brand equity samt Brand 

associations som sökord för att få relevanta träffar. Även ordet WeSC har använts som sökord för 

att få information om företaget. De databaser som har använts har varit affärsdata samt 

nationalencyklopedins Internet tjänst. Efterforskning har även bedrivits genom WeSC´s egen 
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hemsida samt hemsidor innehållande, för ämnet, relevant fakta. Företagsinformation har även 

erhållits från WeSC, detta främst information gällande tryckt marknadsföringsmaterial. 

2.5 Förfarandet

2.5.1 Kontakt med WeSC

Vi kontaktade, per telefon, WeSC´s huvudkontor den 7 april 2008. Denna kontakt ledde till ett 

samtal med WeSC´s vice VD David Hedman. Vi förklarade vad studien skulle innehålla och 

motiv till utförandet vilket uppfattades positivt av Hedman. Även en förfrågan om intervju med 

Hedman fick positiv respons.  Då företaget denna vecka introducerades på aktiemarknaden var 

Hedman mycket upptagen och bad uppsatsgruppen skicka ett mail innehållande de intervjufrågor 

som var aktuella, för att en vecka senare kontakta Hedman återigen för att bestämma tid för en 

eventuell intervju. 

Intervjufrågorna (Se bilaga 9.1) skickades via mail till David Hedman den 7 april 2008. Enligt 

överenskommelse skickade vi ytterligare ett mail, som påminnelse till Hedman den 14 april. 

Innehållet i detta mail bestod av en förfrågan om en personlig intervju samt en förfrågan om att få 

tillgång till tidigare tryckt material. Detta mail besvarades den 17 april av David Hedman som 

informerade att uppsatsgruppens förfrågan om material hade vidarebefordrats till Hanna 

Lundgren på marknadsavdelningen. Samma dag mottog vi ett mail från Hanna Lundgren, 

marketing project manager på WeSC, som erbjöd oss att på plats på WeSC´s huvudkontor i 

Ropsten gå igenom material samt även ta med sig visst material. Möte inplanerades till tisdagen 

den 22 april. Dagen för mötet befann vi oss på WeSC´s huvudkontor för att träffa Hanna 

Lundgren och gå igenom material. (Mer information om detta finner läsaren under avsnittet 

Fullständig intervju med Hanna Lundgren.)

Den 23 april 2008, fick uppsatsgruppen ett telefonsamtal från David Hedman som berättade att 

han hade skriftligen svarat på delar av de frågor som skickats, via mail, av oss samt att han var 

villig att träffas personligen för att svara på resterande frågor. Vi förklarade då att svar på dessa 

frågor hade fåtts av Lundgren vid ett tidigare möte. En överenskommelse gjordes då om att inte 
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mötas utan att fortsatt kontakt skulle ske mellan oss och Hanna Lundgren.  Utförliga svar på 

intervjufrågorna 1-8 (Se bilaga 9.1) erhölls från Hedman, via mail den 23 april 2008.

2.5.2 Intervju

Intervju genomfördes med Hanna Lundgren, marketing project manager på WeSC den 22 april. 

Syftet med detta möte var inledningsvis att uppsatsgruppen skulle få tillgång till material. 

Uppsatsgruppen fick under mötet titta på samtliga kampanjer som WeSC har genomfört samtidigt 

som Hanna Lundgren berättade om dessa. Uppsatsgruppen fick en del material att ta med från 

mötet.  Mötet utvecklades sedan till en intervju där samtliga intervjufrågor besvarades. Detta 

dokumenterades i form av löpande anteckningar av uppsatsgruppen. De följdfrågor som tillkom 

dokumenterades även. 

2.6 Urval av bilder

Som tidigare nämnts har 19 bilder från 7 kampanjer valts ut i denna studie. Dessa bilder har valts 

ut dels av lämplighetsskäl samt dels av tillgänglighetsskäl. Vi har subjektivt valt ut de bilder vi 

anser är mest representativa och intressanta för vardera kampanj. I vissa fall förekommer fler 

bilder från samma kampanj och i vissa endast en bild från kampanjen i fråga. Det kollage som 

läsaren finner under avsnittet Empiri består av 7 bilder från 6 kampanjer. Dessa bilder ligger till 

grund för analysen av teorin Den strategiska varumärkesplattformen, då speciellt avsnittet 

marknadskommunikation. Ytterligare 12 bilder från kampanjerna har valts ut till avsnittet Analys 

av WeSC´s annonsmaterial. Under detta avsnitt har bilderna analyserats utifrån variablerna:  

Aktiviteter, Miljö/Objekt samt Typiska drag, dessa variabler är valda på basis av att de fångar 

bildernas essens. Vi har utifrån dessa variabler betraktat och analyserat bildernas innehåll och 

mening.

2.7 Metod- samt källkritik

Den kritik som kan riktas mot studien behandlar främst det material som använts i beskrivning av 

WeSC, då delar av detta erhållits från företaget. Dock ser vi att detta material är goda 

representationer av det studerade fenomenet då en fallstudie har bedrivits och informationen har 

använts i studien för att erhålla en djupare inblick och en ökad förståelse för företagets 

handlingar. Ytterligare en styrka med materialet är att det har använts i sin ursprungsform och har 

noggrant granskats och utvärderats för användning i studien. Vidare kan kritik riktas mot 
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analysen av insamlat material. Då analysen till stor del består av tolkningar av materialet finns en 

risk att en subjektiv vinkel framställs. Detta anses dock motiverat med tanke på perspektivvalet.

Vidare kan tvivel riktas mot tolkningen av marknadsföringsmaterialet, det vill säga WeSC´s 

annonser. Då denna undersökning antagit ett hermeneutiskt synsätt är tolkning och förståelse en 

viktig aspekt, något som leder tills subjektivitet i tolkningen av materialet. 

Även intervjuerna kan kritiseras då respondenterna valdes ut av WeSC. Dock anses dessa källor 

trovärdiga då det är vice VD samt Marketing project manager vi har haft kontakt med. De 

intervjusvar som erhållits via e-post anses säkra mot kritik då de skriftligen dokumenterats i sin 

exakta grundform. De intervjufrågor som muntligen besvarats och löpande skriftligen 

dokumenteras kan kritiseras.  Dokumentationen är inte fullständig och en exakt avbildning av 

intervjusvaren har inte dokumenterats i form av ljudupptagning. Detta på grund av att 

intervjutillfället spontant uppkom och ingen inspelningsapparatur fanns tillgänglig. 

De Internetkällor som till största del använts i studien anses pålitliga då de är hämtade från 

Webbsidor som Nationalencyklopedins Internettjänst och Affärsdata. Även den litteratur som 

använts anses pålitlig då den består av akademiska böcker inom ämnet marknadsföring och 

reklam.

3. TEORI

I detta avsnitt följer en redogörelse för de valda teorierna. Dessa kommer sedan att appliceras 

på empirin och ligger till grund för analysen. 

Teorierna till denna uppsats har valts utifrån lämplighet i syfte att öka förståelsen för 

studiefrågan. Dessa teorier har utvärderats och analyserats utifrån studieobjektet, studiens 

huvudfråga samt studiens syfte. Teorierna påträffades i studiens efterforskningsfas, via litteratur 

och tidigare forskning. Andra teorier har valts bort till förmån för de som i studien använts då de 

inte i samma utsträckning gav det djup som studiegruppen sökte. 
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3.1 Den strategiska varumärkesplattformen

Frans Melin, som är en av Nordens ledande forskare och konsulter inom varumärkesstrategi, har 

skapat en modell för att bygga upp ett varumärke. Denna process består av sex kritiska steg och 

är utformad från märkesinnehavarens perspektiv. Varumärkesplattformen kan sägas vara en 

illustration av den kompetens som krävs för att kunna bygga upp, utveckla och vårda ett starkt 

varumärke (Melin, 1999, s. 124). Melin talar i samtliga delar om mervärde, detta definierar 

författaren som ”..ett uttryck för skillnaden i innebörd mellan begreppen märkesprodukt och 

generisk produkt. Det är detta till synes abstrakta mervärde som konsumenterna är villiga att 

betala ett merpris för” (Melin, 1999. s.56)

Figur 3.1 Den strategiska varumärkesplattformen- de kritiska stegen i den varumärkesuppbyggande 

processen ur märkesinnehavarens perspektiv (Melin, 1999 s. 208). 

Produktattribut 

Ett varumärke blir känt genom den eller de produkter de representerar. En produkt och dess 

attribut har till uppgift att förmedla ett mervärde till konsumenterna och därmed ge 

konkurrensfördelar. För att produkten ska kunna ge upphov till konkurrensfördelar är det en 

fördel att den är innovativ i något avseende. Förnyade produkter kan ge ett formellt produktskydd 

såsom patent, men är produktens innovationsgrad relativt låg kan den bevaras som en 

företagshemlighet vilket ger ett informellt produktskydd. Produkten ska också uppfylla vissa 

kvalitetskrav för att kunna konkurrera på marknaden, detta är en grundläggande förutsättning. En 
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hög och jämn produktkvalitet skapar tillförlitlighet. Att utveckla en unik förpackningsdesign kan 

också vara framgångsrikt eftersom förpackningen kan betraktas som märkesproduktens ansikte 

utåt. Målsättningen med att utveckla en unik förpackningsdesign är att skapa en visuell identitet, 

den ska förknippas med varumärket. (Melin, 1999 s. 208)

Märkesidentitet 

I och med att många företag inte kan konkurrera när det gäller produktkvalitet och inte vill 

konkurrera med pris fokuseras det mycket på märkesidentitet. Då identiteten är immateriell gör 

det också svårt för företag att imitera den. Det är viktigt att företaget identifierar sina 

identitetsbärare, exempelvis varumärke, logotyp, förpackning, symbol och 

marknadskommunikation. Dessa ska tillsammans skapa en stark och enhetlig identitet. 

Varumärket, d.v.s. märkesproduktens namn har störst betydelse för identitetens utveckling och 

ses därför som den primära identitetsbäraren.   

Att utveckla en identitetsplattform kan vara lämpligt för identitetsutvecklandet. De viktigaste 

faktorerna som ingår i denna utveckling är märkesproduktens namn, ursprung, personlighet, 

användning och distribution. Valet av namn ses som strategiskt då företaget ska leva med detta 

under en lång tid. Förutom märkesproduktens historiska och geografiska ursprung kan även dess 

kulturella, sociala och ideologiska ursprung vara av betydelse. Målsättningen med att skapa en 

personlighet till märkesprodukten är att konsumenterna ska kunna och vilja identifiera sig med 

den på något sätt. Den fjärde faktorn, användning, ska kunna besvara frågorna; vem, var, hur, 

varför och av vem ska märkesprodukten användas? Att välja distributionskanal är också en del av 

identitetsutvecklingen, det är därför viktigt att noggrant analysera vilken identitet distributören 

har. 

Utvidgningspotential och internationaliserbarhet är två faktorer som påverkar möjligheterna till 

framgångsrik identitetsöverföring. Utvidgningspotential handlar om identitetsöverföring mellan 

produkter och produktgrupper, medan internationalisering handlar om identitetsöverföring över 

språkliga och kulturella gränser. (Melin, 1999 s. 212)
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Kärnvärde 

Attraktiva produktattribut och en stark märkesidentitet kan sägas representera ett varumärkes 

funktionella och emotionella mervärde. För märkesinnehavaren är det sedan viktigt att identifiera 

varumärkets kärnvärde som ska representera ett differentierat mervärde. Här är följande 

nyckelbegrepp urvalskriterier, kärnvärdesanalys, konkurrensförutsättningar och 

konkurrensfördelar. Målsättningen är att kärnvärdet ska vara värdefullt och kommunicerbart ur 

konsumenternas perspektiv, samt unikt och svårimiterat ur konkurrenternas perspektiv. Det är 

också viktigt att kärnvärdet ska kunna upprätthålla konkurrenskraften över tiden. Genom en 

kärnvärdesanalys kan företaget identifiera de differentieringsfördelar som på bästa sätt kan stärka 

konkurrensförmågan. (Melin, 1999 s. 229)

Positionering

Det är i positioneringsprocessen som märkesinnehavaren försöker få en unik position i 

konsumenternas medvetande, vilket kan leda till en stark marknadsposition. Tanken är att denna 

position i konsumenternas medvetande ska ge upphov till märkeskännedom, märkesassociationer 

och märkeslojalitet (Melin, 1999 s.127). Nyckelbegreppen inom positionering är intern 

positionerig, extern positionering, kärnvärdespositionering, mental positionering och 

marknadspositionering. Att skapa en plats för det egna varumärket i konsumenternas medvetande 

kan ses som extern positionering, intern positionering handlar om att skapa en plats för 

varumärket i organisationens medvetande. Allt detta sker för att skapa enighet bland 

organisationens medarbetare beträffande vad varumärket ska stå för. För att kunna skapa en 

framgångsrik intern och extern positionering gäller det att företaget har genomfört en 

kärnvärdesanalys och identifierat varumärkets differentieringsfördel. Genom att förmedla ett 

associativt mervärde kan positioneringen av varumärket bli framgångsrikt. (Melin, 1999 s.234)

Marknadskommunikation 

När märkesinnehavaren har skapat ett positioneringskoncept gäller det att förmedla detta till 

konsumenterna genom ett kommunikativt budskap. Detta kan vara en svår uppgift då 

informationsbruset ständigt ökar. För att skapa hög kännedom bland konsumenterna, och därmed 

märkeslojalitet, gäller det att göra investeringar i märkesuppbyggande reklam. Reklamens uppgift 

är att informera, övertyga och påminna konsumenterna om märkesproduktens 

konkurrensfördelar. 
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Varumärkets kärnvärde är den kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och 

konsumenterna. Målsättningen bör därför vara att kärnvärdet ska genomsyra all 

märkesuppbyggande kommunikation. Syftet med kommunikationen är att skapa synergieffekter

och tillföra varumärket en extra dimension, kommunikativt mervärde. För att lyckas med detta 

ska reklamen ges en unik identitet, denna identitet ska uttryckas på ett enhetligt sätt oavsett 

vilken marknadsföringskanal företaget väljer. Det finns fyra kommunikativa element som bör 

samordnas för att skapa en kommunikativ identitet, dessa är; visuell identitet, tematisk identitet, 

verbal identitet och audiell identitet. Kvaliteten på reklamen är också viktig, kreativ reklam kan 

lättare fånga konsumenternas intresse. (Melin, 1999 s. 239)

Intern märkeslojalitet  

För att skapa extern märkeslojalitet bland konsumenter krävs det en intern märkeslojalitet. Detta 

syftar bland annat till att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status. 

Varumärket ska skyddas mot olika hot, detta kan göras med hjälp av varumärkesskydd. 

Varumärkesskyddet är en grundläggande förutsättning för att upprätthålla varumärkets juridiska 

status. Märkesinnehavaren måste också vidta åtgärder för att bibehålla varumärkets unika 

identitet, som är viktigt för att bevara varumärkets kommersiella status. 

För redan etablerade varumärken är det också viktigt att bygga upp en image. Det handlar om att 

konsumenternas uppfattningar om varumärket ska stämma överens med vad märkesinnehavaren 

vill att varumärket ska stå för. Varumärkets image ska bli en spegelbild av varumärkets identitet. 

Det är inte möjligt för företag att kontrollera varumärkets image, men det är viktigt att ha en 

uppfattning om konsumenternas bild av varumärket för att kunna påverka den i rätt riktning. Det 

är också viktigt för märkesinnehavaren att bibehålla en bred bas av lojala kunder. Lojalitet är i 

likhet med image inte något som märkesinnehavaren kan kontrollera. Däremot går det att påverka 

den genom att investera i märkesuppbyggande reklam samt att belöna köptrogna konsumenter.   

(Melin, 1999 s. 246)    
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3.2 Varumärkesidentiteten

Figur 3.2 Brand Identity System, Aaker, 1996, sid 79 (Illustrerad av uppsatsens författare)

Aaker menar att för att säkra att varumärkesidentiteten har textur och djup bör företaget se 

varumärket ur fyra olika perspektiv. Dessa består av varumärket som en produkt, varumärket som 

en organisation, varumärket som en person samt varumärket som en symbol. Aaker menar att 

dessa perspektiv tillför olika synvinklar på varumärket och bör användas för att kunna förtydliga, 

berika och differentiera en varumärkesidentitet. Aaker menar vidare att företaget inte behöver 

använda samtliga eller ens flera av dessa perspektiv för att arbeta med sin identitet. En djupare 

inblick i perspektivet (Aaker, 1996, sid 78) ”Varumärke som person” har till denna studie valts, 

då det är passande för studiens syfte.

Varumärke som person betraktar varumärkesidentitet på ett rikare och mer intressant plan än att 

exempelvis betrakta varumärket ur ett produktperspektiv. Likt en person kan varumärket 

beskrivas med ord som, rolig, aktiv, formell, ungdomlig och intellektuell för att nämna några. 

Även karaktäristika som ålder, kön, social status kan beskrivas. Aaker menar att denna 

personlighet kan skapa ett starkare varumärke på en rad olika sätt, bland annat genom att skapa 

förmånen att kunden genom att använda varumärket kan uttrycka sin egen personlighet. Vidare 

kan denna personlighet bidra till att skapa ett band mellan varumärket och kunden. Slutligen kan 
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denna personlighet bidra till att kommunicera produkt attribut och därigenom skapa en 

funktionell förmån. Aaker menar att denna personlighet följer med varumärket en lång tid och 

kan vara svårt att förändra. (Aaker, 1996, sid 84)

Aaker menar vidare att kunder ofta interagerar med varumärket som om det var en person, detta 

speciellt då varumärket är knutet till meningsfulla produkter som exempelvis kläder. (Aaker, 

1996, sid 142) Gällande hur en varumärkespersonlighet skapas, menar författaren att den skapas 

av produktrelaterade karaktäristika, som produktkategori, förpackning, pris och attribut. Samt 

även genom icke- produkt relaterade sådana, som användarimage, sponsorship, symboler, ålder, 

stil, företagsimage och kända personer. (Aaker, 1996, sid 146)

Aaker menar att användningen av varumärkespersonligheten bidrar till en berikad förståelse, en 

differentierad identitet samt att skapa Brand Equity. (Aaker, 1996, sid 150) Ur kundens 

perspektiv bidrar varumärket med att uttrycka en personlighet genom de känslor som varumärket 

framkallar, så som exempelvis aggressivitet, empati eller lugn. Varumärket kan även fungera som 

en ståndpunkt en symbol för att definiera personen som bär den. Vidare kan varumärket bli en del 

av ”jaget”, en förlängning eller integrerad del av personen. (Aaker, 1996, sid 155-156)

Varumärket kan även skapa relationer till kunder. Varumärket kan ses som en vän, vilket bland 

annat bygger på värdena: pålitlighet, förståelse och omtanke. Detta kan te sig på olika sätt, då 

vissa vänner ses som roliga och ivriga medan andra ses som seriösa och pålitliga. Att fokusera på 

denna vänskapsrelation istället för varumärkets personlighet kan leda till mer flexibilitet vid 

implementeringen av varumärkesidentiteten. (Aaker, 1996, sid 160) Varumärket kan även ses 

som en aktiv relations partner, detta handlar om att de aktiviteter som varumärket gör påverkar 

hur deras personlighet blir betraktad. Aaker menar att en förstärkning av ritualer eller rutiner kan 

stärka en relation som är byggd på familjaritet och behag. Likaså kan en beroenderelation skadas 

av att företaget inte kan leverera den önskade varan eller tjänsten. (Aaker, 1996, sid 165) Detta 

kokar ner till att varumärkets attityd och personlighet är viktiga att beakta för att bibehålla en 

önskad identitet och image.
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4. EMPIRI

I detta avsnitt kommer inledningsvis bakgrund kring företaget att tas upp. Sedan följer en 

redogörelse för intervjuerna med WeSC samt en redogörelse av WeSC’s reklamannonser från 

utvalda kampanjer. Detta kommer sedan att ligga till grund för vår analys.

4.1 Om WeAretheSuperlativeConspiracy 

Det svenska klädföretaget WeAretheSuperlativeConspiracy är ett streetfashion märke som 

designar, producerar och säljer skateboardinspirerade dam- och herrkläder. WeSC definierar 

streetfashion som ett gatumode med rötter i en subkultur som bestämmer sina egna spelregler och 

följer sitt eget mode. Streetfashion är ett av klädbranschens snabbast växande segment i världen 

och WeSC är idag ett av de starkaste varumärkena inom just detta segment. WeSC definierar inte 

sig själva som ett traditionellt varumärke på modemarknaden utan ett företag som har en 

bakgrund i skateboardkulturen. (Holmlund, 2004 s. 128)

WeSC har samarbetat med stora varumärken så som Adidas, Nokia och Pepsi. Företaget 

grundades år 2000 av Greger Hagelin, David Hedman, Pontus Karlsson och Mattias 

Hallencreutz. Dessa fyra personer är än idag huvudägare i företaget.  När de startade företaget 

kontaktade de folk de redan kände, istället för att gå till en riskkapitalist. Det var en blandning av 

enteprenörer, fotografer, artister och musiker som alla satsade pengar i företaget. Alla dessa 

personer har sedan varit med att skapa ett stort närverk till WeSC.  Marknaden för WeSC har från 

första stund varit internationell, detta menar grundaren av WeSC är logiskt då skate-surf- och 

snowboardkulturen utgör en global marknad. (Holmlund, 2004 s.128)

WeSC´s affärsmodell bygger på tre distributionskanaler: distributörer, grossistverksamhet och 

detaljistverksamhet. WeSC finns idag i 22 länder och med 1600 återförsäljare har de en stark 

position på marknaden. WeSC´s huvudmarknader är Sverige och USA. På dessa marknader 

ansvarar de för hela försäljningen samt äger och driver fyra butiker. (www.wesc.com) WeSC´s 

målgrupp är män och kvinnor i åldrarna 20-35 år, vilka de vänder sig till genom annonsering i 

magasin som Modette, Rodeo, Sonic, Vice, People, Nylon samt Complex för att nämna några. 

Detta är olika tidningar som WeSC kan identifiera sig med och de annonserar endast i tidningar 
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de gillar och lägger inte mycket tanke på var deras målgrupp finns. Dessa tidningar har en relativt 

liten upplaga, men WeSC föredrar att nå ut till ett hundratal vakna människor än en mängd 

ointresserade människor. (Holmlund, 2004, s.128).  WeSC arbetar även med reklamfilmer, 

tävlingar och events, gemensamt för alla aktiviteter är användningen av aktivister i materialet.  

(Hanna Lundgren, Marketing Project manager WeSC)

WeSC bygger sin verksamhet och allt där i kring på fyra grundstenar. Den först är Having fun,  

att ha roligt, den andra är Creativity, att vara nytänkande och annorlunda, den tredje är 

Community, som betonar gemenskap samt den fjärde som är Punk Mentality, som innebär att stå 

för det man gör och våga gå sin egen väg. (Hanna Lundgren, Marketing Project manager WeSC) 

Dessa grundstenar kommer i fortsättningen användas på svenska och då benämnas som ”Att ha 

roligt”, Kreativitet, Gemenskap samt Punk mentalitet. 

WeSC´s framtida mål består bland annat av expansion på existerande marknader så väl som 

etablering på nya. Ytterligare mål består av en övergång till distribution på de största och 

viktigaste marknaderna. WeSC har i dagsläget 12 konceptbutiker och har som målsättning att 

öppna ytterligare. En övergripande målsättning är även att WeSC ska bli världsledande inom 

segmentet streetwear. (www.wesccorp.com)

Nedan följer en redogörelse för WeSC´s omsättning samt resultat efter finansiella poster från 

åren 2001-2008. 

Figur 4.1 Finansiell information. (www.ad.se) (Diagrammen är skapade av studiens författare)
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Dessa diagram visar att WeSC´s omsättning ständigt har vuxit medan företagets resultat de 

senaste åren har dalat. Detta kan bero på företagets stora satsningar på utlandsetableringar, något 

som nu börjat betala sig och resultatet från föregående år visade på en vändning.  (www.e24.se) 

Den 19 maj 2008 introducerades företaget på börsen för handel på små bolagslistan First North. 

WeSC aktien såldes till ett pris av 42 SEK per aktie. Genom denna nyemission beräknas WeSC 

tillföras cirka 60 miljoner SEK. Motiven till denna börsnotering är att stärka företaget finansiellt 

inför framtida expansion av verksamheten samt att öka ägarspridningen. Ytterligare motiv är 

ökad uppmärksamhet från kunder, kapitalmarknad och media, allt detta för att öka kännedom om 

varumärket. Något som i sin tur förväntas underlätta möjligheter för kontakt med framtida 

samarbetspartners och medarbetare. (www.wesccorp.com)

Delade meningar har uttryckts kring företagets börsnotering. I Veckansaffärer kunde följande 

läsas:  ”Wesc är värt att satsa på - men bara om du är riskvillig och vill krydda din portfölj med 

ett hippt skatemodemärke.” (www.ad.se) Dock var tonen inte lika positiv i Dagens Industri där 

detta kunde läsas: ”Inte heller Wesc faller i smaken. Paralleller dras till de stora jättarna H&M 

och Inditex där det finns oro för konjunkturkänsligheten.” (www.ad.se)

4.1.1 Om Weactivists

Det unika med WeSC är dess samarbeten med kända eller okända personer världen över i 

marknadsföringssyfte.  WeSC har sedan företagets start år 2000, använt sig av dessa personer för 

att marknadsföra sina kollektioner och sitt varumärke. Dessa personer benämns som Weactivists. 

Allt från musiker och skådespelare till filmmakare och skateboardmästare används som 

flaggskepp för klädmärket. 

WeSC själva beskriver dessa personer som följande: 

“A Weactivist is someone that is extremely good at what they do, world famous 

or totally unknown. Someone that has a “streetwise” mentality, that chooses his 

or her own path with a humble persona.” (www.wesc.com)
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Aktivisterna används som företagets huvudsakliga marknadsföring. Samarbetet mellan WeSC 

och dess aktivister tar olika former, allt från nära samarbeten till lösare sådana. Samarbetet tar 

form på WeSC´s hemsida, i annonser, i reklamfilmer, i designprocesser, events samt i kataloger.

Bland de svenska namn som blivit utsedda till aktivister återfinns bland annat artisten Timbuktu, 

musikgruppen Millencollin samt skådespelaren Peter Stormare.

Det engelska ordet activist, översatt till svenskans aktivist avser ”en person som företräder en 

militant ståndpunkt vilken syftar till ett militärt ingripande” Ordet aktivist började användas av 

WeSC dels för att det under perioden då företaget startade hade det en negativ klang som 

appellerade till grundarna, ordet stod enligt dem då för personer som syntes i media och 

protesterade och härjade. Dock var detta inte den enda anledningen till val av begrepp. David 

Hedman menar att ordet aktivist symboliserar vad WeSC står för, dvs att de aktiverar varandra 

och gör saker ihop. Hanna Lundgren menar även att dessa personer är aktivister för den känsla 

som WeSC vill förmedla.  

Anledningen till att WeSC använder sig av aktivister menar David Hedman är: ”… från ett strikt 

marknadsföringsperspektiv vill vi nå målgruppen på ett trovärdigt sätt och få dom att gilla 

varumärket genom att vi gör att spännande och kreativa saker tillsammans med våra aktivister.”

Processen med att ”värva” en aktivist är aningen okonventionell.  David Hedman menar att 

WeSC aldrig söker upp någon person, utan att personer som gillar det de gör och det de står för 

kontaktar dem. Trots många förslag från personer som önskar bli aktivister väljer företaget endast 

ut de personer som de känner för. Kreativa personer, kända eller ej, som går sin egen väg och 

besitter en slags punkmentalitet är dem som oftast blir erkända som aktivister. 

4.2 Sammanfattning av Intervjuer 

4.2.1 David Hedman, Vice VD, WeSC

David Hedman berättar att WeSC har sedan starten av företaget år 2000 använt sig av aktivister i 

marknadsföringen.  WeSC har som tidigare nämnts en bakgrund i skateboard och snowboard 

kulturen där duktiga åkare ofta marknadsförde och även utvecklade vissa produkter. Detta menar 
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Hedman är något som inspirerade WeSC att börja arbeta med aktivister i sin marknadsföring, då 

företaget inte är ett rent snowboard eller skateboardmärke valde de att arbeta med människor från 

olika genrer så som Dj’s, kockar, musiker, konstnärer, skådespelare såväl som skateboard och 

snowboard. 

David Hedman menar att ordet aktivist symboliserar vad WeSC står för, dvs att de aktiverar 

varandra och gör saker ihop. Aktivisterna är idag delaktiga i allt från att designa produkter till att 

ordna events och bidra till kataloger för att nämna några. Hedman berättar att det är genom dessa 

aktivister som WeSC driver sin huvudsakliga marknadsföring. Aktivisterna medverkar i näsan 

allt material och David Hedman menar att merparten av det redaktionella som skrivs handlar om 

just dessa aktivister. Hedman menar även att aktivisterna är deltagande i designen av 

kollektioner. I samtliga kollektioner som WeSC släpper har en viss del designats av aktivisterna.  

Årets sommarkollektion (2008) är till större del designad av aktivisterna. På frågan om varför 

WeSC använder sig av aktivister svarar David Hedman att det är samarbetet med dessa personer 

som tar företaget, aktivisten och dess kultur framåt. Användningen av dessa aktivister ur ett 

marknadsförings perspektiv ger en väldigt trovärdig och kostnadseffektiv lösning. 

4.2.2 Hanna Lundgren, Marketing project manager, WeSC.

Hanna Lundgren förklarar att förhållandet till aktivisterna påminner en familj eller vänner som 

känner sig avslappnade med varandra samt att alla jobbar för något de tror på. Aktivisterna 

tvingas till exempel inte att bära WeSC´s kläder i olika sammanhang, utan de vill bära deras 

kläder. WeSC och aktivisterna har ett utbytesförhållande där båda parter hjälper varandra och har 

något att vinna på samarbetet då båda parter marknadsförs. Även aktivisterna hjälper varandra, 

något som inletts då de har samarbeten med WeSC och därigenom skapat förhållanden. Lundgren 

menar vidare att aktivisterna självklart är till stor hjälp när det kommer till att bygga WeSC´s 

varumärke och identitet.

Hanna Lundgren menar att ordet aktivist handlar om att vara en aktivist för WeSC´s mentalitet. 

WeSC ser aktivisterna som en förlängning av deras fyra grundstenar. Dessa grundstenar består av 

Having fun, Creativity, Community samt Punk mentality. Denna sista punkt menar Lundgren är 

inriktad på aktivisterna. Dessa grundstenar menar Lundgren beskriver vad WeSC ska stå för och 

ska vara och en gemensam nämnare för allt de gör. Tanken är att dessa grundstenar ska 
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genomsyra alla deras aktiviteter. Ofta används dessa begrepp som ett ”rättesnöre” för hur de 

väljer eller genomför en aktivitet, de ifrågasätter huruvida dessa grundstenar främjas i aktiviteten, 

om detta inte görs, tvingas de tänka om. Hanna menar vidare att de inte vill förmedla något 

speciellt genom att använda sig av olika aktivister och de väljs inte för att attrahera olika 

målgrupper, men omedvetet blir det så då de använder sig av relativt många aktivister. Däremot 

kan de välja att använda vissa aktivister för att sälja mer på en viss marknad. De har också valt att 

förmedla allt på engelska just för att kunna använda samma kampanjer världen över. Annonserna 

gör de för att de vill att folk ska tänka till. Lundgren menar att den målgrupp WeSC vänder sig 

till har en förståelse för innehållet och utseendet på annonserna.

Vid frågan om huruvida WeSC ser några problem med användningen av kända eller mindre 

kända personer i sin marknadsföring, så som negativ uppmärksamhet kring en aktivist, svarade 

Hanna Lundgren att de inte är oroliga för några problem. Detta på grund av det samarbete som 

föreligger mellan WeSC och deras aktivister, det faktum att processen att bli aktivist tar så pass 

lång tid gör att de hinner lära känna varandra och bygga upp ett förtroende. Om det skulle inträffa 

några problem menade Lundgren att detta skulle tas hand om vid det tillfället. Vad Hanna 

Lundgren  visste hade det aldrig uppstått några problem. 

4.3 Annonsmaterial

Nedan återfinns ett urval av WeSC´s annonsmaterial. 7 bilder från 6 kampanjer är utvalda i detta 

avsnitt. I kollaget återfinns även WeSC´s två logotyper. Dessa bilder ligger till grund för senare 

tolkning och analys. Bilder 2,3,5,6 samt 7 är hämtade från Webbsidan www.thejens.com, 

bilderna är tagna av fotografen Jens Andersson. Bilder 1,4 samt 8 är hämtade från 

www.wesc.com
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For that perfect fit (1)                                   Streethorsing (2)                     Eyewearanimals (3)                                               

      

Swedish rebells (4)                                                        Let´s get physical (5)

Swedish Crayfishparty (6)                                                          Let´s get physical (7)               Logotyper (8)
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5. ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi applicera våra tidigare valda teorier på vår empiri och utifrån detta

analysera materialet. Efter detta finner läsaren en analys baserad på WesC´s annonsmaterial.

5.1 Teoribaserad analys

Nedan följer en analys baserad på de valda teorierna, först följer en analys av Den strategiska 

varumärkesplattformen, denna följs av en analys av Varumärkesidentiteten. Analysen av dessa 

kommer främst att fokusera på WeSC´s användning av aktivister, detta på grund av studiens syfte 

och problemformulering samt aktivisternas betydande roll för WeSC´s varumärke.

   

5.1.1 Den strategiska varumärkesplattformen

Produktattribut 

Denna del av teorin är aningen komplicerad att analysera utifrån studiens fokus, då denna 

behandlar faktorer som innovationer, produktskydd och förpackningsdesign. Faktorer som inte 

ingår i studiens avgränsning. Dock följer nedan en kort redogörelse av WeSC´s produktattribut, 

något som innefattas i denna del av teorin.

WeSC har vid olika tillfällen tillverkat och sålt produkter som går utanför företagets huvudsyssla, 

det vill säga klädtillverkning och försäljning. Produkter som skor och musikhörlurar har tagits 

fram vid olika tillfällen. Ett samarbete mellan Adidas och WeSC ledde till framtagningen av en 

sko med de båda företagens logotyper på. Detta anser vi var ett risktagande. Att inleda ett 

samarbete med ett känt sportmärke så som Adidas kan visserligen leda till att en större massa nås 

av varumärket och igenkännedomen ökar. Dock kan å andra sidan ett sådant samarbete med en 

stor kläd- och skojätte påverka WeSC´s image då de själva vill framstå som rebeller och gå sin 

egen väg. Risken finns att lojala WeSC kunder uppfattar samarbetet som något negativt och 

något som inte går i linje med WesC´s mentalitet. 
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WeSC har även i samband med en av deras kampanjer lanserat musikhörlurar. Dessa hörlurar 

designades och marknadsfördes av aktivisterna. Till denna kampanj skapades även en 

musiktävling, där aktivister själva gjorde låtar som lades upp på WeSC´s hemsida. Hemsidans 

besökare kunde här själva lägga upp sina versioner av låtarna. Att kring en kampanj bygga upp 

sidoaktiviteter är något vi anser kan leda till större uppmärksamhet och intresse från 

omgivningen. Även om denna typ av sidoaktivitet inte inbringar någon direkt ekonomisk vinst är 

vinsten av uppmärksamhet kring varumärket betydligt viktigare och något som på lång sikt kan 

leda till större ekonomisk vinst.

Märkesidentitet 

Melin anser att varumärkesnamnet är den primära identitetsbäraren. Namnet 

WeAreTheSuperlativeConspiracy som med viss försiktighet på svenska kan översättas till ”Vi är 

den överlägsna konspirationen” fångar uppmärksamhet då begreppet inte är självklart och bekant 

för mottagaren. Namnet skapar även nyfikenhet dels då budskapet inte är tydligt samt dels då 

namnet är ett uttryck i högre grad än endast ett varumärkesnamn. Distinktiviteten hos namnet är 

en styrka ur WesC´s perspektiv då vi tror att chansen för igenkännbarhet ökar vid ett avvikande 

namn. Vad namnet står för är komplicerat och vi har ingen exakt definition av vad det betyder 

eller varför namnet har valts. Vem är de överlägsna gentemot? Och varför har de valt ett sådant 

namn? Vi tror att de ser sig som överlägsna gentemot det traditionella samhället. WeSc anser sig 

ha en företagskultur som är skeptisk mot managementkonsulter och traditionellt företagande och 

har ett rebelliskt sätt att driva affärsverksamhet (M.Holmlund, 2004 s.129) Tecken på  detta 

finner vi även i WeSC´s kampanjmaterial, i ett flertal av kampanjerna finns det en ironisk, 

underliggande kritik mot det traditionella och vackra. Att vara ironisk anser vi tyder på att det 

finns en distans och en kritik till det ämne som behandlas. 

Vi anser att denna ”överlägsenhet” är det som driver WesC att gå sin egen väg och göra de 

annorlunda och rebelliska saker de gör. Att de rättfärdigar sina aktiviteter med att de är 

”överlägsna” och inte behöver bry sig om vad andra tycker. WeSC vill inte göra det alla förväntar 

sig utan vill vara oförutsägbara. WeSC´s grundare Greger Hagelin menar att andra företag är 

rädda för att reta någon, vilket leder till att de blir ointressanta och slätstrukna. (M.Holmlund, 

2004. s.129)  
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Dock anser vi även att detta är en del av varumärket och företagets identitet, att skapa ett namn 

som väcker uppmärksamhet och reaktioner går helt i linje med WeSC´s övriga aktiviteter för att 

stärka sitt varumärke. 

Ytterligare ett verktyg som WeSC använder för att stärka sin identitet är deras två logotyper, (se 

bild 8). Dessa är olika till utseende och layoutmässigt särskiljande. Dock besitter de liknade drag 

i form av färgval, enkelhet och formmässigt. Dessa logotyper används dels var för sig och dels 

kombinerat. Det unika varumärkesnamnet tillsammans med logotyperna ger WeSC en 

särskiljningsförmåga, något som ger ett effektivt skydd gentemot konkurrenter då en imitation 

anses svårgenomförd. 

Gällande WeSC´s personlighet har det av studien framkommit att den till stor del 

karaktäristiseras av företagets grundstenar, det vill säga, ”Att ha roligt”, kreativitet, gemenskap 

och punk mentalitet. Detta anser studiegruppen passar väl in på målgruppen, dvs tjejer och killar i 

åldrarna 20-35år.  Denna generation har en förståelse för WeSC´s budskap och dess utformning i 

högre grad än personer utanför målgruppen. Även de reklamannonser som WeSC utformar är 

anpassade efter målgruppen då de speglar grundstenarna på kreativt sätt. Den betydande faktorn i 

WesC´s personlighet bygger dock på företagets användning av aktivister. Dessa personer används 

i de flesta marknadsföringssyften och skapar därigenom en ständig kontakt med målgruppen. Då 

WeSC använder sig av personer från en rad olika genrer kan olika personer identifiera sig med 

aktivisterna på olika sätt och på så vis skapas en känsla för varumärket. Det är även genom 

aktivisternas medverkan i olika marknadsföringsaktioner som företagets grundstenar förmedlas 

och förstärks. 

Annonserna som WeSC producerar ger även en bild av användningen, detta menar Melin kan 

svara på frågorna, när, var, hur, av vem och varför produkterna ska användas. Gällande frågorna 

när och var speglar bilderna en känsla av att produkterna bör användas i en avslappnad och 

kreativ miljö tillsammans med vänner. Gällande frågan angående vem som ska använda 

produkten anser vi främst att det är WesC´s målgrupp som är användarna.  Även de personer som 
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på något sätt kan identifiera sig med WeSC´s mentalitet och kultur ser vi som användare. Detta 

innefattar bland annat människor från skateboardkulturen och människor med en avslappnad 

livsstil.  Frågan om varför produkterna ska användas, anser vi är för att personer önskar vara 

delaktiga i just den mentalitet som WeSC står för och förmedlar. Att bära kläderna och 

produkterna kan innebära tillgång till denna kultur och gemenskap.

Den kultur som WeSC är grundad på, skateboardkulturen, är en global kultur som ser likadan ut 

världen över. Detta är något vi anser underlättar WesC´s lansering utomlands då de stabilt kan stå 

på sin grund och förmedla de värden som de och kulturen står för, utan modifikation. WeSC´s 

identiet förmedlas på samma sätt världen över då samtliga kampanjer som lanseras är globala, det 

vill säga annonserna är identiska oavsett vilket land de lanseras i. En förutsättning för detta är att 

engelska används i samtlig information som går ut från företaget, något WeSC sedan starten 

använt sig av. Detta anser vi dels kan bero på en förberedelse för internationella marknader samt 

att genom att använda sig av ett annat språk än svenska, skapa en särskiljning från 

konkurrenterna. Vi anser att detta är en viktig del av företagets framgång på internationella 

marknader, att relatera till en kultur som finns i landet samt att använda sig av ett språk som är 

gångbart i de flesta länder något som lett till att företagets etablering har underlättats. 

Kärnvärde  

Kärnvärdena är enkelt urskiljda ur WeSc´s verksamhet, då de uttryckligen består av 

grundstenarna: Gemenskap, ”Att ha roligt”, Kreativitet samt Punk mentalitet. Dessa grundstenar 

används för att skapa ett mervärde till WeSC. Ur konsumentens perspektiv uppfattas detta värde 

genom de marknadsföringsaktioner som WeSC utför, Hanna Lundgren menar som tidigare 

nämnts att dessa stenar förmedlas i allt företaget gör.  Vi anser speciellt att dessa grundstenar 

tydligt förmedlas genom de annonser som produceras, något som mottagaren med stor 

sannolikhet kan uppfatta, dock förmodligen inte i dessa exakta ord men känslan av begreppen är 

framträdande. Ur ett konkurrentperspektiv är detta svårimiterat då dessa grundstenar är tydliga 

för WeSC och har sedan starten kommunicerats av företaget. Att kommunicera liknade värden 
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genom annonser, utan att använda dessa ord, är dock möjligt då exakta begrepp inte kan urskiljas 

ur bilder. Dessa grundstenar skapar även ytterligare värde då begreppen kommuniceras på en rad 

olika sätt och utföranden. Associationer skapas genom de aktioner som WeSC utför, främst 

genom aktivisternas närvaro. Aktivisterna förmedlar som tidigare nämnts WesC´s grundstenar 

och förstärker dessa värden med sina personligheter. Vissa aktivister kan i vissa fall tydligare 

förmedla en grundsten än en annan. 

Positionering

WeSC positionerar sig på marknaden och skapar särskiljning från konkurrenterna främst med 

hjälp av aktivisterna. Användningen av annorlunda annonser och events är även en stor 

bidragande orsak till företagets position på marknaden. Kombinationen av dessa ger WeSC en 

unik position på marknaden då det särskiljer företaget från andra. Användningen av kända 

personer i marknadsföring är som tidigare nämnts inte främmande men just att inleda djupa 

samarbeten med personer, kända eller okända, av den enkla anledningen att de är mycket duktiga 

på det de gör samt att de delar företagets grundvärderingar är unikt. Detta är även något som 

leder till att trovärdigheten vid användningen av dessa personer stärks, då dessa personer själva 

önskat bli aktivister och därigenom arbetar för något de tror på, något som kan stärka positionen i 

mottagarens medvetande. 

Marknadskommunikation

Efter betraktning av reklambilder, ser vi att WeSC´s fyra grundstenar starkt genomsyrar samtliga 

kampanjer som WeSC genomfört.  Företaget har i sina reklambilder alltid förmedlat dessa värden 

men på olika och kreativa sätt.  Nedan följer en övergripande beskrivning av hur dessa 

kärnvärden förmedlas i WeSC´s marknadskommunikation, då specifikt i annonserna. 

Gemenskap

Ett tydligt exempel på denna grundsten är en kampanj som heter Swedish rebells (se bild 4). I 

dessa reklamannonser återfinns tydligt värdet gemenskap. Detta representeras genom det stora 

antalet aktivister som befinner sig på samma plats. Aktivisterna tycks vara i en avslappnad miljö 

och ha kul.  Vi ser ingen tydlig interaktion aktivisterna emellan, dock skapas detta ändå genom 
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personernas placering och aktiviteter. De utklippta pappershuvudena fyller här funktionen att 

förstärka gemenskapens glada stämning då de är utplacerade på ett oväntat och roligt sätt. 

Anledningen till att WeSC vill förmedla en känsla av gemenskap anser vi beror på att de vill 

personifiera varumärket, att skapa en familjär känsla i kundens medvetande. Vi anser även att 

detta uttryck för gemenskap bidrar till att förstärka den kultur som WesC grundas i, en kultur som 

till stor del är baserad på sammanhållning. Vi anser att dessa bilder som tydligt visar tecken på 

gemenskap, lättare kan mottas av en bredare publik. Bilderna verkar inte avskräckande på något 

vis, inget ideal eller ouppnåelig skönhet porträtteras, något som leder till att en öppnare och mer 

avspänd inställning till varumärket uppnås.

Att ha roligt 

Denna grundsten är den främsta känslan som möter oss när vi betraktar samtligt material.  Dels 

på grund av att personerna på bilderna utstrålar glädje och dels för att bildernas upplägg har en 

humoristisk sida. Tecken på denna humorisktiska sida återfinns även i de olika kampanjernas 

namn, då främst i kampanjer som Swedish Crayfishparty (Se bild 6) och For that perfect fit (Se 

bild 1). Dessa namn kanske inte för sig förmedlar humor men kopplade till kampanjbilder skapas 

en helhet som utstrålar ett humoristiskt budskap. Bild nr 2 kommer från kampanjen ”For that 

perfect fit”, där ses en muskulös man som poserar i stil av en klassisk underklädesmodell. I detta 

fall är bilden en reklam för WeSC´s strumpor, dessa instoppade i modellens kalsonger. Förutom 

humor visar detta även, enligt oss, tecken på ironi. WesC driver här med bilden av den klassiska 

underklädesannonsen, en klassisk annons med vackra människor. Vi anser att WeSC gör detta 

dels i syfte att särskilja sig från övriga aktörer på marknaden, samt att visa på en lättare 

inställning till traditionella ting. Efter att vi har fått en större inblick i företaget anser vi att de 

aktiviteter som utförs främst kännetecknas av att ha roligt och en mindre allvarlig inställning till 

det mesta är tydligt framträdande. Hanna Lundgren menar att det inte alltid ligger mycket 

planering kring de aktiviteter som utförs, exempelvis har vissa av reklamkampanjerna spontant 

uppkommit och genomförts. Denna mindre allvarliga inställning anser vi bidrar till att positiva 

associationer skapas till varumärket och att de personer som väljer att bära WeSC´s kläder även 

kan uttrycka denna mentalitet. 
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Punk Mentalitet

Grundstenen punk mentalitet speglas främst genom upplägget av reklamannonserna. Vi anser att 

WeSC går sin egen väg och skapar unika och kreativa reklamer. Kampanjen Let´s get physical 

(Se bilder 5 och 7) visar aktivister som fysiskt aktiverar sig, dock stylade från top till tå. 

Aktivisten Amy Gunther (Se bild 7) visas i, vad som ser ut som en vanlig reklam för klädesplagg, 

aktivisten är stylad och har ett vackert utseende. Dock visas aktivisten här i WeSC´s annons med 

stora svettmärken under armarna. Att företaget även vågar driva med ”det glamorösa” ser vi som 

ett tydligt tecken på punk mentalitet. Detta går även i linje med den ironi vi tidigare beskrev. 

Ett slutligt exempel på WeSC´s punk mentalitet är kampanjen Street horsing (Se bild 2), denna 

kampanj visar aktivister som i en storstadsmiljö, nattetid, rebelliskt rider sina hästar på gator och 

hoppar över bilar. Tanken bakom kampanjen var att skapa ett budskap om att människor har 

ersatt sina skateboards med hästar, och att detta kommit att bli den största, senaste trenden. 

Denna kampanj fick stor genomslagskraft och budskapet gick hem hos folket. Detta var självklart 

ett påhitt från WeSC´s sida för att skapa uppmärksamhet. Återigen anser vi att detta är det som 

gör att WeSC sticker ut från den stora mängd varumärken som finns på marknaden. Detta visar 

även tecken på en rebellisk inställning, att de vågar sticka ut, skapa något annorlunda och gå 

emot strömmen.  

Kreativitet

Kreativitet är ett tema som genomsyrar samtliga bilder. Vid en närmare anblick på bild nr 4 ses 

aktivisterna spela instrument, åka skateboard och aktivera sig på olika sätt. Dessa typer av 

aktiviteter är något som från första början låg till grund för att dessa personer blev aktivister. 

WeSC förstärker aktivisterna genom att låta dem utöva dessa sysslor i bilden, något som för 

mottagaren förtydligar uppfattningen av personerna och vad de står för. 

Själva annonserna i sig är höjdpunkten av kreativiteten då annorlunda moment, malplacerade 

objekt, placering av aktivister samt oväntade inslag leder till att en unik reklambild skapas. 
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Kampanjen Streethorsing, som tidigare beskrivits, anser vi ger uttryck för en stor grad kreativitet. 

Konceptet för annonserna är annorlunda och skapar uppmärksamhet som sträcker sig förbi 

varumärket. Vi anser avslutningsvis att kreativitet är en viktig aspekt för WeSC dels för att det 

skapar band till skateboardkulturen, då även denna präglas av idérikedom och nytänkande, samt 

dels att denna kreativitet bidrar till att skapa annonser som syns och väcker uppmärksamhet. 

Marknadskommunikationen i korthet

Sammanfattningsvis kan vi i samtligt material se starka tecken på WeSC´s grundstenar, deras 

kärnvärde. Detta kommuniceras med tydlighet, utan att vara övertydliga. Detta kommuniceras 

även med en stor grad av kreativitet och nytänkande då annonserna tydligt skiljer sig från andra 

klädmärkesannonser. Denna kommunikation av WeSc´s kärnvärden skapar en helhet och en 

känsla av företaget ur kundens perspektiv. Aktivisternas roll i reklamen är avgörande för 

bildernas genomslagskraft. Det är till största del dessa personer som förmedlar WeSC´s 

grundstenar och bidrar till att detta tydligt uppfattas av mottagaren. Användningen av ”anonyma” 

personer skulle enligt oss inte kunna ersätta de aktivister, då de genom sina personligheter kan 

skapa intresse från mottagaren. Då stor del av aktivisterna är kända personer, legitimerar de 

användningen av produkterna på ett annat sätt än vad en anonym person gör. Vi har även funnit 

tecken på humor och ironi i annonserna, något som visar på WeSC´s vilja att sticka ut från 

mängden och skapa reaktioner. Alla dessa element som vi funnit i annonserna hjälper WeSC att 

leverera  en unik och enhetlig identitet.

Intern märkeslojalitet

Målet med varumärkets image är att det ska bli en spegelbild av dess identitet. Detta underlättas 

hos WeSC av att de är ett företag som har kontroll över sina distributionskanaler och de personer 

som arbetar för företaget delar samma värderingar och mentalitet.  Hanna Lundgren menar att 

alla som arbetar för WeSC jobbar för något de tror på och för att de tycker att det är kul. Den 

interna märkeslojaliteten kan i WesC´s fall ses som självklar. Företaget har själva valt att 
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samarbeta med vissa personer och på gemensamma villkor har de tillsammans med dessa 

personer utvecklat en identitet och med stor sannolikhet byggt upp en önskad image. 

5.1.2 Varumärkesidentiteten

I detta avsnitt kopplar vi studiens andra teori, Varumärkesidentiteten, till studiens empiri i syfte 

att analysera WeSC och användningen av aktivister utifrån denna teori.

WeSC som person

Efter en närmare inblick i varumärket WeSC anser vi att det kan beskrivas med orden glad, rolig, 

rebellisk, kreativ, ungdomlig och nytänkande. Dessa ord beskriver varumärket WeSC´s essens, 

den personlighet som företaget vill förmedla. Att se varumärket som en person anser vi är något 

som WeSC arbetar mycket med då de på ett tydligt och uttryckligt vis låter denna personlighet 

komma fram, detta syns i reklamannonserna och främst genom WeSC´s aktivister. Vi anser att 

det är genom dessa aktivister och genom annonserna som WeSC personifierar sitt varumärke och 

försöker nå ut med denna personlighet till målgruppen. Annonserna tillsammans i kombination 

med aktivisterna ger en stark bild av företagets personlighet, som vi tidigare nämnt återfinns även 

tydliga tecken på WeSC´s grundstenar i annonserna.

Aaker menar även att variabler som ålder, kön, social status kan beskrivas genom personligheten. 

I WesC´s fall är denna ålder begränsad till 20-35år, detta dels på grund av att detta är målgruppen 

som företaget vänder sig till samt att det är den ålderskategori som annonserna tycks vända sig 

till, detta via annonsernas innehåll och upplägg. Merparten av aktivisterna befinner sig även inom

detta åldersintervall något som förstärker konsumentens bild av vilken åldersgrupp WeSC vänder 

sig till. Att personer i dessa åldrar kan identifiera sig med aktivisterna på ett åldersplan är något 

som vi anser leder till att den osäkre kunden vågar ta steget att köpa ett plagg från WeSC eller 

skapa ett tycke för varumärket, då det känns bekant och säkert. 
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Hur WeSC skapar sin personlighet 

WeSC skapar sin personlighet främst genom aktivister, företagsidentitet och stil. Som vi tidigare 

har tagit upp består WeSc´s aktivister av både kända och okända personer. Vi anser dock att alla 

framställs och används på liknande sätt oberoende av hur kända de är. Kända personer används 

ofta i marknadsföringssyfte för att skapa en känsla för varumärket och för att tillägga en 

personlighet. Vi anser dock att WeSC tar detta fenomen ett steg längre, här betraktas och väljs 

inte personerna baserat på målgruppen och utseende, som ofta är fallet, utan på personlighet och 

prestation. Detta gör att WeSC kan uppfattas som mer genuina och inte lika kommersiella, vi får 

känslan av att WeSC inte anpassar varje detalj efter målgruppen, vilket är något av WeSC´s 

styrka, att de vågar gå sin egen väg och vara nytänkande. 

Gällande hur WeSC skapar sin personlighet genom företagsidentitet och stil anser vi återigen att 

detta grundas i skateboardkulturen samt i användningen av aktivisterna. Skateboardkulturen ses 

enligt oss som aktiv, experimentell, livfull och kreativ. Något som väl går i hop med WeSC´s 

grundstenar, vilka förstärks av aktivisterna i de olika aktiviteter som de utför. Återigen ser vi att 

aktivisterna har en betydelsefull roll i varumärkets identitet och personlighet. 

Från kundens perspektiv

Att personligheten kan skapa starka band mellan varumärket och kunden samt att kunden genom 

att använda varumärket kan uttrycka sin egen personlighet är något vi  anser är väl applicerbart 

på WeSC. Att använda WeSC´s kläder skapar en känsla för personen som bär dem, att personen 

delar den attityd och de känslor som varumärket står för, saker som bland annat kreativitet, en 

skate-livsstil och en avslappnad känsla. Det skapas genom användningen av kläderna alltså ett 

band mellan WeSC och kunden, ett band som förenar de två parterna i en gemensam attityd och 

livsstil. 

Resonemanget gällande varumärket som ståndpunkt och integrerad del av personen som bär 

varumärket är applicerbart på WeSC i den mening att företaget är grundat på en skateboardkultur, 
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något som leder till att människor som är deltagande i denna kultur bär dessa kläder i syfte att 

förstärka tillhörigheten i denna. Syftet med att bära kläderna går alltså utanför klädernas kvalitet 

och stil, och fokus läggs istället på värden som attityd, grupptillhörighet och image. Även ur detta 

perspektiv kan aktivisternas deltagande ses som avgörande. Aktivisterna kan genom sin 

medverkan förstärka WeSC´s värderingar och genom detta kan användaren göra ett medvetet val 

att bära kläder som förmedlar en känsla av WeSC. 

Varumärkets relation till kunden

Vi anser att WeSC arbetar aktivt med att skapa relationer till sina kunder. Detta främst genom de 

värden som företaget står för och demonstrerar på olika sätt. WeSC´s mentalitet bygger till stor 

del på gemenskap, inte endast inom företaget utan även med kunderna. Vi anser att WeSC genom 

sin mentalitet har skapat en vänskap med sina kunder. En vänskap som bygger på värden som 

gemenskap, glädje och avslappning. Mentaliteten bidrar till att skapa en stark känsla för 

varumärket och en relation till kunden, de annonser och events som företaget utför skapar enligt 

oss en förstärkning av detta. De personer som arbetar för företaget delar WeSC´s mentalitet, 

något som vid möten med målgruppen överförs till denna samt bidrar till att förstärka en känsla 

av gemenskap och familjaritet. Vi anser att detta är ett strategiskt val från WesC´s sida, genom 

sin konsekventa stil och sina värden har de byggt upp en lojalitet för varumärket, något som leder 

till en långsiktig hållbarhet. 

WeSC kan ses som en aktiv relationspartner i den mening att de utför olika aktiviteter för att 

stärka hur företagets personlighet blir betraktad. Detta sker som tidigare nämnts genom annonser, 

events och aktivister. Dessa saker utförs regelbundet och alltid med samma grundvärden i 

bakhuvudet. WeSC arbetar enligt oss kreativt med dessa aktiviteter då de alltid förmedlar samma 

värden men aldrig på ett uttalat och tydligt upprepat vis. WeSC har lyckats att med hjälp av 

användningen av sina grundstenar i samtliga aktioner skapa en helhet och en tydlig känsla för 

personligheten. På ett kreativt och nytänkande sätt skapas annonser med brett skilda inriktningar 

och idéer med grundstenarna som enda gemensamma nämnare. Detta bidrar till att stärka 
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WeSC´s budskap och deras relation till sin målgrupp. Annonserna kan för målgruppen uppfattas 

enhetligt, och känslan för företaget framkommer ständigt. 

5.2 Analys av WeSC´s annonsmaterial 

Vid analysen av reklamannonserna har vi valt ut tre kategorier. Vi kommer att analysera bilderna 

utifrån vilka aktiviteter som utförs i bilden, vilken miljö och vilka objekt som återfinns samt vilka 

typiska drag bilden har. Dessa kategorier har valts då de fångar bildernas essens och täcker ett 

brett perspektiv.

5.2.1 Analys av kampanjen Swedish rebells

 Bild 1 (www.wesc.com)
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 Bild 2 (www.wesc.com)

       

  

Bild 3 (www.wesc.com)
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Denna kampanj lanserades för våren/sommaren 2008. Generellt för denna kampanj ser vi bilder 

med mycket aktivitet och rörelse samt malplacerade objekt. Typiskt för denna kampanj är 

användningen av aktivister i form av utklippta pappershuvuden, placerade i bilderna. 

Aktiviteter

I bild 1 ser vi mycket kontraster som i detta fall även kan ses som en viss rebellitet och ”punk 

mentalitet”. Objekten verkar placerade utan relation till varandra men skapar ändå en intressant 

och uppseendeveckande helhet. Detta framkommer speciellt i bilden där en shetlandsponny 

fridfullt står och vilar bredvid personer som livligt spelar instrument och sjunger.  Bilden består 

av många oväntade och roliga inslag. Vi ser även en person som lyfts från marken av sin gitarr, 

en som håller ett rep med en bild på en aktivist fäst vid slutet, likt en ballong, samt en 

midsommarstång med ett huvud som tittar fram ur kransen. Allt detta skapar intresse för bilden 

och en vilja att se detaljerna. Vi anser att WeSC väljer att göra detta för att visa deras nytänkande 

och kreativa sida samt att sticka ut från mängden. Dessa element skapar inte bara en känsla för 

bilden utan även för varumärket, tankar om bilden överförs till varumärket och skapar intresse, 

bra eller dåligt, det handlar om att synas och det lyckas WeSC med i denna bild. 

I Bild 2 ges generellt en klarare och mindre rörig bild än bild 1. Objekten i denna bild är tydligt 

urskiljbara och elementen är färre. Vid en första anblick dras blicken till den stora dalahästen som 

är placerad mitt i bilden samt de knäckebrödskivor som är placerade längs med nedre kanten. Två 

bilar är tydligt placerade i mitten av bilden, en som för tankarna till folkrace och en som 

påminner om en raggarbil. Gemensamt för dessa är att WeSC´s logotyper återfinns samt att 

aktivisternas utklippta papphuvuden är placerade i bilarna. Denna del av bilden tycks nästan 

förmänskliga dessa pappershuvuden och på ett kreativt och annorlunda sätt skapa en känsla av 

gemenskap. Dessa detaljer är inte tydligt framträdande utan visas på ett subtilt och nästan 

gömmande sätt. Detta tror vi beror på att WeSC önskar ett större fokus på bildernas essens än på 

själva logotyperna. Personerna i denna bild skapar här en känsla av kontraster, rebellitet och 

individualitet. Aktivisten Anine Bing står på motorhuven av en bil, likt en rebell men med ett 
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oskyldigt, flickaktigt uttryck. Ytterligare en person balanserar med hjälp av ett rep som är fäst i 

en helikopter. Bredvid detta ser vi personer, som framställs i olika storlekar, tittandes åt olika 

håll. Återigen inger detta känslan av att dessa personer inte är medvetna om kameran utan 

spenderar en vanlig dag på stan. 

I bild 3 möts vi av en känsla av avslappning och ledighet. Alla personer som medverkar i denna 

bild agerar på något vis, dock ej med varandra. Vi ser i denna bild personer som ligger och 

slappnar av, lyssnar på musik, gäspar eller pratar i megafon. Speciellt för denna bild är att den är 

fotograferad i perspektiv, det vill säga, personerna är placerade i verkligheten som det ser ut i 

bilden (Hanna Lundgren, Marketing project manager). Dock har användningen av aktivisternas 

utklippta pappershuvuden skapat obalans och illusion i bilden. Detta ser vi tydligt då en person 

ser ut att balansera på huvudet av en aktivist, en annan använder en aktivists huvud som fotstöd 

ett slutligt exempel på detta är aktivisten Ray Barbee som vid närmare anblick tycks balansera 

falukorvar på huvudet, som, i sin tur har två utklippta huvuden placerat på toppen efterföljt av en 

person som trots att denna är placerad långt bak i bilden skapar illusionen av att denne står på 

toppen av denna konstellation. Detta är ett kreativt och intressant sätt att skapa intresse och 

spänning i bilden, något som kan göra att betraktaren spenderar längre tid på annonsen och söker 

efter annorlunda inslag. 

Miljö/objekt 

Bild 1 utspelar sig i en miljö som för tankarna till Norrland. Den röda stugan med de vita 

knutarna, kläder som hänger på tork, midsommarstång, ett älghuvud och en EPA-traktor är 

tydliga tecken på att en norrländsk miljö är bildens grund. Denna miljö tror vi är vald i syfte att 

skapa en genuin känsla. Tankarna förs till stugsemester, skog och avkoppling. WeSC har som 

tidigare nämnts en ide om att våga gå sin egen väg och skapa något som skiljer sig från det 

traditionella. I detta fall är WeSC´s grundkultur, skateboardkulturen helt tagen ur sin kontext 

något som vi inte vanligen ser i andra streetfashion reklamer. Detta är ett klart tecken på att 

WeSC har modet och kreativiteten att skapa något annorlunda. Det är inte miljön i sig som är det 
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uppseendeväckande utan det är WeSC´s användning av denna för att skapa kontraster som för 

denna kultur som ses som ovanliga. Ytterligare en anledning til val av denna miljö tror vi är att 

företaget vill betona sitt svenska ursprung. 

Bild 2 utspelar sig i en småstadsmiljö. Objekt som dalahästen, träskor och knäckebröd för 

tankarna till Mora och Dalarna. Upplägget för denna bild med element som folkracebil, raggarbil 

och träskor i kombination med omgivningen ger en tydlig känsla av småstad och dess mentalitet. 

Vi får en känsla som sträcker sig förbi stillbilden och in i en fortsatt historia, vi ser hur personer 

skulle agera i denna miljö. Detta är något vi förmodligen har möjlighet att göra på grund av att vi 

bor i Sverige och har besökt Dalarna och är bekant med mentaliteten och staden. För en utländsk 

person som ser denna bild skulle samma värden förmodligen inte uppfattas utan bilden kanske 

skulle ses som annorlunda och rolig, en dalahäst förmedlar inte samma betydelse för exempelvis 

en amerikan som det gör för en svensk. 

Bild 3 ger spontant en rebellisk känsla. Främst genom kontrasterna mellan den vackra 

herrgårdsliknade miljön och den kaotiska stämningen som återfinnes främst i bild. Vi ser att 

denna kontrast kan vara ett tecken på att WeSC har slagit sig ner och rebelliskt försöker etablera 

sig i den ”finare världen”. Vi anser även att detta är ett tecken på att WeSC, även om de vill 

etablera sig i denna värld, väljer att särskilja sig från denna och inte bli påverkad av den. Något 

som förstärks genom deras orädda inställning att skapa annonser som sticker ut och skapar 

uppmärksamhet, något de anser sina konkurrenter inte har modet till att göra.  Även i denna bild 

finner vi många malplacerde objekt. Höbalar, falukorvar, dalahästar, kanelbullar och får skapar 

tillsammans återigen en stark känsla av Sverige. Även en irrationell ton kan utläsas ur bilden, då 

objekten inte fyller en tydlig funktion i bilden, det finns ingen samklang mellan objekten.  

Typiska drag 

Generellt anser vi att WeSC vill skapa en känsla av familjaritet i dessa bilder. Trots att 

personerna i bilderna inte nödvändigtvis interagerar med varandra får vi en känsla av att dessa 



- 45 -

personer känner och tycker om varandra. Dessa bilder vill spegla känslan av att personerna inte 

var medvetna om att de fotograferades då de inte fokuserar på kameran, aktivisternas utklippta 

huvuden är de enda som tydligt tittar tillbaka på betraktaren, detta anser vi beror på att dessa 

personer skall vara de mest framträdande och detta är ett sätt att visa det. De övriga personer som 

är med i bilderna ser vi mer som utfyllnad för att skapa en känsla. Samtliga bilder sätter även en 

rebellisk ton, något som helt går i linje med WeSC´s filosofi om att våga gå sin egen väg och stå 

för det man gör. 

5.2.2 Analys av kampanjen Streethorsing 

     Bild 4 (www.thejens.com)
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    Bild 5 (www.thejens.com)

     Bild 6 (www.thejens.com)
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Denna kampanj lanserades för hösten/vintern 2006. Dessa kampanjbilder visar, som tidigare 

nämnts, aktivister som rider på hästar i storstadsmiljöer. Att döma av bildernas mörker utspelar 

sig händelserna kvälls- eller nattetid, något som vi anser görs för att stärka denna kampanjs syfte, 

det vill säga att sprida rykte om att en ny, hemlig subkultur har uppstått i storstäder världen över. 

Konster tycks utföras med hjälp av dessa hästar i stället för med hjälp av skateboards.  

Aktiviteter

Bild 4 och 5 visar personer som rider upp på väggar samt hoppar ned för trappor, likt 

skateboardtricks. Anledningen till att skateboards är utbytta till hästar tror vi kan grundas i att 

hästsport ses som en ”finare” aktivitet. Att hästsport anses tillhöra en helt annan kultur än vad 

skateboarding gör skapar återigen kontraster mellan WeSC och ”det traditionella”. Vi tror att 

WeSC dels gör detta för att provocera och dels för att tydligt visa sin rebelliska sida. Att ta 

element som ligger långt från den kultur som företaget grundas på skapar kontraster och väcker 

uppmärksamhet. Vidare anser vi att ett starkt bakomliggande motiv till denna kampanj är att visa 

på deras styrka och påverkningskraft. Vi tror att detta är ett test för att se hur mycket de, genom 

sin identitet och sitt rykte, kan påverka omgivningen. WeSC har som tidigare nämnts ett namn 

som tyder på en slags överlägsenhet samt har de vid tidigare kampanjer drivit med ”det 

klassiska”, något vi även ser tecken på i detta fall.  Att WeSc ser på sig själva på detta vis, gör att 

de anser sig kapabla att skapa en egen kultur, att de har den genomslagskraft som krävs för att 

göra detta. Även om denna kultur inte skapades i fysisk form skapades rykten och 

uppmärksamhet kring den och kring WeSC, något som är en viktig del av ett företags framgång. 

Miljö/objekt
Miljön bakom bilderna är genomgående ödslig och karg. Miljön i bild 4 tycks vara en öde 

parkeringsplats i en stadsmiljö, bild 5 utspelar sig i en trappa, medan bild 6 kan liknas vid ett 

industriområde. Anledningen till att dessa platser valts anser vi beror på att detta är typiska 

platser där skateboardåkare vanligtvis befinner sig, och utför sina trick. Gällande bildernas objekt 

är det ont om dessa. Dock tror vi att detta är ett medvetet val i syfte att dels skapa en karg och 

hård miljö samt dels behålla fokus på den aktivitet som utförs i bilden. Vi anser att en äkta känsla 
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av staden och dess miljö är det eftersträvade, detta på grund av kampanjens syfte att skapa 

trovärdighet. 

Typiska drag

Denna kampanj har ett tydligt och starkt fokus på en rebellisk ton. Tillskillnad från föregående 

kampanj som analyserades ovan har denna en annan inriktning av den rebelliska aspekten. I detta 

fall är den hårdare, mörkare och mer attitydfylld. Detta tyder på WeSC´s bredd och 

användbarheten i deras grundstenar. Vi har tidigare talat om att deras grundstenar genomsyrar allt 

de gör samt att de rättar sig efter dessa. Dessa två kampanjer ovan tyder på en flexibilitet hos 

WeSC, att de kan tolka och värdera sina grundstenar och forma dem till det aktuella syftet.  I 

dessa bilder återfinns WesC´s logotyp endast i en bild och detta på ett diskret sätt.  De kläder som 

personerna i bilderna bär för inga direkta tankar till varumärket. Detta tror vi beror på 

kampanjens syfte, det vill säga att skapa rykte om en ny kultur inte att skapa en säljande annons i 

första hand. 

5.2.3 Analys av kampanjen Twins 

              Bild 7 (www.thejens.com)
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              Bild 8 (www.thejens.com)

             

                           

              

             Bild 9 (www.thejens.com)
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Kampanjen Twins lanserades år 2005 och visar aktivister som i form av tvillingar interagerar 

med varandra på olika sätt och i olika miljöer. Dessa bilder skapar en familjär känsla och utstrålar 

gemenskap. Dessa bilder porträtterar aktivisterna på ett mycket tydligt vis, då dessa bilder endast 

består av just aktivister, helt utan inblandning av andra personer. 

Aktiviteter

Bild 7 visar Peter Stormare som tillsammans med sin ”tvilling” befinner sig i en säng. Den ena av 

dem ligger skrattandes i sängen medan den andra, med ett leende på läpparna, drar denne i tårna. 

Aktiviteterna som utförs anser vi känns avslappnade och familjära, vilket är den bild som WeSC 

vill förmedla genom grundstenen Gemenskap. Denna bild förmedlar gemenskap på ett djupare 

plan än exempelvis annonserna i kampanjen Swedish Rebells. Detta främst för att ett tydligt 

familjeband kan urskiljas och interaktion är här i fokus, tvillingarna tittar på varandra och skrattar 

ihop. 

Bild 8 visar aktivisten Jason Lee i en bild som tydligt visar på kontraster. Jason och hans 

”tvilling” står på något som liknar en altan och grillar. Båda bär likadana kläder, dock bär den 

ena tvillingen solglasögon. Den stora och uppenbara skillnaden tvillingarna emellan är deras 

kroppsstorlek, då den ena uppfattas som betydligt större. Jason Lee framställs i denna bild på två 

helt olika sätt, som två skilda personer. Den känsla vi får av kontrasterna tvillingarna emellan är 

att den ena framstår som mer häftig, med sina solglasögon och kroppsposition medan den andra 

tvillingen ser mer intetsägande ut. Detta skulle kunna ses som att Jason Lee är framställd som sin 

egen person, till vänster, en häftig skådespelare och skateboardåkare. Personen till höger ser vi 

som hans motsats, en icke-känd, vanlig bror. Anledningen till detta anser vi återigen beror på 

WeSC´s intresse för att skapa tydliga och uppseendeväckande kontraster i sina annonser. 

Bild 9 visar aktivisten Stretch Armstrong som med sin tvilling spelar tennis. Denna bild visar 

mycket fysisk aktivitet och glädje. Även här bär ”tvillingarna” identiska kläder, med enda 

undantag att den ena bär solglasögon och vänder sig mot kameran, något som ger denna 
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”tvilling” ett större fokus. Till skillnad från de två föregående bilderna i Twins kampanjen, är 

fysisk aktivitet framträdande här medan i de andra är avslappning ledorden. Detta anser vi beror 

på att WeSC har sin grund i en kultur där fysisk aktivitet är huvudsysslan, något som de genom 

denna bild förstärker och påminner mottagaren om. 

Miljö/objekt

Bild 7 ger känslan av att den utspelar sig i en hemmamiljö. Vi får en känsla av att ”tvillingarna” 

befinner sig i ett mindre sovrum. På väggen sitter tre tavlor, i tre olika ramar, dessa verkar vara 

uppsatta utan större eftertanke. Rummet påminner om ett gästrum då det är kalt och slätstruket. 

Detta tror vi främst beror på att skapa familjaritet då känslan av att personerna befinner sig i 

någons hem är framträdande. Ytterligare en anledning till att rummets utseende är avskalat tror vi 

beror på att skapa ett fokus på aktivisten, något som i mer detaljerade bilder kan gå förlorat. 

Bild 8 utspelar sig i en miljö som likt föregående bild skapar en känsla av ett hem. I detta fall 

befinner sig ”tvillingarna” på något som liknar en altan i en grönskande miljö. En härlig och lugn 

känsla av gemenskap skapas. Återigen finns i bilden inga utfyllnadsobjekt som tar fokus från 

aktivisten. Vi anser att detta val av miljö är gjort baserat på att skapa kontraster till den miljö som 

skateboardkulturen utspelar sig i, det vill säga en betongfylld stadsmiljö. Detta för att visa på 

WeSC´s bredd, att de skapar mode som passar till olika ändamål, såväl fysisk aktivitet som 

vardagsliv. 

Bild 9 utspelar sig i en helt annan miljö än de två föregående bilderna i denna kampanj. Denna 

bild utspelar sig på en bakgata i en storstadsmiljö. Objekt som stärker detta är kravallstaket, 

brandstegar och höga byggnader. Gatan är smutsig och omgivningen känns härjad och dyster. 

Detta känns som en typisk skateboard- miljö med utrymme för rebellisk aktivitet. Denna miljö 

skiljer sig från de andra två miljöerna i kampanjen, något vi anser beror på att WeSC här vill 

betona grundstenarna Punk mentalitet och ”Att ha roligt” framför gemenskap som tidigare 

framställts. 
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Typiska drag

Vi anser att dessa bilder har tagits för att återigen spegla kontraster och visa på en stor grad av 

humor. Denna humor framkommer främst i kampanjens koncept och inte lika tydligt i själva 

bilderna. Idén om att skapa tvillingpar med hjälp av aktivisterna är kreativ och humoristisk. 

Typiskt för denna kampanj är även aktivisternas framträdande roll, det är endast dessa personer 

som medverkar i bilderna något som ger en tydlig och slagkraftig bild. WeSC använder sig som 

tidigare nämnts av aktivister på grund av deras personlighet och mentalitet, denna personlighet är 

något som tydligt framkommer i dessa bilder och aktivisterna skapar känslor som överförs till 

varumärket på ett kraftfullt sätt. 

5.2.4 Analys av kampanjen Swedish Crayfishparty

   Bild 10 (www.thejens.com)                                  Bild 11 (www.thejens.com)
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   Bild 12 (www.thejens.com)

Kampanjen Swedish Crayfishparty lanserades år 2007 och gestaltar en kräftskiva. Bilderna 

förmedlar en festlig, galen och humoristisk stämning. Bilderna ger ett lekfullt intryck där 

tankarna förs till Sverige.

Aktiviteter

Dessa bilder visar bland annat en bild aktivisten Jason Lee som ligger på vad som liknar ett berg, 

och grimaserande biter i en kräfta. En annan bild visar en person som glatt kastar formfranskor i 

luften samt en tredje bild som visar ett flertal aktivister som tycks dansa kring ett långbord. 

Aktivisternas kroppsspråk och ansiktsuttryck tyder på att de har roligt, en festlig stämning råder 

bland deltagarna i bilden. Anledningen till att WeSC valt att göra denna kampanj anser vi beror 

på att de vill återge en svensk tradition. Även anser vi att de vill visa på en lekfull och rolig sida, 

något som företaget står för. 



- 54 -

Miljö/objekt

En kräftskiva är en stark representation för den svenska kulturen, i denna bild tar denna kultur 

form i vad som inte ser ut att vara ett svenskt landskap. Miljön påminner om ett ökenklimat, med 

sandmark och buskar. Detta är inte en plats där en kräftskiva förväntas ta plats och vi anser att val 

av miljö beror på att skapa kontraster mellan det typiska svenska och en miljö som ligger långt 

ifrån detta. Vi tror att detta beror på att WeSC genom detta vill visa för den utländska marknaden, 

att de kommer från just Sverige och att de har en mentalitet som är annorlunda, ett sätt att skapa 

en särskiljande position i relation till sina konkurrenter. Objekt som girlanger, kräfthattar, kräftor, 

formfranska och alkohol är något som för svenskar för tankarna till en svensk kräftskiva medan 

en person som inte har inblick i den svenska kulturen kanske inte skulle förstå dessa 

traditionsbärande tecken. Dock tillför namnet Swedish Crayfishparty en förtydligande bild av vad 

som försiggår i bilderna samt vad som ligger till grund för dessa samt förstärker WeSC som ett 

svenskt märke. 

Typiska drag

De mest framträdande dragen i denna kampanj är humor, svenska tecken och att ha roligt. Det 

svenska i dessa bilder är inte avgörande för att uppfatta dessa bilder som humoristiska, själva 

upplägget och aktivisternas lekfulla roll i bilderna bidrar till att skapa en rolig känsla. Vi anser att 

WeSC använder denna kampanj i det främsta syftet att skapa varumärkeskännedom, inte i syfte 

att visa upp klädkollektionen. Avsaknaden av logotyper och det faktum att kläderna inte är i 

fokus stärker detta. 

Sammanfattning av WeSC´s visuella kommunikation

Typiska drag för de kampanjer som vi har analyserat är att ingen bildtext förekommer samt att 

WeSC´s logotyper är diskret framställda. Likadant gäller det kläderna, dessa framställs inte på ett 

säljande sätt och visas sällan i sin helhet. Generellt gällande bildernas upplägg får vi känslan av 

att bilderna är tagna utan aktivisternas medvetande. Detta anser vi gjorts för att skapa en känsla 

av att det som händer, händer i verkligheten. Allt detta anser vi att WeSC gör för att skapa en 

känsla för varumärket, en känsla som baseras på glädje, gemenskap, rebellitet och äkthet. 
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6. SLUTSATSER

I detta avsnitt kommer vi att besvara vårt syfte och vår frågeställning som framfördes i studiens 

inlednings avsnitt. Vi kommer även att redogöra för de slutsatser vi dragit under studiens gång.

Vad har vi då funnit när vi har studerat WeSC och deras annonsmaterial? På frågan om hur 

aktivisterna används i annonsmaterialet har vi funnit att dessa används på en rad olika sätt. I vissa 

fall har de en framträdande roll, som enda objekt i bilden. I andra fall ser vi att aktivisterna har en 

mindre framträdande roll, som utfyllnad i bilderna.  På frågan om vad WeSC förmedlar genom 

annonserna innehållande aktivister har vi funnit starka tecken på att företaget genomgående 

förmedlar samma värden, i mer eller mindre framträdande form. Främst handlar annonserna om 

att kommunicera företagets grundstenar där aktivisternas roll är avgörande. Aktivisterna bidrar 

även med att förmedla humor, ironi och svenska influenser. Genom sin medverkan i annonserna 

och genom sin egen personlighet bidrar aktivisten till att dessa grundstenar och värden tydligt och 

enhälligt kommuniceras. I annonserna förmedlas även aktivisternas egna personligheter, något 

som ger WeSC en bredd som de utan dessa personer inte skulle uppvisa. Aktivisterna har, som 

tidigare nämnts, en stark gemensam nämnare med WeSC, de har en grund i samma kultur. Detta 

leder till att aktivisterna kan förmedla företagets värden på ett trovärdigt sätt och på så vis 

förmedla och förstärka en känsla av WeSC´s mentalitet. 

WeSC menar att aktivisterna inte är valda på basis av att attrahera en viss målgrupp. Trots denna 

avslappnade attityd anser vi att WeSC är väl medvetna om vilken deras målgrupp är och hur de 

ska nå dem. Målgruppen karaktäriseras av en självständighet, kritiskt förhållningssätt och 

medvetenhet. WeSC tillgodoser denna målgrupp genom sina annonser som tycks ge utrymme för 

tolkning. Bildernas detaljrikedom leder även till att konsumenten får en känsla av att denne har 

en interaktiv del i kommunikationen. Dock anser vi att detta är ett strategiskt drag från WeSC´s 

sida. WeSC är mycket måna om att samma identitet kommuniceras gång efter gång. Även om 

ingen text förmedlas i bilderna, lämnas inte mycket utrymme för tolkning och budskapet är 

tydligt förmedlat. Beviset för detta är att vi bild efter bild funnit att de kommunicerar samma 

kärnvärden. 
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I annonserna har vi funnit starka tecken på att WeSC på olika sätt skapar kontraster mellan sig 

själva och de ”traditionella” företagen på marknaden. WeSC vill visa att de sticker ut från 

mängden. Genom sitt nytänkande och sin kreativitet i annonserna skapas ett intresse hos 

konsumenten, ett intresse som inte på samma sätt skapas i ”traditionella” annonser. 

På frågan om varför WeSC använder sig av aktivister för att bygga upp sitt varumärke och sin 

identitet har vi har funnit att dessa personer används i syfte att på ett trovärdigt och skarpt vis 

förmedla WeSC´s grundstenar. WeSC använder dessa personer som en förlängd arm av 

företagets identitet, då aktivisternas personligheter bidrar till att förmedla och förstärka denna 

identitet. Aktivisterna används även i syfte att tillföra ytterligare värde till varumärket. Detta 

genom att dessa personer har skapat egna associationer som överförs och skapar en mångsidig 

syn på varumärket.

Vi anser även att aktivisterna används i syfte att skapa en röd tråd i företagets marknadsföring. 

Aktivisterna är företagets grund, den beständiga faktor som följer WeSC genom deras olika 

koncept och aktiviteter. Genom detta skapar de en långsiktig trovärdighet till varumärket, en 

trovärdighet som vanliga modeller inte kan skapa. Uppfattningen om att dessa personer delar 

WeSC´s mentalitet och tillhör denna kultur fungerar övertygande på konsumenten och 

varumärket uppfattas som mer ”äkta”, ett varumärke du kan identifiera dig med och kanske till 

och med kan känna dig bekant med.  WeSC använder sig alltså av dessa personer i syfte att 

personifiera varumärket. 

Sammanfattningsvis är aktivisterna den röda tråden som följer WeSC i alla lägen och bidrar till, 

att med styrka förmedla företagets identitet. Vi anser, att det till stor del, är tack vara aktivisterna 

som WeSC har skapat en särskiljning på marknaden och med hjälp av dessa personer anser vi att 

ett starkt och unikt varumärke har skapats. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION

I detta avsnitt kommer vi att mer grundligt ge utrymme får våra egna reflektioner, inte endast 

kring aktivisterna utan även WeSC som helhet.

I denna uppsats har vi berättat om WeSC´s mentalitet och hur de skiljer sig från övriga aktörer på 

marknaden, de är emot traditionellt företagande och har skepsis mot managementkulturen. De vill 

uppfattas på ett visst sätt, och enligt oss lyckas de med detta. Vid betraktning av deras 

annonsmaterial från företagets start fram till dagens datum ser vi inga tydliga förändringar, 

samma värden har gång på gång förmedlats i liknande form och konsumenten har kunnat uppfatta 

en enhällig image. Dock har denna konsekventa stil inte på samma sätt återfunnits i företagets 

struktur. Företaget har nyss börsintroducerats och i dagarna som denna uppsats skrevs 

rekryterade WeSC ny marknadschef och säljchef från sportmärket Nike. Detta är något som vi 

anser borde förändra företagets identitet. Det kan ifrågasättas om företaget trots detta kan 

framställa sig som ett kompisgäng som gör roliga och kreativa saker tillsammans. Trots WeSC´s 

unika drag är de i grund och botten ett företag som likt så många andra kämpar om att hamna på 

topp och i slutändan tjäna pengar. I sin tur kan detta leda till en krock mellan företagets identitet 

och dess image, något som kan tvinga företaget att omvärdera sin verksamhet. 

Genom aktivisterna påminner WeSC konsumenten om sin grundkultur, dessa personer förmedlar 

det som WeSC i grund och botten handlar om, att vara rebelliska, ha roligt, vara kreativ och 

skapa gemenskap. Vi anser att WeSC använder aktivisterna för att inte tappa bort sitt fokus och 

sin grund. Då företaget genomgår förändringar som till viss del går emot deras grundvärderingar, 

kan de med trygghet luta sig tillbaka på aktivisterna som ständigt förmedlar de värden som 

fortfarande förknippas med varumärket. 

Börsintroduktionen och rekryteringarna från Nike är något som med tyngd ger belägg för 

ovanstående resonemang. Företaget är inte endast är ett kompisgäng som har roligt och gör 

kreativa saker tillsammans. Ett starkt affärssinne och skarpa strategiska drag ligger bakom denna 

framgång. 
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De förslag vi vill ge inför framtida forskning är att betrakta WeSC utifrån ett 

konsumentperspektiv. Det vill säga, att undersöka huruvida WeSC uppfattas på det sätt de önskar 

och framställer sig själva. Om företagets identitet och image överensstämmer. För att undersöka 

detta skulle det i vårt tycke vara lämpligt att använda sig av fokusgrupper och uttömmande 

enkätundersökningar. Vi anser även att det skulle vara intressant att titta på om WeSC över tid 

genomgår några tydliga förändringar till följd av börsintroduktionen och nyrekryteringarna. 
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9. BILAGOR

9.1 Intervjufrågor

1. När började ni använda er av activists?

2. Vad var anledningen till att ni började använda activists i er marknadsföring?

3. Är det genom activists som ni bedriver er huvudsakliga marknadsföring?

4. Varför använder ni er idag av activists?

5. Vad vill ni uppnå genom att använda dessa activists?  

     

6. Hur går ni till väga för att välja ut en activist?

7. Hur används/porträtteras dessa personer?

8. Hur används era actvists i designprocessen av kläder?

9. Hur väljer ni era marknadsföringskanaler?

10. Hur arbetar ni med bilder, text och layout för att förmedla ert budskap?

11. Ser ni några risker med att använda kända personer i er marknadsföring? 

12. Ser ni några risker med att använda ett stort antal activists samtidigt?

13. Har ni stött på problem relaterat till era activists?

14. Finns det åtgärdsplaner om problem skulle uppstå med era activists?
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9.2 Fullständig intervju med David Hedman, Vice VD, WeSC

När började ni använda er av activists?

Det har vi gjort ända sedan start år 2000.

Vad var anledningen till att ni började använda activists i er marknadsföring?

Vi som startade WeSC hade en bakgrund i skateboard och snowboard där man använder sig av 

team-åkare. Duktiga skate-/snowboardåare som syns med produkterna och även utvecklar 

produkterna ibland. Då WeSC är ett streetfashion-företag och inget skatemärke så ville vi jobba 

med människor inom en rad olika genres, inte bara skateboard och snowboard. Idag har vi 

Weactivister inom en massa områden som bl.a. Dj’s, kockar, musiker, konstnärer, skådespelare 

såväl som skateboard och snowboard. Eftersom det känns lite konstigt att kalla t.ex. en konstnär 

för teamåkare så valde vi istället ordet aktivist. Förutom att ordet hade en negativ klang som vi 

gillade (kring år 2000 var olika ”aktivister” ofta i media och protesterade och härjade) 

symboliserade det också vad vi ville att samarbetet skulle stå för, dvs att vi aktiverar varandra 

och gör saker ihop. Våra aktivister är med i allt från att designa produkter till att ordna event, 

bidra till kataloger etc.

Är det genom activists som ni bedriver er huvudsakliga marknadsföring?

Ja, det kan man säga. Aktivisterna är med i nästan allt marknadsföringsmaterial, och det mesta 

redaktionella som skrivs om WeSC handlar om våra aktivister och vad dom gör.

Varför använder ni er idag av activists?

Därför att när vi samarbetar med dessa fantastiska personer så tar vi gemensamt både vårt företag 

och dom och förhoppningsvis även den kultur vi verkar inom framåt. Från ett mer strikt 

marknadsföringsperspektiv kan man säga att det är väldigt trovärdig och kostnadseffektiv 

marknadsföring. 

Vad vill ni uppnå genom att använda dessa activists?       

Igen, från ett strikt marknadsföringsperspektiv vill vi nå målgruppen på ett trovärdigt sätt och få 

dom att gilla varumärket genom att vi gör att spännande och kreativa sakerna tillsammans med 
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våra aktivister.

Hur går ni till väga för att välja ut en activist?

Vi söker aldrig upp någon, utan de kommer alltid till oss för att de gillar det vad vi gör och det vi 

står för. Vi får väldigt många förslag från folk som vill bli weaktivister, men väljer bara dom som 

vi tycker är rätt för oss. De är ofta kreativa, bra på det dom gör (behöver alltså inte vara känd –

kan vara helt okänd), och gå lite sin egen väg. De utvecklar sin genre och har ofta en 

punkmentalitet.

Hur används/porträtteras dessa personer?

Se våra kataloger/hemsida etc.

Hur används era actvists i designprocessen av kläder?

Vissa har mycket bra idéer och hjälper oss med design. I alla kollektioner har vi en viss del som 

är designat av ativisterna. Den kan vara större eller mindre. Just nu har vi vår sommarkollektion 

ute, och den är till större delen designad av våra aktivister.
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9.2 Fullständig intervju med Hanna Lundgren, Marketing project manager, 

WeSC.

Hanna Lundgren förklarar att förhållandet till aktivisterna är mer som en familj eller vänner som 

känner sig avslappnade med varandra samt att alla jobbar för något de tror på. Aktivisterna 

tvingas tillexempel inte att bära WeSC´s kläder i olika sammanhang, utan de vill bära deras 

kläder .Hanna Lundgren menar att det oftast är aktivisterna själva som har sökt sig till WeSC och 

inte tvärtom. Det är ett utbytesförhållande där båda parter hjälper varandra och har något att 

vinna på samarbetet då båda parter marknadsförs. Även aktivisterna hjälper varandra, något som 

inletts då de har samarbeten med WeSC och därigenom skapat förhållanden. Lundgren menar 

även att aktivisterna självklart hjälper till att bygga deras varumärke och identitet.

Hanna Lundgren menar att ordet activist handlar om att aktivera varandra samt att vara en 

aktivist för WeSC´s mentalitet .Ett krav för att kunna vara en aktivist åt WeSc är att vara duktig 

på det man gör och att man delar samma grundvärderingar som WeSc, Alla aktivisterna är på 

något sätt aktiva, eller har ett förflutet i streetkulturen. WeSC ser aktivisterna som en förlängning 

av deras fyra grundstenar. Dessa grundstenar består av Having fun, Creativity, Community samt 

Punk mentality. Denna sista punkt menar Lundgren är inriktad på aktivisterna. Dessa grundstenar 

menar Lundgren beskriver vad WeSC ska stå för och vara och är en gemnesam nämare för det de 

gör. Tanken är att dessa grundstenar ska genomsyra alla deras aktiviteter. Ofta används dessa 

begrepp som ett ”rättesnöre” för hur de väljer eller genomför en aktivitet, de ifrågasätter huruvida 

dessa grundstenar främjas i aktiviteten, om detta inte görs, tvingas de tänka om. 

 Hanna menar vidare att de inte vill förmedla något speciellt genom att använda sig av olika 

aktivister och de väljs inte för att attrahera olika målgrupper, men omedvetet blir det så då de 

använder sig av relativt många aktivister. Däremot kan de välja vissa aktivister för att sälja mer 

på en viss marknad. De har också valt att förmedla allt på engelska just för att ingen ska känna 

sig utanför dock används samma kampanjer världen över. Annonserna gör de för att de vill att 

folk ska tänka till. Lundgren menar dock att vissa av kampanjerna, spontant har uppkommit och 

genomförts. Lundgren menar att den målgrupp WesC vänder sig till har en förståelse för 

innehållet och utseendet på annonserna.
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Hanna Lundgren berättade att det mesta material som produceras innehåller aktivister. Dock 

finns det reklam för kläderna där vanliga modeller används. Detta på grund av att det inte gick att 

få tag i en activist eller att det fanns ett behov av utfyllnad i bilderna. Det har även funnits 

problem med att endast ett fåtal tjejer är activister, vilket har lett till att användningen av 

kvinnliga modeller har förekommit i en högre utsträckning. Lundgren berättade även att WeSC 

annionserar i tidningar som Modette, Vice, People, Rodeo, Nylon samt Complex för att nämna 

några.

Vid frågan om huruvida WeSC ser några problem med användningen av kända eller mindre 

kända personer i sin marknadsföring svarade Hanna Lundgren att de inte är oroliga för några 

problem, detta på grund av det samarbete som föreligger mellan WeSC och deras aktivister. Det 

faktum att processen att bli aktivist tar så pass lång tid gör att de hinner lära känna varandra och 

bygga upp ett förtroende. Om det skulle inträffa några problem menade lundgren att detta skulle 

tas hand om vid det tillfället.  Vad Hanna visste hade det aldrig uppstått några problem. 


